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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1501/2009 af Roque Leal Carretero, spansk statsborger, om den 
projekterede vej, der berører naturparken Sierra Norte i nærheden af Sevilla

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at arbejdet på aflastningsvejen A-455 i kommunen Constantina negativt 
vil påvirke et beskyttet område, der for nylig er blevet udpeget som et biosfærereservat i 
Sierra Norte i nærheden af Sevilla. Han påpeger ligeledes, at den vil komme til at ligge langs 
en kvægsti beliggende på jord, der ikke må bebygges. Det fremgår af den vedhæftede 
dokumentation, at der er stillet oplysninger om projektet til rådighed for offentligheden, at der 
er udført en miljøkonsekvensundersøgelse, og at projektet modtager støtte fra EFRU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Kommissionen har gennemgået andragerens oplysninger i lyset af den EU-lovgivning, som 
skønnes at være gældende i denne sag. Det fremgår, at oplysningerne vedrørende projektet er 
stillet til rådighed for offentligheden inden for rammerne af en VVM-procedure (vurdering af 
indvirkning på miljøet). VVM-udtalelsen blev vedtaget i en beslutning af 21. februar 2008 fra 
Sevillas provinskontor under regionens miljøministerium. Endvidere modtager dette projekt 
finansiering fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU).
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Det skal bemærkes, at direktiv 85/337/EØF1 som ændret ved direktiv 97/11/EF2, direktiv 
2003/35/EF3 og direktiv 2009/31/EF4 (også kaldet direktivet om vurdering af visse offentlige 
og private projekters indvirkning på miljøet eller VVM-direktivet) indeholder bestemmelser 
om gennemførelse af en VVM for visse offentlige og private projekter.

I VVM-direktivet skelnes der mellem såkaldte bilag I-projekter, som altid skal underkastes en 
VVM-procedure, og bilag II-projekter, hvor medlemsstaterne ved hjælp af en undersøgelse af 
hver enkelt sag og/eller grænseværdier eller kriterier, som fastsættes i den nationale 
gennemførelseslovgivning, skal afgøre, om et projekt skal underkastes en VVM-procedure 
kaldet screening. Når der er gennemført en individuel undersøgelse eller fastsat 
grænseværdier eller kriterier, skal der tages hensyn til de relevante udvælgelseskriterier i 
direktivets bilag III. Disse omfatter projektets karakter, dets beliggenhed og den eventuelle 
indvirknings karakter.

Vejprojekter er omfattet af både bilag I og II (bilag II dækker de projekter, som ikke er 
omfattet af bilag I).

Med hensyn til naturdirektiverne (fugledirektivet 2009/147/EF5 og habitatdirektivet 
92/43/EØF6) skal det bemærkes, at de ville finde anvendelse, hvis det pågældende projekt 
kunne have en betydelig indvirkning på et Natura 2000-område. I så fald kan VVM-
proceduren være et nyttigt værktøj til opfyldelse af kravene og sikkerhedsforanstaltningerne i 
habitatdirektivets artikel 6.

Det område, som er omfattet af dette projekt, er af de spanske myndigheder udpeget som et 
særligt beskyttet område (SBO) i henhold til fugledirektivet, ligesom det er en lokalitet af 
fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet, hvis navn og kode er ES0000053 "Sierra 
Norte", og som hører under Natura 2000-netværket.

Endelig bør det bemærkes, at Kommissionen ikke har beføjelse til at gribe ind i forbindelse 
med retlige beskyttelsesordninger vedrørende kvægstier. Dette spørgsmål er kun reguleret af 
medlemsstatens lovgivning. Hvis andrageren ønsker at bestride indvirkningen på disse stier, 
skal han benytte sig af de klagemuligheder, der er fastsat i spansk lovgivning.

Konklusioner

Kommissionen har anmodet om oplysninger fra de kompetente spanske myndigheder 
vedrørende overholdelse af de relevante krav i EU's miljølovgivning. Kommissionen har 
navnlig spurgt de spanske myndigheder om, hvordan de har anvendt bestemmelserne i VVM-
direktivet og naturdirektiverne i dette tilfælde.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om den videre udvikling."

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985.
2 EFT L 073 af 14.3.1997.
3 EFT L 156 af 25.6.2003.
4 EFT L 140 af 5.6.2009.
5 EUT L 20 af 26.1.2010.
6 EFT L 206 af 22.7.1992.
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4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 8. oktober 2010.

Kommissionen har gennemgået andragerens oplysninger i lyset af den EU-lovgivning, som 
skønnes at være gældende i denne sag. Kommissionen anmodede med det formål fuldt ud at 
forstå detaljerne i denne sag de spanske myndigheder om oplysninger vedrørende 
overholdelse af de relevante krav under EU's miljølovgivning.

Kommissionen fandt dog, at de spanske myndigheders svar ikke indeholdt detaljerede 
oplysninger om korrekt gennemførelse af bestemmelserne i artikel 6 i habitatdirektivet 
92/43/EØF.

Det bør noteres, at det område, som er omfattet af dette projekt, er af de spanske myndigheder 
udpeget som et særligt beskyttet område (SBO) i henhold til fugledirektivet, ligesom det er en 
lokalitet af fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet, med betegnelsen ES0000053 
"Sierra Norte", og henhørende under Natura 2000-netværket. Kommissionen vil derfor endnu 
engang anmode de spanske myndigheder om at kontrollere, hvorledes bestemmelserne i 
habitatdirektivets artikel 6 gennemføres i denne sag.

De spanske myndigheder oplyste som svar på en anden anmodning om oplysninger 
Kommissionen om, at dette projekt ikke er blevet udvalgt til medfinansiering under EFRU 
eller anden EU-medfinansieringsordning. På nuværende tidspunkt er kun projekteringsfasen 
afsluttet, og denne blev fuldt finansieret af den andalusiske regerings regionale budget. Der 
har ikke fundet offentlige indkøb sted, og projektets gennemførelse er endnu ikke påbegyndt.

5. Kommissionens yderligere svar, modtaget den 9. december 2010.

Som resultat af Kommissionens yderligere anmodning om detaljerede oplysninger for at 
kunne kontrollere den korrekte gennemførelse af bestemmelserne i artikel 6 i 
habitatsdirektivet1 sendte de spanske myndigheder en yderligere rapport udarbejdet af 
"Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente en Sevilla". Denne rapport viser en korrekt gennemførelse af 
habitatsdirektivet efter, at det er blevet konstateret i VVM-proceduren, at projektet ikke på en 
ufordelagtig måde vil berøre integriteten af de involverede Natura 2000-områder. Ifølge de 
oplysninger, som de spanske myndigheder har givet ved de to anledninger, er der 
overensstemmelse med EU's miljølovgivning.

Derfor konkluderer Kommissionen, at der ikke er sket nogen overtrædelse, og har afsluttet sin 
undersøgelse.

                                               
1  Direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af 
22.7.1992, s. 7.


