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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0192/2006 af Rosemaire Hennecke Gramatzki, tysk statsborger, om 
bremsning af anlæggelsen af A-48-motorvejen fra Vejer til Algeciras

1. Sammendrag

Andrageren er koordinator for den tredje borgeraktionsgruppe i Tarifa (med navnet "Mindre 
beton og mere fornuft"), der forsøger at bremse den planlagte A 48-motorvej mellem Vejer og 
Algeciras (ved at udvide N 340, der udgør en del af det transeuropæiske net). Hun appellerer 
om, at man beskytter det, "der formentlig er det sidste paradis på den spanske kyst", og 
påpeger, at der ligger naturbeskyttelsesområder på linjeføringen for den planlagte motorvej, 
der er foreslået optaget på listen over lokaliteter af fællesskabsinteresse. Vådområdet 
"Humedal de la Janda", et af Europas største, påvirkes også. De ansvarlige myndigheder har 
imidlertid ikke reageret.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. juli 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 23. marts 2007

”Andrageren er koordinator for borgeraktionsgruppen "Menos Hormigón y más Inteligencia" 
(mindre beton og mere fornuft) og forsøger at bremse udvidelsen af hovedvej N340 til A 48-
motorvejen mellem Vejer og Algeciras i regionen Andalucía, som er planlagt af ministeriet 
for offentlige arbejder. Hun appellerer om, at man beskytter det, hun betragter som det sidste 
paradis på den spanske kyst, og påpeger, at der ligger naturbeskyttelsesområder på 
linjeføringen for den planlagte motorvej, som er kommet på listen over lokaliteter af 
fællesskabsbetydning. Andrageren henviser ligeledes til indvirkningen på vådområdet 
"Humedal de la Janda".
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Andrageren hævder, at anlæggelsen af A48-motorvejen gennem en udvidelse af hovedvej 
N340, som er en del af det transeuropæiske net, er unødvendig, fordi en anden vej, A-381, 
løber parallelt med den.

I forbindelse med gennemførelsen af naturbeskyttelsesdirektiverne skal det bemærkes, at 
andrageren anfører, at den planlagte motorvej skal gå igennem en række lokaliteter af 
fællesskabsbetydning. I henhold til de foreliggende oplysninger er områderne "Los 
Alcornocales", "Marismas del Río Palmones", "Bunker del Tufillo", "Bunker del Santuario de 
la Luz", "Estrecho" og "Río de la Jara" optaget på listen over lokaliteter af 
fællesskabsbetydning i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF1 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter ("Habitat"- direktivet). Desuden er adskillige af disse områder, "Los 
Alcornocales", "Marismas del Río Palmones" og "Estrecho", ligeledes blevet udpeget til 
særligt beskyttede områder af de spanske myndigheder i henhold til Rådets direktiv 
79/409/EØF2 om beskyttelse af vilde fugle (fugledirektivet).

Alle de ovennævnte områder er omfattet af beskyttelsesforanstaltningerne i henhold til 
habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, hvori det hedder, at alle planer eller projekter, der ikke er 
direkte forbundet med eller nødvendige for en Natura 2000-lokalitets forvaltning, men som 
kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, skal vurderes med hensyn til deres virkninger på 
lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. I lyset af vurderingernes 
konklusioner giver de kompetente myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et 
projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke vil få en negativ indvirkning på lokalitetens 
integritet. I tilfælde af en negativ vurdering kan planen eller projektet, hvor der ikke er 
alternative løsninger, kun gennemføres af bydende nødvendige hensyn til væsentlige 
samfundsinteresser, og hvor der træffes alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for at 
sikre, at den globale sammenhæng i Natura 2000 beskyttes. 

Det sker ganske ofte, at de kompetente myndigheder foretager vurderinger vedrørende 
beskyttelsen af særligt beskyttede områder og foreslåede lokaliteter af fællesskabsbetydning 
som led i proceduren for miljøkonsekvensvurdering i henhold til direktiv 85/337/EØF3 (EIA-
direktivet) ændret ved direktiv 97/11/EF4 og direktiv 2003/35/EF5. Vurderingen af 
vejprojektets indvirkning på miljøet, som omtales i andragendet, var til offentlig høring i juni 
2006. Ifølge de foreliggende oplysninger har de nationale myndigheder endnu ikke 
offentliggjort deres erklæring om resultatet af miljøkonsekvensvurderingen.

Konklusion

Efter som procedurerne for miljøkonsekvensvurderingen endnu ikke er afsluttet, er det ikke 
muligt for Kommissionen at nå til en konklusion om, hvorvidt EU-lovgivningen eventuelt er 
overtrådt. I habitatdirektivet forbyder man ikke udvikling i Natura 2000-områder, men de 
krævede procedurer i artikel 6, stk. 3, og artikel 6, stk. 4, i direktivet indeholder 
beskyttelsesforanstaltninger for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af vigtige arter og 
                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
2 EFT L 103 af 25.4.1979.
3 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. 
4 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.
5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003, EUT L 156 af 25.6.2003.



CM\878984DA.doc 3/4 PE386.619v04-00

DA

levesteder. Uden resultaterne af miljøkonsekvensvurderingen er det ikke muligt at tage stilling 
til, hvorvidt disse beskyttelsesforanstaltninger er blevet anvendt korrekt.

Den kommende erklæring med resultaterne af miljøkonsekvensvurderingen vil indeholde 
omfattende oplysninger om udtalelsen fra de spanske myndigheder om projektet og 
foranstaltningerne til sikring af, at det overholder bestemmelserne i habitatdirektivet." 

4. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008

"Kommissionen gav i sin tidligere meddelelse udtryk for sin holdning til gennemførelsen af 
Rådets direktiv 92/43/EØF1, habitatdirektivet, i forbindelse med A-48-motorvejsprojektet 
"Vejer-Algeciras". Direktivet giver fleksibilitet til at gøre økonomiske aktiviteter forenelige 
med bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter på visse betingelser. De påkrævede 
beskyttelsesforanstaltninger og vurderinger, der har til formål at sikre, at Natura 2000-
lokaliteternes økologiske integritet beskyttes, fremgår af direktivets artikel 6, stk. 3 og 4. 

I sin tidligere meddelelse påpegede Kommissionen, at procedurerne til vurdering af 
indvirkningen på miljøet, som ville omfatte de ovenfor anførte krav, var i gang og endnu ikke 
var afsluttet.

Dags dato er Kommissionen ikke bekendt med, at de nationale miljømyndigheder har truffet 
nogen beslutninger om motorvejsprojektet. Den erklæring om vurderingen af 
miljøvirkningerne, der kræves i henhold til habitatdirektivets artikel 6, er endnu ikke afgivet. 

Under disse omstændigheder mener Kommissionen, at de hidtidige aktiviteter ikke er 
uforenelige med lovkravene i habitatdirektivet. De påkrævede retlige procedurer for 
godkendelse af motorvejsprojektet er stadig i gang. Kommissionen kan således ikke bekræfte 
en tilsidesættelse af Rådets direktiv 92/43/EØF, og derfor vil der ikke blive iværksat tiltag, 
mens de igangværende procedurer i Spanien skrider frem."

5. Kommissionens svar, modtaget den 24. juni 2010

“Efter Kommissionens mundtlige ajourføring af Udvalget for Andragender den 30. april 2009 
om gennemførelsen af habitatdirektivet, 92/43/EØF2, i forbindelse med A-48-
motorvejsprojektet ”Vejer-Algeciras” har Kommissionen udbedt sig detaljerede oplysninger 
fra de spanske myndigheder om status for procedurerne for miljøkonsekvensvurdering i det 
pågældende motorvejsprojekt og den planlagte dato for afgivelse af 
miljøkonsekvensvurderingen.

Som svar på Kommissionens anmodning har de spanske myndigheder fremsendt omfattende 
oplysninger om de miljøkonsekvensvurderinger, der er blevet foretaget for hver af 
motorvejens sektioner. De fremsendte oplysninger inkluderer en rapport om A-48-
motorvejens indvirkning på Natura 2000-netværket. Ifølge de spanske myndigheder har man 
foretaget en vurdering af hele projektets indvirkning på miljøet, selv om projektet af tekniske 
og byggemæssige årsager er inddelt i forskellige sektioner.

                                               
1 EFT L 206 af 22.7 1992.
2 EFT L 206 af 22.7 1992.
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For så vidt angår den aktuelle status for procedurerne for miljøkonsekvensvurdering har de 
kompetente spanske myndigheder meddelt, at de stadig undersøger sagen for at kunne afslutte 
procedurerne. De har således endnu ikke afgivet den erklæring om miljøkonsekvensvurdering, 
som vil indeholde væsentlige oplysninger om projektet og de foranstaltninger, der skal træffes 
for at sikre, at projektet overholder bestemmelserne i habitatdirektivet.

Til dato er Kommissionen ikke bekendt med, at de nationale miljømyndigheder skulle have 
truffet nogle beslutninger vedrørende dette projekt eller fastlagt en dato for afgivelse af 
erklæringen om miljøkonsekvensvurdering. Da procedurerne stadig er i gang og de 
kompetente myndigheder endnu ikke har truffet en endelig beslutning, kan Kommissionen på 
nuværende tidspunkt ikke udpege nogen overtrædelse af EU's miljølovgivning.”

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 30. september 2011 (REV III)

”Foreløbig er Kommissionen endnu ikke bekendt med, at de nationale miljømyndigheder har 
truffet nogen endelig beslutning om A-48-motorvejsprojektet "Véjer-Algeciras". 
Kommissionen kan ikke forudse, hvornår de kompetente myndigheder agter at afgive 
erklæringen om miljøkonsekvensvurdering. 

Da procedurerne stadig er i gang, og de kompetente myndigheder endnu ikke har truffet en 
endelig beslutning, kan Kommissionen stadig ikke konstatere nogen overtrædelse af EU's 
miljølovgivning.”


