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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0056/2007 af Jesús Pons Vidal, spansk statsborger, for Associació 
per a la protecció mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE, om urimelig 
urbanisering i Adsubia (Alicante) og potentiel skadelig indvirkning på det 
beskyttede område Marjal Pego - Oliva

1. Sammendrag

Andrageren klager over tre nye byudviklingsprojekter, der skal gennemføres i Adsubia 
kommune (Alicante). andrageren mener, at de tre projekter vil skabe for stor urbanisering af 
området (1.958 nye huse) og have en skadelig indvirkning på Bullent-floden og vådområdet 
Marjal Pego - Oliva, som er beskyttet i henhold til Ramsar. Andrageren gør gældende, at den 
seneste urbanisering rejser alvorlige spørgsmål om bæredygtigheden af vandopsamling og -
forsyning, og at yderligere udbygning ville forværre situationen. Andrageren klager over den 
undersøgelse af indvirkningen på miljøet, der er udført, og anmoder Europa-Parlamentet om 
at sørge for, at der gennemføres en korrekt undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. november 2007.

"Sammendrag af de faktiske omstændigheder

Andrageren mener, at Adsubias lokale myndigheders beslutning om at godkende tre 
byudviklingsprojekter tæt ved det naturlige vådområde Marjal de Pego - Oliva (Alicante) er i 
strid med de forpligtelser, der er fastsat i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om 
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vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet1 (VVM-direktivet) 
med ændringer, Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle2

(fugledirektivet) og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter3 (habitatdirektivet).

Andragendet

Andrageren mener, at mængden af vandressourcer, som disse projekter vil kræve, kan have 
skadelige virkninger for vigtige naturtyper og arter, som er beskyttet under habitatdirektivet.

Andrageren hævder, at projektets ultimative mål er af økonomisk art og ikke tager nok hensyn 
til områdets bevaringsmæssige mål, således som de er beskyttet i henhold til fugle- og 
habitatdirektivet.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen er bekendt med forholdene i andragendet, da de også er genstand for en klage 
indgivet af samme forening, som Kommissionen har registreret under referencenr. 2006/4227.

Hvad angår direktiv 85/337/EØF som ændret ved direktiv  97/11/EF4 og direktiv 
2003/35/EF5, henhører byudviklingsprojekter under afsnit 10 b) i bilag II. Medlemsstaterne 
skal i forbindelse med projekter anført i dette bilag ved hjælp af nærmere undersøgelser fra 
sag til sag eller efter grænseværdier eller kriterier fastsat af medlemsstaterne og under 
hensyntagen til kriterierne i bilag III afgøre, om et projekt skal vurderes i overensstemmelse 
med artikel 5-10 i direktiv 85/337/EØF med ændringer.

En indledende undersøgelse har fastslået, at stedet, hvor byudviklingsprojekterne agtes 
gennemført, er tæt ved lokaliteten af fællesskabsbetydning og det særligt beskyttede område 
ES0000147 "Marjal de Pego - Oliva".

Kommissionen påpeger, at ifølge habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 og stk. 4, skal alle "planer 
eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, 
men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan 
lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til 
bevaringsmålsætningerne for denne.  På baggrund af konklusionerne af vurderingen af 
virkningerne på lokaliteten, og med forbehold af stk. 4, giver de kompetente nationale 
myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det 
ikke skader lokalitetens integritet, og når de - hvis det anses for nødvendigt - har hørt 
offentligheden.
Hvis en plan eller et projekt, på trods af at virkningerne på lokaliteten vurderes negativt, 
alligevel skal gennemføres af bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, 
                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet. EFT L 175 af 05.07.1985.
2 Rådets direktiv 79/409/ EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle. EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1–18.
3 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, s. 7.
4 Rådets direktiv 97/11/EF af 3 marts 1997 om ændring af direktiv 85/337/EØF. EFT L 073 af 14.03.1997. 
5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/E¨F af 26. maj 2003. EUT L 156 af 25.6.2003.
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herunder af social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning, træffer 
medlemsstaten alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den 
overordnede sammenhæng i Natura 2000 beskyttes.  Medlemsstaten underretter 
Kommissionen om, hvilke kompensationsforanstaltninger der træffes.

Hvis der er tale om en lokalitet med en prioriteret naturtype og/eller en prioriteret art, kan der 
alene henvises til hensynet til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller 
væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller, efter udtalelse fra Kommissionen, andre 
bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser."

Ovennævnte bestemmelser er ikke kun gældende for lokaliteter af fællesskabsbetydning, men 
også for særligt beskyttede områder i medfør af artikel 7 i habitatdirektivet.

Konklusioner

I forbindelse med dette andragende har Kommissionen kontaktet de spanske myndigheder og 
anmodet om deres kommentarer til, hvorvidt habitat-, fugle- og VVM-direktivet er overholdt. 
De spanske myndigheders svar vurderes i øjeblikket. Kommissionen vil holde Udvalget for 
Andragender orienteret om resultatet af undersøgelsen."


