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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0776/2009 af Roland Sharp, britisk statsborger, for foreningen 
Hondón de los Frailes Residents om ulovlige byudviklingsaktiviteter i Hondón de 
los Frailes, Alicante, Spanien

1. Sammendrag

Andrageren repræsenterer en forening for beboere, der er meget bekymrede over den 
generelle byudviklingsplan, som myndighederne i Frailes har foreslået, men som endnu ikke 
er blevet vedtaget. De har indgivet en række protester mod planen i den periode, hvor den var 
i offentligt høring. De kommunale myndigheder har foreslået at øge andelen af bebyggelige 
arealer fra 2,3 % til 16 %. I henhold til beboerforeningen vil en sådan udvikling være 
uhensigtsmæssig af hensyn til vandforsyningen, hvilket bekræftes i en rapport fra 
Confederación Hidrogràfica del Júcar fra oktober 2007. Andrageren hævder, at dette 
byudviklingsprojekt er uholdbart og derfor udgør en overtrædelse af direktiv 2000/60/EF af 
23. oktober 2000 om etablering af en ramme for fællesskabsforanstaltninger inden for 
vandpolitik. Andrageren er også utilfreds med, at de kommende udviklingsprojekter vil være 
underlagt loven om regulering af bymæssig bebyggelse (ifølge hvilken der skal inddrages en 
developer). Andrageren mener ikke, at denne lov giver tilstrækkelig sikkerhed for 
kompensation i tilfælde af ekspropriering.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

Kommissionens bemærkninger til andragendet
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Kommissionen har gennemgået andragerens oplysninger i lyset af den fællesskabslovgivning, 
som skønnes at være gældende i denne sag.

I vandrammedirektivet (2000/60/EF1) fastslås behovet for detaljeret planlægning af 
anvendelsen af vandressourcerne med henblik på at undgå ikkebæredygtige løsninger og 
varige skader på miljøet i kraft af udarbejdelsen af vandområdeplaner. Disse planer skal 
omfatte foranstaltninger, der tjener til at sikre grundvandsforekomsternes gode kvantitative 
tilstand senest i 2015 og f.eks. kontrol af grundvandingsindvinding. Der er dog mulighed for 
at gøre undtagelser for at opfylde dette mål begrundet i uforholdsmæssigt høje omkostninger 
eller manglende teknisk gennemførlighed.

I henhold til vandrammedirektivet skulle den først vandområdeplan offentliggøres senest i 
december 2009. En af de største udfordringer for miljøpolitikken er dens integrering i andre 
politikker, herunder byplanlægnings- og turismepolitikken. Ifølge vandrammedirektivets 
artikel 14 er medlemsstaterne forpligtede til at tilskynde til, at alle interesserede parter 
inddrages aktivt i udarbejdelsen af vandområdeplanerne. Denne participatoriske tilgang, som 
foreskrives i vandrammedirektivet, giver mulighed for at styrke integreringen af politikker og 
fremme beskyttelsen og den bæredygtige forvaltning af vand i fremtiden.

Ifølge de foreliggende oplysninger er gennemførelsen af vandrammedirektivet stærkt 
forsinket i Spanien. Der er endnu ikke offentliggjort planudkast med henblik på høring i 
hovedparten af vandløbsdistrikterne. Kommissionen vil nøje følge de næste skridt ved 
gennemførelsen af vandrammedirektivet, specielt vedtagelsen af vandområdeplanerne for at 
sikre, at de spanske myndigheder opfylder deres forpligtelser. Når vandområdeplanerne er 
vedtaget, vil Kommissionen vurdere indholdet af dem for at sikre, at de opfylder 
vandrammedirektivets krav.

Hvis man baserer sig på andragerens oplysninger, foreligger der ikke i øjeblikket nogen 
overtrædelse af bestemmelserne i direktiv 2000/60/EF. Det bør dog bemærkes, at det er de 
nationale myndigheders ansvar at sikre en korrekt anvendelse af EU's miljølovgivning, inden 
de giver tilladelse til et projekt, eller inden de vedtager en plan. De skal sikre, at der i den 
vurdering af virkningerne på miljøet, der foretages, tages fuldt hensyn til alle negative 
konsekvenser, som måtte være forbundet med e n h v e r  supplerende 
vandforsyningsinfrastruktur.  

Det bør på den anden side bemærkes, at to direktiver kan finde anvendelse i det foreliggende 
tilfælde afhængig af den pågældende byudviklingsplans karakteristika, nemlig direktiv 
2001/42/EF2 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (kendt 
som direktivet om strategisk miljøvurdering eller SMV-direktivet) og direktiv 85/337/EØF3

om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (kendt om 
direktivet om vurdering af virkningen på miljøet eller VVM-direktivet).

Kommissionen rejste dette spørgsmål i sit svar i forbindelse med andragende 0070/2007, der 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af 
en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).
2 EFT L 197 af 21.7.2001.
3 EFT L 175 af 5.7.1985.
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også omhandlede den "omfattende urbanisering og de potentielle skadelige virkninger på 
miljøet i Hondón de las Nieves (Alicante)".

Det er derfor vigtigt at notere sig, at selve planen skal underkastes en strategisk 
miljøvurdering i henhold til direktiv 2001/42/EF. De enkelte projekter vil skulle følge de 
procedurer, som er fastlagt i VVM-direktivet. Det vil være inden for rammerne af ovennævnte 
procedurer, at eventuelle virkninger på miljøet skal kortlægges, minimeres og undgås. Disse 
procedurer rummer en offentlig høringsfase, hvor andragerne kan fremføre deres 
anbringender, hvilket det lader til, at de har gjort.

Kommissionen vil gerne gøre andrageren opmærksom på, at Kommissionen gennem en 
overtrædelsesprocedure ved EF-Domstolen i henhold til EF-traktatens artikel 226 (nu EUF-
traktatens artikel 258) har rejst tvivl om, hvorvidt nogle af bestemmelserne i Valencias 
jordlovgivning (LRAU-LUV) er forenelige med EU's regler om offentlige indkøb.
Kommissionens sagsanlæg ved EF-Domstolen blev således registreret den 9. juli 2008 under 
referencen C-306/08, Kommissionen mod Spanien1. Kommissionens holdning i denne sag er, 
at programmerne om integreret handling (under LUV) bør tildeles under fuld overholdelse af 
EU's regler og principper om offentlige indkøb og navnlig direktiv 93/37/EØF om offentlige 
bygge- og anlægskontrakter2 og direktiv 2004/18/EF om offentlige bygge- og 
anlægskontrakter, offentlige vareindkøbskontrakter og offentlige tjenesteydelseskontrakter3.

Det bør imidlertid understreges, at der i ovennævnte sag ikke sættes spørgsmålstegn ved 
bestemmelserne i Valencias jordlovgivning vedrørende de lokale myndigheders 
eksproprieringsbeføjelser (herunder spørgsmålet om erstatning, som andrageren har rejst), 
eftersom dette ifølge EF-traktatens artikel 295 (nu EUF-traktatens artikel 345) om de 
ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne ikke er et spørgsmål, der henhører under EU's 
kompetenceområde.

Desuden vedrører overtrædelsesproceduren specifikt den regionale lovgivnings uforenelighed 
og ikke de individuelle tilfælde af tildeling af programmer om integreret handling under 
denne lovgivning. Hvis andrageren derfor mener, at han/hun har lidt skade som følge af den 
nationale lovgivnings uforenelighed, bør han/hun indgive klage på det nationale plan til de 
kompetente myndigheder, herunder domstolene. Nationale domstole er de organer, der 
primært er ansvarlige for at sikre overholdelsen af EU's love, navnlig i individuelle tilfælde af 
forkert anvendelse af EU-lovgivningen. Disse domstole kan - og skal i nogle tilfælde -
forelægge spørgsmål for EF-Domstolen, jf. EF-traktatens artikel 234 (nu EUF-traktatens 
artikel 267), hvis de mener, at et bestemt punkt i EU-lovgivningen, hvor fortolkningen ikke er 
tydelig nok, skal afklares, før de kan træffe afgørelse i en bestemt sag.
                                               
1 Puede conocer las evoluciones del procedimiento a través del formulario de búsqueda de la 
página Web del Tribunal de Justicia. 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es
2 Direktiv 93/37/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til 
indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter, EFT L 199 af 9.8.1993, s. 54.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af 
fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige 
tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, EUT L 134 af 30.4.2004, 
s. 114.
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Hvis andragerne mener, at deres ejendomsrettigheder er blevet krænket i den pågældende sag, 
bør de indgive klage på nationalt plan til de kompetente myndigheder, herunder domstolene.

Enhver, der mener, at en eller flere af hans eller hendes grundlæggende rettigheder er blevet
krænket, kan indgive en klage til Europarådets Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
Domstolen kan først behandle en sag, når alle de nationale retsmidler er udtømt.

Konklusioner

Kommissionen understreger, at medlemsstaterne primært har ansvaret for at fastlægge egne 
regler for arealanvendelse i overensstemmelse med EU's miljølovgivning.

Ifølge de fremsendte oplysninger er den pågældende plan endnu ikke blevet fremlagt til 
formel godkendelse og det vil være for tidligt at antage, at der foreligger en overtrædelse af 
EU's miljølovgivning.

Kommissionen kan derfor ikke for indeværende afgøre, om EU's miljølovgivning er overtrådt.

Det kan yderligere oplyses, at Kommissionen gennem en overtrædelsesprocedure ved EF-
Domstolen i henhold til EF-traktatens artikel 226 (nu EUF-traktatens artikel 258) har rejst 
tvivl om, hvorvidt nogle af bestemmelserne i Valencias jordlovgivning (LRAU-LUV) er 
forenelig med EU's regler om offentlige indkøb. Der sættes dog ikke under sagen 
spørgsmålstegn ved bestemmelser i Valencias jordlovgivning om ekspropriering (herunder 
spørgsmål om erstatning), da dette spørgsmål ikke henhører under EU's kompetenceområde. 


