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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0021/2011 af Manuel Garcia Orellana, spansk statsborger, om 

anlæggelsen af motorvejen Castilla-La Mancha

Andragende 0198/2011 af Celestino Huete Martínez, spansk statsborger, for 

"Asociación Colectivo espartal en Acción de Valdemoro", om påstået 

overtrædelse af miljøreglerne i La Sagra, Toledo i Spanien

1. Sammendrag af andragende 0021/2011

Andrageren hævder, at anlæggelsen af motorvejen Castilla-La Mancha bringer flora og fauna 
i fare, som er beskyttet af bestemmelserne i "Natura 2000". Anlæggelsen blev godkendt ved 
offentliggørelsen af lovtidende for Castilla-La Mancha den 12. februar 2007. Andrageren 
anfører, at naturlig vegetation og en række levesteder for fugle er i fare som følge af denne 
beslutning.

Sammendrag af andragende 0198/2011

Andrageren henviser til den forestående anlæggelse af en motorvej i Castilla-La Mancha, La 
Sagra, i provinsen Toledo i Spanien. Andrageren anfører, at anlæggelsen udgør et reelt 
overgreb på diverse levesteder for spansk fauna og flora i denne region, og at den desuden vil 
påføre alvorlige skader på menneskers sundhed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0021/2011
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Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. april 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

Andragende 0198/2011

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. maj 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011

”Kommissionen bemærker, at lokaliteten af fællesskabsbetydning ES4250009 "Yesares del 
Valle del Tajo" er blevet udpeget i henhold til bestemmelserne i Rådets direktiv 92/43/EØF1.

I overensstemmelse med habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, skal alle planer og projekter, der 
kan have en skadelig virkning på Natura 2000-lokaliteter, underlægges en passende vurdering 
under hensyn til bevaringsmålsætningerne. På baggrund af konklusionerne af vurderingen 
giver de kompetente myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et projekt, når de har 
sikret sig, at den/det ikke skader lokalitetens integritet. Hvis dette ikke kan konstateres, kan 
planen eller projektet kun fortsættes under de særlige omstændigheder, der er fastsat i 
direktivets artikel 6, stk. 4, og der skal gennemføres passende kompenserende 
foranstaltninger.

Kommissionen vil kontakte de spanske myndigheder for at anmode om detaljerede 
oplysninger om, hvordan bestemmelserne i habitatdirektivets artikel 6 er anvendt i denne sag.

4. Kommissionens supplerende svar (REV), modtaget den 27. juni 2012

”Andragende 0021/2011 og 0198/2011

Kommissionen har to gange anmodet de spanske myndigheder om detaljerede oplysninger om 
gennemførelsen af bestemmelserne i habitatdirektivets artikel 62 i forbindelse med projektet 
"Ombygning af La Sagra-motorvejens sektion II, mellem km 11+000 og km 15 +000, i Borox 
kommune".

I deres svar har de spanske myndigheder udførligt redegjort for den indvirkning, den valgte 
løsningsmulighed (løsningsmulighed II) vil kunne få på lokaliteten af fællesskabsbetydning 
ES4250009 "Yesares del Valle del Tajo". Myndighederne har konkluderet følgende om 
indvirkningen på levesteder af fællesskabsbetydning, inklusiv prioriterede levesteder af 
fællesskabsbetydning: 1510 "Mediterrane saltstepper (Limonietalia)" og 1520 "Iberisk 
gipssteppevegetation (Gypsophiletalia)" kan ikke betragtes som betydningsfulde. Ifølge 
redegørelsen fra den relevante Natura 2000-myndighed ("Organismo Autónomo Espacios 
Naturales de Castila La-Mancha") er de habitatområder, der vil blive påvirket, små, spredte 
jordstykker, og ikke store, udviklede områder med disse habitatstyper. 

Derfor vurderer de spanske myndigheder ikke, at motorvejsføringen har en skadelig 
                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af 
22.7.1992.
2 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af 
22.7.1992.
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indvirkning på lokalitetens integritet. Følgelig finder bestemmelserne i habitatdirektivets 
artikel 6.4 ikke anvendelse i dette tilfælde. De spanske myndigheder har anerkendt den 
forvirring, der er opstået ved at kalde de foreslåede tiltag, der har til formål at undgå væsentlig 
indvirkning på habitaterne, for "kompenserende foranstaltninger", og at disse skulle have 
været benævnt "supplerende foranstaltninger".

Myndigheder har også udtalt, at anlæggelsen af motorvejsstrækningen på lokaliteten af 
fællesskabsbetydning "Yesares del Valle del Tajo" blev indstillet 24. november 2011.

Konklusioner 

I lyset af de spanske myndigheders oplysninger har Kommissionen i øjeblikket intet grundlag 
for at konkludere, at habitatdirektivets bestemmelser ikke er blevet overholdt." 


