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Udvalget for Andragender

21.9.2007

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 1017/2006 af Adolfo Barrena Salces, spansk statsborger, om manglen på en 
korrekt vurdering af miljøpåvirkningen fra urbaniseringsprojekter, der skal gennemføres i 
Aragon-regionen

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer flere igangværende eller planlagte urbaniseringsprojekter i Aragon-
regionen (Spanien), idet han hævder, at de er blevet godkendt uden korrekt hensyntagen til 
miljøet eller risikoen for vandforsyningen. Andrageren hævder, at de overordnede afdelinger 
for byplanlægning, der blev oprettet i henhold til loven af 11/1992, har vist sig at være ude af 
stand til at løse problemerne med misbrug af byområderne, hvilket fører til byggeri uden 
korrekt forudgående behandling. Andrageren henviser specifikt til projektet El Pirineo 
Aragonés, der består af et nyt skiområde og tre nye golfbaner, der skal anlægges i Castanesa-
dalen, samt urbaniseringen af områderne omkring Zaragoza. Andrageren nævner Fourtou-
betænkningen om påstande om uretmæssigheder i forbindelse med loven om regulering af 
bymæssig bebyggelse i Valencia og mener, at der findes tilsvarende problemer i Aragon-
regionen. Han anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge denne situation.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. maj 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 21. september 2007.

"Andragendet

Andrageren, generel koordinator i Aragonien for det politiske parti "Izquierda Unida" (Det 
Forenede Venstre), indgav et andragende til Europa-Parlamentet for at klage over den 
bypolitik, der føres af regionalregeringen i Aragonien (Spanien). Han mener, at "Fourtou-
betænkningen" om påstande om uretmæssigheder i forbindelse med loven om regulering af 
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bymæssig bebyggelse i Valencia (lov 6/94 om urbaniseringsaktiviteter - Ley Reguladora de la 
Actividad Urbanística) og dens virkninger for unionsborgerne også kan finde anvendelse på 
bypolitikken i Aragonien.

Andrageren forklarer, at der er en lang række planlagte urbaniseringsprojekter, der vil berøre 
bjergområder og ødelægge landskabet og skabe vandforsyningsproblemer. Han fremfører som 
et eksempel det planlagte projekt i Castanesa-dalen, der bl.a. omfatter 2.300 boliger, hoteller, 
parkeringsområder, skilifter, skiløjper og golfbaner.

Andrageren forklarer desuden, at der er en række andre projekter i nærheden af byen 
Zaragoza (Acampo Moncasi og Alto de la Muela), der er i strid med princippet om 
bæredygtig udvikling. Han hævder, at disse projekter vil berøre landbrugsjord, og at de vil 
ændre de lokale byers identitet.

En række andre områder i nærheden af Zaragoza (bl.a. industriområdet Pla-Za, luftbasen, 
Valdespartera og Montes de Morterro) kan også blive berørt af en fremtidig byudvikling.

Kommissionens bemærkninger

Andrageren henleder opmærksomheden på byudviklingspolitikken i Aragonien, som efter 
hans opfattelse ikke er forenelig med "en afbalanceret arealudvikling og miljøet".
Kommissionen understreger, at medlemsstaterne i henhold til subsidiaritetsprincippet selv 
fastlægger deres egne regler for arealforvaltning i overensstemmelse med EU's 
miljølovgivning.

På trods af de oplysninger, som andrageren har forelagt, er det ikke muligt at afgøre, om EU's 
miljølovgivning er blevet overtrådt. Planerne eller projekterne kan være omfattet af følgende 
direktiver:

- 2001/42/EF1, SMV-direktivet (strategisk miljøvurdering), finder anvendelse på planer og 
programmer, som kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal normalt 
foretages en strategisk miljøvurdering i forbindelse med by- og landsplanlægning og 
forvaltningsplaner for arealanvendelse, hvis de opfylder betingelserne i artikel 2 og 3, og 
for hvilke den første formelle forberedende retsakt følger efter den 21. juli 2004; 

- I direktiv 85/337/EØF2 som ændret ved direktiv 97/11/EF3 og 2003/35/EF4 (VVM-
direktivet) fastlægges bestemmelser om vurdering af virkningerne på miljøet af visse 

                                               
1Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet. EFT L 197 af 21.7.2001.
2Rådets 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. 
3Rådets 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 073 af 14.3.1997. 
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i 
forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 
85/337/EØF og 96/61/EF, for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse. EUT L 
156 af 25.6.2003.
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projekter. Der skal altid foretages en vurdering af indvirkningen på miljøet af projekter, 
der er omfattet af bilag I. Byudviklingsprojekter er imidlertid omfattet af bilag II. I denne 
forbindelse skal der foretages en vurdering af indvirkningen på miljøet, hvis det er 
sandsynligt, at projekterne vil have væsentlige indvirkninger på miljøet. Den kompetente 
myndighed i den pågældende medlemsstat har hovedansvaret for at afgøre, om dette er 
tilfældet.

- Medlemsstaterne skal også overveje planernes og projekternes potentielle indvirkninger 
på lokaliteter, som medlemsstaterne har udpeget i henhold til direktiv 79/409/EØF og 
92/43/EØF. I henhold til stk. 6 i direktiv 92/43/EØF skal alle planer eller projekter, som 
kan påvirke en Natura 2000-lokalitet væsentligt, 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 skader 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.

Da andrageren henviste til en potentiel knaphed på vandressourcer, bør det desuden påpeges, 
at vandrammedirektivet 2000/60/EF1 i høj grad gør det muligt at håndtere vandmangel og 
tørke, navnlig gennem etablering af passende markedsbaserede instrumenter. I 
vandrammedirektivet fastslås det, at der er behov for en detaljeret planlægning af forbruget af 
vandressourcerne for gennem udarbejdelse af vandområdeplaner at undgå ikkebæredygtige 
løsninger og ubodelig skade på miljøet. I henhold til vandrammedirektivet skal den første 
vandområdeplan offentliggøres inden december 2009. Fra 2009 og frem skal enhver plan eller 
ethvert program, der har indflydelse på vandressourcerne eller vandkvaliteten, samordnes med 
bestemmelserne om vandområdeplaner, så vandrammedirektivets miljømæssige målsætninger 
kan opfyldes.

Det bør desuden understreges, at de nationale myndigheder skal sikre, at EU's 
miljølovgivning anvendes korrekt, inden de godkender et projekt, og inden planen vedtages.
De skal sikre, at der i fuldt omfang tages højde for alle negative virkninger i forbindelse med 
en supplerende vandforsyningsstruktur.

Det er endvidere klart, at planlægning af arealanvendelsen er en af de vigtigste drivkræfter 
for vandanvendelsen. I henhold til meddelelsen om vandmangel og tørke vedtaget den 18. 
juli 2007 bør supplerende vandforsyningsinfrastrukturer kun overvejes som en valgmulighed, 
når andre muligheder er udtømte, herunder effektiv vandprissætning og omkostningseffektive 
alternativer med hensyn til vandbesparelser og forbedret vandeffektivitet.

Konklusion

Kommissionen vil gerne gentage, at arealforvaltning henhører under medlemsstaternes 
kompetenceområde. Kommissionen kan ikke for indeværende identificere nogen 

                                               
1 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73.
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overtrædelser af Fællesskabets miljølovgivning. Hvis andrageren fremsender yderligere 
oplysninger om nogle af de ovennævnte aspekter til Udvalget for Andragender, kan 
Kommissionen undersøge sagen på ny."


