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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0542/2010 af José Ramón Tolosa González, spansk statsborger, om 
den forventede gangbro i Mongas, Pasaia

1. Sammendrag

Andrageren klager over en forventet gangbro, idet han fastholder, at denne vil få en 
indvirkning på de omkringliggende bakker og klippesider, som er en del af Natura 2000-
netværket (SCI ES 120014).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. september 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011

"Andrageren klager over et gangbroprojekt i SCI ES2120014 "Ulia" i kommunerne Donosti 
og Pasaia i Baskerregionen. Gangbroen (700 m) vil blive bygget parallelt med klippekanten i 
den ovenfor nævnte lokalitet af fællesskabsbetydning. Andrageren hævder, at der skal 
foretages en vurdering af projektets indvirkning på de habitater og arter af 
fællesskabsinteresse, der findes på lokaliteten. Andrageren påpeger, at provinsforvaltningen 
(Diputación Foral de Gipuzkoa) også bør afgive udtalelse om projektet.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen bemærker, at lokaliteten af fællesskabsbetydning ES2120014 "Ulia" er blevet 
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udpeget i henhold til bestemmelserne i habitatdirektivet 92/42/EØF1. Derfor skal de 
kompetente myndigheder sikre, at kravene i direktivets artikel 6 opfyldes med hensyn til 
førnævnte Natura 2000-lokalitet, og på grundlag af den krævede vurdering beslutte, om 
projektet kan påbegyndes og, såfremt dette er tilfældet, under hvilke betingelser og med 
eventuelle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Ifølge de foreliggende oplysninger bemærker Kommissionen, at det pågældende projekt har 
været underkastet en VVM-procedure i overensstemmelse med den spanske lovgivning, der 
omsætter direktivet om vurdering af virkningerne på miljøet2. De kompetente spanske 
myndigheder har allerede udstedt en gunstig miljøkonsekvenserklæring for projektet 
(miljøministeriets afgørelse blev offentliggjort i det spanske lovtidende af 14. maj 20103). 

Som følge af VVM-proceduren viser denne erklæring, at adskillige alternativer har været 
overvejet vedrørende de mulige virkninger af dette projekt på lokaliteten, og der har fundet en 
offentlig høring sted. De forvaltninger, der deltog i høringen, er opført, og der er medtaget 
resuméer af deres argumenter. Miljøkonsekvenserklæringen redegør i detaljer for den 
indvirkning, der forventes for de arter og habitater af fællesskabsinteresse, der findes på 
lokaliteten, og fastsætter de risikoreducerende foranstaltninger, der skal træffes for at mindske 
indvirkningen, og de betingelser, hvorunder byggearbejdet skal udføres.

Konklusioner

Under disse omstændigheder syntes de spanske myndigheder at have vedtaget de påkrævede 
foranstaltninger til beskyttelse af den pågældende Natura 2000-lokalitet. Kommissionen har 
derfor ikke anledning til at mene, at de hidtidige aktiviteter ikke er i overensstemmelse med 
lovkravene, der er fastsat i habitatdirektivet og i VVM-direktivet."

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. EFT L 206 af 
22.7.1992.
2 Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EFT 
L 175 af 5.7.1985, som ændret ved direktiv 97/11/EF og 2003/35/EF.
3 BOE 118 af 14.5.2010. http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/14/pdfs/BOE-A-2010-7770.pdf.


