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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0070/2007 af Asociacion de Vecinos de Hondón de las Nieves, spanske
statsborgere, om omfattende urbanisering og de potentielle skadelige virkninger på miljøet i 
Hondón de las Nieves (Alicante)

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod de lokale myndigheders beslutning om at gennemføre otte 
urbaniseringsprojekter i Hondón de las Nieve (Alicante). Andrageren mener, at planerne, der 
befinder sig i forskellige faser af godkendelsesprocessen, vil give anledning til en omfattende 
urbanisering med skadelige virkninger på såvel de naturlige omgivelser som på 
vandressourcerne og vandforsyningen til følge. Andrageren mener, at lovgivningen om 
vurdering af virkningerne på miljøet og offentlig adgang til information ikke er blevet 
overholdt. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge situationen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. maj 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

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

" I.  Andragendet

Andragerne forklarer, at en generel byudviklingsplan er under udarbejdelse i øjeblikket og 
giver udtryk for bekymring over den heri fastsatte udvidelse af det areal, som udlægges til 
bymæssig bebyggelse, hvilket vil resultere i en væsentlig stigning i boligbyggeriet i byen 
Hondón de las Nieves, i Alicante-provinsen (Spanien). Ifølge andragerne vil dette 
sandsynligvis have negative konsekvenser for miljøet og især for de forhåndenværende 
ressourcer.

II.  Kommissionens bemærkninger
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Det er ikke muligt at konstatere nogen overtrædelser af Fællesskabets miljølovgivning, da:

a) selve planen eventuelt skal underkastes en strategisk miljøvurdering (Strategic 
Environmental Assessment (SEA)) i henhold til direktiv 2001/42/EF[1] om vurdering af 
bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet som en forudsætning for 
godkendelsen heraf.

b) de enkelte projekter skal følge de procedurer, der er fastsat i Rådets direktiv 85/337/EØF af 
27. juni 1985[2] om vurdering af bestemte offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet, som ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/35/EF.

Det vil ligge inden for rammerne af ovennævnte procedurer, at sandsynlige virkninger på 
miljøet skal identificeres, minimeres og undgås.

III.  Konklusion

På dette planlægningsstadie kan Kommissionen ikke konstatere nogen overtrædelser af EU's 
miljølovgivning.  Hvis der bliver fremlagt yderligere oplysninger, som peger på en mulig 
overtrædelse, vil Kommissionen naturligvis vurdere situationen nærmere.

                                               
[1] Direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (EFT L 197, 
21/07/2001)
[2] Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af bestemte offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet (EFT L 175, 05/07/1985), som ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 
(EFT L 073, 14/03/1997) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 (EFT L 156 17 
25.6.2003)


