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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE
Om: Andragende 1779/2008 af Maximina Canseco Prieto, spansk statsborger, for 

Partido dos Socialistas de Galicia, og to medunderskrivere, vedrørende projektet 
om anlæggelse af en motorvej i Lorfloddalen, Lugo, Spanien

1. Sammendrag

Andragerne klager over linjeføringen for A-76 (Ponferrada-Monforte-Orense) gennem 
Lorfloddalen og gør opmærksom på, at projektet i øjeblikket er i offentlig høring (det 
officielle tidende 215, 5. september 2008), og at de har indgivet klager. De indtager det 
synspunkt, at den linjeføring, som ministeriet for offentlige arbejde har valgt (Río Lor 2), vil 
få stor betydning for miljøet (habitatdirektivet) og for Lorflodbækkenet, og at de resulterende 
høje støjniveauer vil have stor betydning for vandrende dyrearter. De ønsker derfor, at man 
vælger Lor 3-linjeføringen, som vil have mindre indvirkning på miljøet og på dyrearterne i 
dalen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. april 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Andragerne klager over den planlagte linjeføring for A-76-motorvejen (Ponferrada-
Monforte-Orense) for så vidt angår strækningen gennem Lorfloddalen i Lugofloddalen i den 
selvstyrende region Galicien i Spanien.

Projektet gennemføres af ministeriet for offentlige arbejder. Andragerne er bekymrede over 
projektets mulige negative indvirkning på det naturlige miljø, på landskabet og på 
lokalbefolkningen. De klager navnlig over alternativet "Río Lor-2", som bygherren har valgt.

Kommissionen har gennemgået andragernes oplysninger i lyset af den fællesskabslovgivning, 
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som skønnes at være gældende i denne sag.

Direktiv 85/337/EØF1 som ændret ved direktiv 97/11/EF2 og direktiv 2003/35/EF3 (kendt som 
direktivet om vurdering af indvirkningen 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 
fra sag til sag og/eller grænseværdier eller kriterier, som fastsættes i den nationale 
gennemførelseslovgivning, skal afgøre, om et projekt skal underkastes en VVM-procedure. 
Motorvejsforbindelser er omfattet af direktivets bilag I, punkt 7 b), og en VVM er derfor 
obligatorisk.

VVM-proceduren sikrer, at projekters miljømæssige konsekvenser identificeres og vurderes, 
inden den kompetente myndighed giver tilladelse (også kaldet byggetilladelse).
Offentligheden kan give sin mening til kende, og alle resultaterne af høringerne skal tages i 
betragtning. Offentligheden skal ligeledes underrettes om indholdet af byggetilladelsen.

Med hensyn til naturdirektiverne (fugledirektivet 79/409/EØF4 og habitatdirektivet 
92/43/EØF5) vil sikkerhedsforanstaltningerne i artikel 6 i habitatdirektivet finde anvendelse i 
denne sag, hvis det pågældende projekt vil kunne have negative indvirkninger på en lokalitet, 
der er omfattet af Natura 2000-netværket. Det skal bemærkes, at VVM-direktivet kan være et 
nyttigt værktøj til gennemførelse af kravene i habitatdirektivet.

I henhold til de oplysninger, der er tilvejebragt af andrageren, lader det til, at der har fundet en 
offentlig høringsfase sted i forbindelse med dette projekt, men det er uklart, hvorvidt der er 
gennemført en VVM-procedure. For at få kendskab til sagens detaljer og undersøge 
spørgsmålene i dette andragende har Kommissionens tjenestegrene sendt et brev til de 
spanske myndigheder og anmodet om oplysninger vedrørende overholdelsen af de relevante 
krav i EF's miljølovgivning.

Kommissionen har anmodet om oplysninger fra de kompetente spanske myndigheder 
vedrørende overholdelse af de relevante krav i EF's miljølovgivning i denne sag. 
Kommissionen har navnlig spurgt de spanske myndigheder om, hvordan de har anvendt 
bestemmelserne i VVM-direktivet og habitatdirektivet.

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

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 29. marts 2011.

"Kommissionen har i sin tidligere meddelelse haft lejlighed til at gøre Europa-Parlamentets 
udvalg for andragender opmærksom på den EU-miljølovgivning, der eventuelt finder 
anvendelse i denne sag, bl.a. de forpligtelser, der følger af direktiv 85/337/EØF6 (vurdering af 

                                               
1 EFT L 175 af 5.7 1985.
2 EFT L 156 af 25.6 2003.
3 EFT L 073 af 14.3.1997.
4 EFT L 103 af 25.4 1979.
5 EFT L 206 af 25.4 1979.
6 Direktiv 85/337/EØF (EUT L 175 af 5.7.1985) er blevet ændret ved direktiv 97/11/EF (EUT L 73 af 
14.3.1997), 2003/35/EF (EUT L 156 af 25.6 2003) og 2009/31/EF (EFT L 140 af 5.6 2009).
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indvirkning på miljøet), 79/409/EØF1 (fugle) og 92/43/EØF2 (habitat).

I direktiv 85/337/EØF, artikel 2, stk. 1, hedder det, at projekter, der bl.a. på grund af deres art, 
dimensioner og placering kan få væsentlig indvirkning på miljøet, skal undergives et krav om 
tilladelse og en vurdering af denne indvirkning, inden der gives tilladelse. Motorvejsprojekter 
er anført i direktivets bilag I, punkt 7 b), og skal følgelig undergives en vurdering af deres 
indvirkning på miljøet. Den berørte offentlighed og de forskellige kompetente myndigheder, 
herunder miljømyndighederne, skal have mulighed for at give deres mening til kende. Alle 
resultaterne af høringerne skal tages i betragtning. Offentligheden skal efterfølgende 
underrettes på behørig vis.

Proceduren for vurdering af indvirkningen på miljøet i henhold til direktiv 85/337/EØF kan 
også anvendes til gennemførelse af bestemmelserne i habitatdirektivets artikel 6. Det viser sig 
nemlig, at dette motorvejsprojekt kan få indflydelse på Natura 2000-netværket, og derfor er 
en relevant vurdering uomgængelig.

Det skal bemærkes, at bygherren til dette projekt er ministeriet for offentlige arbejder og 
transport (Ministerio de Fomento), dvs. den overordnede statsadministration. Ifølge de 
foreliggende oplysninger er en formel VVM-procedure ved at blive gennemført for dette 
motorvejsprojekt.

Det bør fremhæves, at ifølge den spanske lovgivning til gennemførelse af direktiv 
85/337/EØF afsluttes VVM-proceduren med miljømyndighedens afgørelse benævnt 
miljøkonsekvenserklæring (DIA). Denne DIA skal naturligvis foreligge før den eventuelle 
tilladelse til det pågældende projekt.

Det fremgår af sagens akter, at høringsfasen ikke er afsluttet i de forskellige ansvarlige 
forvaltninger. Efter udtalelse fra miljømyndighederne med ansvar for naturbeskyttelse i den 
selvstyrende region Galicien har miljøministeriet anmodet bygherren om yderligere 
oplysninger. Følgelig har miljøministeriet endnu ikke udstedt miljøkonsekvenserklæringen 
(DIA) for det pågældende projekt.

Konklusioner

De spanske myndigheder er ved at gennemføre bestemmelserne afledt af de gældende EU-
miljødirektiver. En VVM-procedure er iværksat for dette projekt. De spanske myndigheder har 
endnu ikke truffet beslutning desangående. Gennemgangen af sagen har altså ikke påvist 
overtrædelse af gældende EU-miljølovgivning på nuværende tidspunkt."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 26. oktober 2011. (REV.II)

Ifølge de foreliggende oplysninger er VVM-proceduren for dette projekt for A-76-motorvejen 
(Ponferrada-Monforte-Orense) i det nordvestlige Spanien endnu ikke afsluttet. De spanske 
myndigheder har endnu ikke truffet beslutning desangående.

Det fremgår således af sagsakten, at de kompetente spanske myndigheder er i færd med at 
gennemføre bestemmelserne afledt af de gældende EU-miljødirektiver.

                                               
1  Kodificeret ved direktiv 2009/147/EF (EUT L 20 af 26.1 2010).
2  Rådets direktiv 92/43/EØF. EFT L 206 af 22.7 1992.


