
CM\878984NL.doc PE386.619v04-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

30.9.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0192/2006, ingediend door Rosemaire Hennecke Gramatzki
(Duitse nationaliteit), over de stopzetting van de aanleg van de weg A-48 van 
Vejer naar Algeciras

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is coördinator van de derde burgeractiegroep in Tarifa (genaamd “Minder beton en 
meer verstand”) die de aanleg wil voorkomen van de geplande snelweg A-48 tussen Vejer en 
Algeciras (door de capaciteit van de N340 te verdubbelen die deel uitmaakt van het Trans-
Europese Netwerk). Ze roept op tot de bescherming van “waarschijnlijk het laatste paradijs 
aan de Spaanse kust” en wijst erop dat de geplande snelweg natuurbeschermingsgebieden 
doorkruist die als gebieden van communautair belang zijn voorgesteld. Het moerasgebied 
“Humedal de la Janda”, ooit het grootste in Europa, wordt ook getroffen. De 
verantwoordelijke autoriteiten hebben echter nog niet gereageerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 juli 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 23 maart 2007.

De indienster, coördinator van de burgeractiegroep "Menos Hormigón y más Inteligencia" 
(minder beton en meer verstand), wil de verbreding doen stopzetten van de N340, die 
daarmee de snelweg A48 zou moeten worden tussen Vejer en Algeciras in de regio Andalusië, 
die door het Ministerie van Openbare Werken is gepland. Ze roept op tot de bescherming van 
wat zij beschouwt als het laatste paradijs aan de Spaanse kust en wijst erop dat het tracé van 
de geplande snelweg natuurbeschermingsgebieden doorkruist die zijn voorgesteld als 
gebieden van communautair belang. De indienster verwijst ook naar de effecten op het 
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moerasgebied "Humedal de la Janda".

De indienster stelt dat de aanleg van de snelweg A48 door de N340 te verbreden, die deel 
uitmaakt van het Trans-Europese netwerk, onnodig is aangezien een andere weg, de A381, 
daarmee parallel loopt. 

Met betrekking tot de toepassing van de natuurrichtlijnen dient te worden aangetekend dat de 
indienster stelt dat de geplande snelweg een aantal gebieden van communautair belang zal 
doorkruisen. Uit de beschikbare informatie blijkt dat de gebieden "Los Alcornocales", 
"Marismas del Río Palmones", "Bunker del Tufillo", "Bunker del Santuario de la Luz", 
"Estrecho" en "Río de la Jara" krachtens Richtlijn 92/43/EEG1 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (de Habitatrichtlijn) zijn voorgesteld als 
gebieden van communautair belang. Bovendien zijn enkele van deze gebieden, te weten "Los 
Alcornocales", "Marismas del Río Palmones" en "Estrecho" door de Spaanse overheid ook als 
speciale beschermde gebieden aangewezen krachtens Richtlijn 79/409/EEG inzake het 
behoud van de vogelstand2 (de Vogelrichtlijn). 

Alle hierboven genoemde gebieden vallen onder de beschermende maatregelen die zijn 
ingesteld volgens artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn, waarin wordt gesteld dat voor elk 
plan of project dat geen direct verband houdt met, of niet noodzakelijk is voor het beheer van 
een Natura 2000-gebied, maar waarvan wel kan worden verwacht dat het daarop een 
waarneembaar effect heeft, een deugdelijke rapportage dient te worden opgesteld van de 
consequenties die het heeft voor de natuurbeschermingsdoelen die voor het gebied zijn 
gesteld. Al naar gelang de uitkomst van deze rapportage dienen de bevoegde autoriteiten het 
plan of project slechts goed te keuren nadat met zekerheid is vastgesteld dat de integriteit van 
het gebied daardoor niet negatief zal worden beïnvloed. Als de rapportage negatief uitvalt, 
kan het plan of project slechts worden uitgevoerd indien er geen alternatieve oplossingen 
voorhanden zijn of als er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, 
waarbij alle compenserende maatregelen worden genomen welke noodzakelijk zijn om te 
garanderen dat de totale samenhang van Natura 2000 wordt beschermd. 

Het gebeurt dikwijls dat de bevoegde instanties de rapportage betreffende de bescherming van 
speciale beschermingszones (SBZ) en gebieden van communautair belang uitvoeren als 
onderdeel van de procedure voor milieueffectrapportage zoals vereist krachtens Richtlijn 
85/337/EEG3 (MER-richtlijn), gewijzigd door Richtlijn 97/11/EG4 en Richtlijn 2003/35/EG5. 
De milieueffectstudie voor het wegproject waarnaar in het verzoekschrift wordt verwezen, 
werd in juni 2006 onderworpen aan een openbare informatieprocedure. Uit de beschikbare 
informatie blijkt dat de effectrapportage van de nationale autoriteiten nog niet is verschenen.
Conclusies

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992
2 PB L 103 van 25.4.1979
3Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de rapportage van de effecten van bepaalde openbare en 
private projecten op het milieu. PB L 175 van 5.7.1985 
4Richtlijn 97/11/EG van 3 maart 1997 als wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de rapportage van de 
effecten van bepaalde openbare en private projecten op het milieu. PB L 73 van 14.3.1997 
5 Richtlijn 2003/35/EG van het Europese Parlement en de Raad van Europa van 26 mei 2003. PB L 156 van
25.6.2003
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Aangezien de procedures voor milieueffectrapportage nog niet zijn afgerond, is het voor de 
Commissie niet mogelijk tot een conclusie te komen omtrent de vraag of er mogelijk EU-
wetgeving is overtreden. Van bijzonder belang is dat de Habitatrichtlijn geen ontwikkelingen 
in Natura 2000-gebieden verbiedt, maar de procedures zoals vereist krachtens de artikelen 6.3 
en 6.4 van deze richtlijn voorzien in waarborgen om een doeltreffende bescherming van 
belangrijke soorten en habitats te garanderen. Zonder de resultaten van de 
milieueffectrapportage kan niet worden beoordeeld of deze waarborgen op een correcte wijze 
zijn toegepast. 

De te verwachten milieueffectrapportage zal substantiële informatie bieden over de 
opvattingen van de Spaanse autoriteiten ten aanzien van het project en de maatregelen die 
moeten garanderen dat het beantwoordt aan de bepalingen van de Habitatrichtlijn.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

In haar voorgaande mededeling zette de Commissie uiteen hoe zij aankijkt tegen de 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad1, de Habitatrichtlijn, met betrekking 
tot de geplande snelweg A-48 tussen Vejer en Algeciras. Deze richtlijn voorziet in een zekere 
flexibiliteit zodat de ontplooiing van economische activiteiten en het behoud van natuurlijke 
habitats, fauna en flora elkaar onder bepaalde voorwaarden niet hoeven uit te sluiten. De 
vereiste voorzorgsmaatregelen en beoordelingen om te waarborgen dat de algehele 
samenhang van Natura 2000 bewaard blijft zijn terug te vinden in de leden 3 en 4 van artikel 
6 van deze richtlijn. 

In haar voorgaande mededeling gaf de Commissie aan dat de procedures voor 
milieueffectrapportage, waarin bovengenoemde vereisten in aanmerking zouden worden 
genomen, weliswaar gestart waren maar nog niet waren afgerond.

Voor zover de Commissie weet hebben de nationale milieuautoriteiten nog geen besluiten 
genomen ten aanzien van de geplande snelweg. De milieueffectrapportage over de in artikel 6 
van de Habitatrichtlijn vereiste beoordelingen is nog niet gepubliceerd. 

Gelet op een en ander is de Commissie van mening dat de stappen die tot nu toe zijn 
ondernomen niet onverenigbaar zijn met de wettelijke vereisten die zijn neergelegd in de 
Habitatrichtlijn. De vereiste wettelijke procedures voor de goedkeuring van het 
snelwegproject zijn nog gaande. De Commissie kan dan ook niet erkennen dat er sprake is 
van een inbreuk op Richtlijn 92/43/EEG en zal daarom geen verdere maatregelen nemen in 
afwachting van de verdere voortgang van de lopende procedures in Spanje.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 juni 2010.

Nadat de Commissie op de vergadering van de Commissie verzoekschriften van 30 april 2009 
een mondelinge toelichting had gegeven bij de tenuitvoerlegging van de Habitatrichtlijn 
(Richtlijn 92/43/EEG2) in verband met de aanleg van de snelweg A-48 tussen Vejer en 
Algeciras, heeft de Commissie de Spaanse autoriteiten om nadere gegevens verzocht omtrent 
                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.
2 PB L 206 van 22.7.1992.
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de stand van zaken van de milieueffectbeoordelingsprocedure voor de geplande snelweg en de 
verwachte datum voor de publicatie van het milieueffectbeoordelingsrapport.

In hun antwoord op het verzoek van de Commissie hebben de Spaanse autoriteiten uitgebreide 
informatie verschaft over de voor elk onderdeel van de snelweg uitgevoerde 
milieueffectbeoordelingen. De verstrekte informatie bevat een verslag over het effect van de 
snelweg A-48 op het Natura 2000-netwerk. Volgens de Spaanse autoriteiten is het mogelijke 
effect van de snelweg beoordeeld voor het hele project, hoewel het voor technische en 
bouwdoeleinden is gesplitst in verschillende onderdelen.

Wat de stand van zaken van de milieueffectbeoordelingsprocedure betreft, hebben de 
bevoegde Spaanse autoriteiten laten weten dat ze het dossier nog steeds onderzoeken teneinde 
de procedure af te ronden. Derhalve hebben ze het milieueffectbeoordelingsrapport nog niet 
gepubliceerd, dat belangrijke gegevens zal bevatten over het project en de maatregelen die 
dienen te worden genomen om te zorgen voor de naleving van de bepalingen van de 
Habitatrichtlijn.

De Commissie is tot dusver niet op de hoogte van door de Spaanse milieuautoriteiten 
genomen besluiten ten aanzien van dit project, noch van de voorziene datum voor de 
publicatie van het milieueffectbeoordelingsrapport. Aangezien de procedures nog niet zijn 
afgerond en de bevoegde autoriteiten nog geen definitief besluit hebben genomen, kan de 
Commissie momenteel geen inbreuk op de milieuwetgeving van de EU vaststellen.

6. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011. (REV III)

De Commissie is tot dusver nog steeds niet op de hoogte van een door de Spaanse 
milieuautoriteiten genomen definitief besluit ten aanzien van het project "snelweg A-48 
tussen Vejer en Algeciras". De Commissie kan niet voorzien wanneer de bevoegde 
autoriteiten het milieueffectbeoordelingsrapport denken te publiceren.

Aangezien de procedures nog niet zijn afgerond en de bevoegde autoriteiten nog geen 
definitief besluit hebben genomen, kan de Commissie nog steeds geen inbreuk op de 
milieuwetgeving van de EU vaststellen.


