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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0559/2009 af José Vázquez Gómez, spansk statsborger, for 
"Asociación movida Pro Parque Tamarguillo", om anlæggelse af en 
motorvejsforbindelse, der ville komme til at forårsage skade på en park i Sevilla

1. Sammendrag

Andrageren påklager, at byrådet i Sevilla har planer om at anlægge en motorvejsforbindelse 
gennem Tamarguillo-parken. Denne park er blevet istandsat og genbeplantet ved hjælp af 
EFRU-midler.  Anlæggelse af motorvejsforbindelsen ville ødelægge dette arbejde og de 
opførte faciliteter og ville være til stor gene for de personer, der lever i nærheden. Andrageren 
klager over den dårlige forvaltning af EU-midlerne. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. juli 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. januar 2010.

"Andrageren påklager planerne om anlæggelse af en motorvejsforbindelse rundt om byen 
Sevilla i den selvstændige region Andalusien i Spanien. Andrageren påpeger, at 
motorvejsprojektet vil forårsage skader og ødelægge en del af Tamarguilloparken. Ifølge 
andrageren er parken meget vigtig for områdets borgere og deres livskvalitet. Andrageren 
understreger, at parken har stor miljømæssig værdi, og at det pågældende vådområde vil blive 
ødelagt af motorvejsprojektet. Andrageren påpeger, at parken for nylig er blevet istandsat ved 
hjælp af EU-midler (POMAL/EFRU).
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Kommissionens bemærkninger

For så vidt angår anvendelsen af EU's miljølovgivning i dette tilfælde, er det værd at nævne 
Rådets direktiv 85/337/EØF1 af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet. Dette direktiv er blevet ændret ved direktiv 97/11/EF2, 
2003/35/EF3 og 2009/314.

I artikel 2, stk. 1, i det ændrede direktiv 85/337/EØF, kendt som direktivet om 
miljøkonsekvensanalyse (VVM), fastsættes det, at projekter, der bl.a. på grund af deres art, 
dimensioner eller placering kan få væsentlig indvirkning på miljøet, skal undergives et krav 
om tilladelse og en vurdering af denne indvirkning, inden der gives tilladelse

VVM-direktivet finder anvendelse på de projekter, der er nævnt i bilag I og II. Der gøres 
opmærksom på, at bilag I, punkt 7 b), omhandler projekterne om "anlæggelse af motorveje og 
motortrafikveje". I medfør af artikel 4, stk. 1, skal projekter, som tilhører en af de kategorier, 
der er opført i bilag I, vurderes i henhold til artikel 5 til 10.

Projektet om anlæggelse af en motorvej eller motortrafikvej rundt om Sevilla bør følgelig 
underkastes en miljøkonsekvensanalyse, inden det godkendes. Der gøres opmærksom på, at 
en offentlig høringsperiode skal finde sted inden for rammerne af den nævnte procedure. 
Offentlighedens iagttagelser og påstande skal tages i betragtning før der eventuelt gives 
tilladelse til projektet.

Kommissionens tjenestegrene har henvendt sig til de spanske myndigheder med henblik på at 
få kendskab til detaljerne i motorvejsprojektet og anmodet dem om deres kommentarer til 
anvendelsen af direktiv 85/337/EØF i den pågældende sag.

Hvad angår Fællesskabets direktiver om naturbeskyttelse, direktiv 79/409/EØF5

(fugledirektivet) og direktiv 92/43/EØF6 (habitatdirektivet), skal det nævnes, at de ikke kan 
avendes i dette tilfælde, da denne bypark ikke befinder sig i nogen af de lokaliteter, der er 
omfattet af Natura 2000-nettet.

For så vidt angår en eventuel finansiering af disse projekter: dels istandsættelsen af byparken 
"Parque Tamarguillo" og dels den nye planlagte motorvej, vil Kommissionen gerne påpege 
følgende:

Ifølge de oplysninger, som de spanske myndigheder har forelagt de tjenestegrene i 
Kommissionen, der er ansvarlige for strukturfondene, er et projekt ved navn "omlægning af 
beskadigede grunde i kommunen" blevet samfinansieret af EFRU i POMAL-programmet 
(1994-1999). Projektet fik sin seneste tilladelse i 2001. Det samlede støtteberettigede beløb 
var på 8.865.163 euro, hvoraf samfinansieringen fra EFRU lød på 6.205.614 euro.

                                               
1  EFT L  175 af 5.7.1985
2  EFT L  73 af 14.3.1997
3  EUT L 156 af 25.6.2003
4  EUT L 140 af 5.6.2009
5  EFT L 103 af 25.4.1979
6  EFT L 206 af 22.7.1992
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Kommissionen ligger ikke inde med oplysninger om det motorvejsprojekt, som andrageren 
henviser til, og vil derfor ikke gribe ind i dets eventuelle samfinansiering. Kommissionen 
foreslår under alle omstændigheder, at andrageren henvender sig til de relevante spanske 
myndigheder og nærmere bestemt til fru Martínez Urrutia i økonomiministeriet, på følgende 
e-mailadresse: emartinezurrutia@sgpg.meh.es med henblik på at modtage yderligere 
oplysninger vedrørende dette spørgsmål.

Konklusion

Kommissionen har rettet henvendelse til de spanske myndigheder for at anmode dem om 
deres kommentarer til anvendelsen af EU's miljølovgivning i sagen.

Kommissionen vil holde Parlamentet underrettet om den videre udvikling i sagen.

4. Kommissionens svar, modtaget den 3. marts 2011.

Kommissionen har i sin tidligere meddelelse gjort Europa-Parlamentets Udvalg for 
Andragender opmærksom på EU's lovgivning på miljøområdet, der evt. finder anvendelse i 
denne sag.

Som følge af dette andragende har Kommissionen henvendt sig til de spanske myndigheder 
for at anmode om deres kommentarer til de af andrageren påpegede forhold samt til 
gennemførelsen af de forpligtelser, der følger af EU's miljølovgivning i sagen.

Som svar på Kommissionens anmodning har de spanske myndigheder fremsendt rapporten, 
der er udarbejdet af Sevillas kommune, samt forskellige bilag.

I hovedtræk understreger de spanske myndigheder, at projektet om en motortrafikvej eller 
ringvej SE-35 samt planlægningsprojektet for Tarmarguilloparken var fastlagt i den generelle 
byudviklingsplan (PGOU) for Sevilla. Kommunen tilføjer, at planen har været underkastet en 
miljøkonsekvensanalyse, før den blev endeligt godkendt af den selvstyrende region 
Andalusien den 19. juli 2006.

Kommissionen har som følge af sin undersøgelse af sagen fremsendt en ny skrivelse til de 
spanske myndigheder for at anmode dem om flere og mere præcise oplysninger om 
miljøkonsekvensanalysen og de foranstaltninger, der er truffet for de to ovennævnte 
specifikke projekter.   Disse yderligere oplysninger er nødvendige for at afslutte analysen af 
denne sag.


