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Udvalget for Andragender

10.11.2010

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1003/2005 af José Manuel García Agudo, spansk statsborger, for det 
koordinerende beboerudvalg imod Penagos-motorvejsstrækningen, og 5 
medunderskrivere, om en strækning af den projekterede A8-motorvej, der løber 
gennem Cantabria.

1. Sammendrag

Andragerne udtrykker bekymring over den projekterede (cantabriske) A8-motorvej og mere 
specifikt den strækning, der skal løbe gennem Penagos, idet de påpeger, at en række spanske 
regeringer har støttet forskellige vejføringer. Selv om arbejdet med den nordlige vejføring 
næsten er fuldført, foregår der nu forberedelser til en genoptagelse af arbejdet på den sydlige 
vejføring, som andragerne finder unødvendigt, eftersom dette ville resultere i to parallelle 
veje. Derudover har tingene forandret sig væsentligt, siden den spanske regering godkendte 
miljøvirkningsvurderingen i 1993. Andragerne udtrykker bekymring for, at dette ville 
resultere i en overtrædelse af en række EU-direktiver på miljøområdet, navnlig med hensyn til 
vådområdet "La Llama". De opfordrer til, at projektet indstilles, at offentligheden bliver 
yderligere informeret, og at der udføres en ny miljøvirkningsvurdering.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. marts 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2006.

"Andragendet

José Manuel García Agudo sendte et andragende til Europa-Parlamentet den 21. oktober 2005 
for at forklare, at der skulle anlægges en motorvej mellem Solares og Zurita i Cantabria 
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(Spanien).

José García hævdede, at der blev udført en miljøvirkningsvurdering i 1993, men at den ikke 
omfattede en vurdering af virkningerne af projektet på en række naturområder (Humedal de la 
Llama) eller kulturarvselementer. Han fastholder også, at motorvejen lå for tæt på visse 
byområder.

Kommissionens bemærkninger

I direktiv 85/337/EØF1 som ændret ved direktiv 97/11/EF2 og direktiv 2003/35/EF3

fastlægges bestemmelser om vurdering af virkningerne på miljøet af visse projekter. 
Projekterne vedrørende anlæggelse af motorveje, motortrafikveje og visse andre veje kræver 
altid en vurdering i henhold til direktivet (de er omfattet af bilag I, pkt. 7).

José García hævdede, at miljøvirkningsvurderingen var færdiggjort, og at anlæggelsen af 
motorvejen kom til at følge det alternativ, der blev valgt i vurderingen. Men set ud fra de 
foreliggende oplysninger var projektet stadig ved at blive undersøgt. Det er derfor ikke klart, 
om denne undersøgelse er afsluttet, eller om der allerede er bevilget tilladelse til at påbegynde 
anlæggelsen af motorvejen.

Endelig ligger projektområdet i henhold til den tilgængelige information tæt på to lokaliteter 
af fællesskabsbetydning, der er udpeget i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring 
af naturtyper samt vilde dyr og planter4, nemlig ES1300010 "Río Pas" og ES1300015 "Río 
Miera". Det er ikke muligt på grundlag af andragerens kortfattede oplysninger at fastslå, om 
Rådets direktiv 92/43/EØF kunne finde anvendelse på denne sag.

Konklusioner

Kommissionen kan ikke ud fra de oplysninger, som andrageren har indsendt om 
motorvejsprojektet i Cantabria, på dette tidspunkt identificere nogen overtrædelse af 
fællesskabslovgivningen. Hvis andrageren kunne tilvejebringe detaljerede oplysninger, der 
gør Kommissionen i stand til at vurdere disse spørgsmål i henhold til ovenstående direktiver, 
ville Kommissionen kunne undersøge sagen igen."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 21. september 2007.

"Kommissionen afgav sin første meddelelse til Europa-Parlamentet vedrørende dette 
andragende den 10. november 2006 med den konklusion, at det ikke var muligt på grundlag af 
andragerens oplysninger at fastslå, om Rådets direktiv 92/43/EØF kunne finde anvendelse på 
netop denne sag.

Andrageren sendte supplerende oplysninger til Europa-Parlamentet, som har videresendt dem 
til Kommissionen, herunder dokumenter vedrørende den mulige virkning af det projekterede 

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet, EFT L 175 af 5.7.1985.
2 Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige 
og private projekters indvirkning på miljøet, EFT L 73 af 14.3.1997.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003, EUT L 156 af 25.6.2003.
4 EFT L 206 af 22.7.1992.
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arbejde på naturværdier, herunder Natura 2000-områder. Disse oplysninger har givet 
Kommissionen grundlag for at afgive endnu en meddelelse om dette andragende.

Kommissionen bekræfter sine første bemærkninger i forbindelse med direktiv 85/337/EØF1

som ændret ved direktiv 97/11/EF2 og direktiv 2003/35/EF3 om vurdering af virkningerne på 
miljøet af visse projekter. Som forklaret i Kommissionens skrivelse til andrageren den 26. 
januar 2006 havde Solares-Zurita-strækningen af den planlagte motorvej været genstand for 
den obligatoriske miljøvirkningsvurdering, og resultaterne af denne vurdering blev godkendt 
af de spanske myndigheder den 28. juni 1993. Kommissionen anså ikke projektet, som var 
blevet vurderet og godkendt 13 år tidligere, for at have overtrådt gældende EU-bestemmelser 
om miljøet.

Vedrørende en eventuel overtrædelse af Rådets direktiv 92/43/EØF4 (habitatdirektivet) skal 
følgende bemærkes:

Ifølge de tilgængelige oplysninger er projektområdet beliggende tæt på et vådområde kendt 
som "Laguna de la LLama" i Penagos kommune. Dette vådområde er ikke en del af en 
lokalitet af fællesskabsbetydning, som er udpeget i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF, og 
er heller ikke et særligt bevaringsområde udpeget i henhold til fugledirektivet5.

De to Natura 2000-lokaliteter af fællesskabsbetydning, på hvilke den eventuelle indvirkning 
af vejprojektet skal vurderes, er ES1300010 "Río Pas" og ES1300015 "Río Miera".

Habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, ville kræve en vurdering af virkningen af vejprojektet på en 
eller begge Natura-lokaliteter, hvis det blev fundet sandsynligt, at projektet enten i sig selv 
eller i kombination med andre planer eller projekter ville få en betydelig virkning på 
lokaliteterne.

De to lokaliteter af fællesskabsbetydning rummer vigtige typer habitater for 
bredzonevegetation og akvatiske arter. Vejprojektet går øst-vest, mens de to Natura-
lokaliteter, som begge har en lang, smal facon, går nord-syd. Det er derfor ikke sandsynligt, at 
vejprojektet vil få en betydelig virkning på bevaringsværdien af de to Natura 2000-lokaliteter.

På baggrund af den senest modtagne information er der ikke grundlag for at konkludere, at 
der er foregået noget, der potentielt er en overtrædelse af EU-lovgivningen."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 15. maj 2009.

På baggrund af de yderligere oplysninger fra andrageren såvel som medlemmerne under den 
seneste drøftelse af dette spørgsmål i Udvalget for Andragender sendte Kommissionen en 

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet. EFT L 175 af 5.7.1985.
2 Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige 
og private projekters indvirkning på miljøet, EFT L 073 af 14.3.1997.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003. EUT L 156 af 17.25.6.2003.
4 Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. EFT L 206 af 22.7.1992.
5 Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle. EFT L 103 af 25.4.1979.
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skrivelse til de spanske myndigheder, hvori den anmodede om oplysninger vedrørende 
overholdelse af de relevante krav i henhold til EU's miljølovgivning i denne sag. I 
særdeleshed har Kommissionen spurgt de spanske myndigheder om, hvordan de har sikret 
gyldigheden af den udførte miljøindvirkningsvurdering under hensyntagen til eventuelle nye 
retlige og faktuelle ændringer.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender orienteret om resultatet af denne
henvendelse.

6.       Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"Andrageren protesterer imod den endelige vejføring, som de spanske myndigheder har valgt 
for motorvejsprojektet mellem Solares og Zurita. Det drejer sig om en strækning af 
motorvejsprojektet mellem Solares og Unquera i den selvstyrende region Cantabria, som også er 
en del af A8-motorvejen, der er kendt som Cantabriens motorvej (Autovía del Cantábrico), som 
løber gennem hele det nordlige Spanien.

I Kommissionens tidligere meddelelser har den gjort Europa-Parlamentets Udvalg for 
Andragender opmærksom på de fællesskabsretlige miljøbestemmelser, der evt. finder 
anvendelse i denne sag.

For så vidt angår direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet, skal det bemærkes, at motorvejsprojektet mellem Solares og Unquera 
har været undergivet en sådan vurdering af indvirkningerne på miljøet, inden det blev 
vedtaget, med deltagelse af de kompetente miljømyndigheder. Under alle omstændigheder er 
der planlagt miljøopfølgningsforanstaltninger under projektets udførelse.

Hvad angår Fællesskabets direktiver om naturbeskyttelse (direktiv 2009/147/EF2

(fugledirektivet) og direktiv 92/43/EØF3 (habitatdirektivet)), skal det bemærkes, at projektet 
ifølge de tilgængelige oplysninger ikke får nogen betydelig negativ indvirkning på Natura 
2000-nettet.

Gennemgangen af sagen har ikke gjort det muligt at påvise en overtrædelse af de 
fællesskabsretlige miljøbestemmelser, der finder anvendelse i denne sag. Kommissionen kan 
således kun gentage den konklusion, den allerede nåede frem til i sine tidligere meddelelser.

Det skal i øvrigt bemærkes, at de spanske domstole (Audiencia Nacional) ved dom afsagt den 
16. april 2010 forkastede klage nr. 1016/2007, som var blevet indgivet ved den kompetente 
forvaltningsret mod motorvejsprojektet mellem Solares og Torrelavega i den selvstyrende 
region Cantabria, som er en strækning af denne del af Cantabriens motorvej. I denne dom 
henviser den spanske domstol ligeledes til miljøforanstaltningerne i forbindelse med dette 
vejprojekt." 

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985.
2 EUT L 20 af 26.1.2010.
3 EFT L 206 af 22.7.1992.


