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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0584/2008 af Pedro Cuevas Cueto, spansk statsborger, om 
forlængelse af motorvej A-8 (Autovía del Cantábrico) og dennes linjeføring 
gennem grotteområdet Cuartamentero i Llanes i Asturien

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at forlængelsen af motorvej A-8 (Autovía del Cantábrico) fra Llanes i 
Asturien til Unquera i Cantabrien kommer til at gå gennem grotteområdet Cuartamentero, der 
er berømt for 8000 år gamle palæolitiske fund (bl.a. et velbevaret kranium, der er udstillet i 
Det Nationale Arkæologiske Museum). Andrageren henviser endvidere til, at grotteområdet er 
udnævnt til kulturarv, og at andre bevaringsværdige mindesmærker (herunder en flere 
hundrede år gammel postkro) og et enestående vådområde vil blive ødelagt, hvis 
myndighederne fastholder den planlagte vejføring. Da andragerens henvendelser til de
nationale myndigheder med forslag til en alternativ linjeføring har været forgæves, anmoder 
han Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. oktober 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Kommissionens tjenestegrene har gennemgået andragerens argumenter og oplysninger 
vedrørende det pågældende projekt på baggrund af den fællesskabslovgivning inden for 
miljøområdet, som finder anvendelse i den foreliggende sag. Kommissionens tjenestegrene 
har ligeledes taget højde for tidligere tilfælde samt allerede kendte oplysninger om dette 
emne.
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Direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet (som ændret ved direktiv 97/11/EF2 og 2003/35/EF3) finder anvendelse. I direktivets 
artikel 2 fastsættes det, at projekter, der navnlig 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.

Bestemmelserne i direktiv 85/337/EØF (VVM) finder anvendelse på de projekter, der er 
nævnt i bilag I og II til direktivet. I medfør af artikel 4, stk. 1, skal projekter i bilag I 
undergives en vurdering af deres indvirkning på miljøet. I medfør af artikel 4, stk. 2, afgør 
medlemsstaten for projekter, der henhører under bilag II, litra a) med udgangspunkt i en 
undersøgelse af hvert enkelt tilfælde eller litra b) med udgangspunkt i grænseværdier eller 
kriterier fastsat af medlemsstaten (screeningsfasen), om projektet skal vurderes i henhold til 
artikel 5 til 10. Medlemsstaterne kan beslutte at anvende begge de nævnte procedurer.

Projekter vedrørende motorveje er omfattet af punkt 7 i bilag I til direktivet. Derfor skal der 
for sådanne projekter gennemføres en miljøkonsekvensanalyse, inden der gives tilladelse til 
dem.

Det skal bemærkes, at denne miljøkonsekvensanalyse på passende vis og i henhold til 
direktivets artikel 3 skal fastsætte, beskrive og vurdere et projekts direkte og indirekte 
konsekvenser for en række faktorer, navnlig kulturarven, ud fra det givne tilfælde og i 
overensstemmelse med artikel 4 til 11.

Det fremgår af sagsakterne, at andrageren har henvendt sig til forskellige administrationer og 
institutioner for at anmode om ændringen af den endelige motorvejsføring, der er fastlagt med 
henblik på at forhindre en negativ påvirkning af grotterne i Cuartamenteroområdet. Disse 
grotter ligger øjensynligt i områder, der tilhører andrageren, og som vil blive eksproprieret, 
for at sidstnævnte motorvejsstrækning i Cantabrien kan anlægges.

Det skal bemærkes, at Kommissionen allerede har behandlet en sag vedrørende 
motorvejsprojektet Unquera-Llanes og anvendelsen af direktiv 85/337/EØF som følge af 
klage 2005/4058. Kommissionen lukkede i december 2005 denne sag, da der ikke kunne 
fastslås en overtrædelse af fællesskabsretten på miljøområdet.

Kommissionen har imidlertid iværksat en nyere undersøgelse af projektet som følge af en 
anden klage, der ligeledes blev lukket. Det fremgår desuden af sagsakterne, at dette 
motorvejsprojekt Unquera-Llanes er genstand for en klage, der er fremlagt for de spanske 
domstole (Audiencia Nacional). Denne er stadig under behandling.

Det skal bemærkes, at dette motorvejsprojekt Unquera-Llanes på omkring 22 km blev 
indgivet til en procedure for miljøkonsekvensanalyse. Denne procedure blev afsluttet med en 
erklæring om projektets indvirkning på miljøet, som blev vedtaget af miljøministeriet ved 
afgørelse af 25. januar 2006 offentliggjort i den spanske statstidende nr. 29 af 3. februar 2006 
(side 4035-4311). I denne erklæring om den miljømæssige indvirkning sammenfattes 

                                               
1  Rådets direktiv 85/337/EØF af 25. juni 1985. EFT L 175 af 5.07.1985.
2  Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997. EFT L 073 af 14.03.1997.
3  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003. EUT L 156 af 25.06.2003.
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resultatet af miljøkonsekvensanalysen, herunder høringerne af de berørte myndigheder og 
offentligheden, de undersøgte alternativer samt de foranstaltninger, der er truffet for at 
forhindre eller begrænse projektets virkninger på miljøet.

Det skal bemærkes, at der er tale om den tredje miljøkonsekvensanalyse, fordi dette projekt 
allerede har været genstand for to tidligere miljøkonsekvensanalyser med erklæringerne om 
den miljømæssige indvirkning af 13. april 1993 og af 20. januar 1997, som har medført 
undersøgelsen af nye alternativer og indeholder løsningsforslag til de givne problemer. Der er 
tale om et omstridt projekt, der har været genstand for en række klager og retsprocedurer ved 
de spanske domstole.

Det fremgår af sagen, at dette vejprojekts konsekvenser for kulturarven og de Natura 2000-
områder, der kan blive påvirket, er blevet undersøgt inden for rammerne af 
miljøkonsekvensanalysen for dette projekt. De kompetente myndigheder inden for 
miljøområdet og kulturområdet er blevet inddraget.

Konklusioner

Gennemgangen af sagen har ikke gjort det muligt at påvise en overtrædelse af de 
fællesskabsretlige miljøbestemmelser, der finder anvendelse i denne sag."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 20. april 2012.

Kommissionens tjenestegrene har undersøgt de ekstra oplysninger fra det ærede 
parlamentsmedlem Gutiérrez Cortines om motorvejsprojektets mulige indvirkning på 
kulturarven, navnlig på grotter og resterne fra stenalderen, som blev opdaget under udførelsen 
af arbejdet.

Kommissionen takker Gutiérrez Cortines for disse ekstra oplysninger.   Kommissionen mener 
dog ikke, at disse ændrer konklusionerne i sin tidligere meddelelse om dette andragende, som 
også blev præsenteret mundtligt på mødet i Udvalget for Andragender, som blev afholdt den 
1. februar 2011. 

Som nævnt tidligere blev dette motorvejsprojekt A-8 (Autovía del Cantábrico), ved strækning 
Unquera-Llanes, forelagt diverse miljøkonsekvensanalyser.  Det fremgår af sagen, at dette 
vejprojekts konsekvenser for kulturarven og de Natura 2000-områder, som risikerer at blive 
påvirket, er blevet undersøgt inden for rammerne af miljøkonsekvensanalysen for dette 
projekt. 

Det skal bemærkes, at de ansvarlige myndigheder inden for miljøområdet og kulturområdet er 
blevet inddraget. Der er fastlagt en miljøovervågning under gennemførelsen af projektet, 
herunder aspekter af kulturarven. Kommissionen har derfor ingen grund til at tro, at de 
spanske myndigheder ikke vil træffe de nødvendige foranstaltninger i dette henseende. 

Som konklusion har vurderingen af sagen ikke påvist en overtrædelse af den gældende EU-
miljølovgivning.


