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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0997/2006 af Jésus Valiente, spansk statsborger, for  "Asociación 
para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura" (Adenex), om 
turistkomplekset "Marina Isla de Valdecañas", som skal opføres i et område, der 
er beskyttet af Natura 2000

1. Sammendrag

Andrageren modsætter sig godkendelsen af projektet "Marina Isla de Valdecañas", der har til 
formål at opføre et turistkompleks inden for området Valdecañas (Cáceres, Extremadura, 
Spanien), som er beskyttet af Natura 2000. Ifølge andrageren har de lokale myndigheder i 
Extremadura godkendt projektet trods det, at det ligger i El Embalse de Extremadura og i 
200 meters afstand af Márgenes de Valdecañas, som begge er områder, der er beskyttet af 
Natura 2000. Andrageren fastholder, at projektet udgør en alvorlig trussel mod miljøet og er i 
modstrid med fællesskabslovgivningen. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at 
undersøge sagen og få standset projektet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. maj 2007).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

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

Andragendet
Andrageren oplyser, at der er planer om at opføre et turistkompleks inden for området 
Valdecañas (Cáceres, Extremadura), som regeringen i Extremadura har udpeget som et 
område "af regional interesse".

Det er planlagt at gennemføre projektet "Anlæg af turist-, sundheds-, landskabs- og 
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servicekomplekset Marina Isla de Valdecañas" inden for området Valdecañas i kommunerne 
El Gordo og Berrocalejo (Cáceres). Regeringen i den selvstyrende region Extremadura 
godkendte projektet den 24. januar 2006.

Andrageren hævder, at det planlagte projekt vil påvirke to beskyttede områder, der er omfattet 
af det europæiske Natura 2000-net, nemlig det særligt beskyttede område (SBO) ES0000329 
"Embalse de Valdecañas", som er udpeget i overensstemmelse med fugledirektivet 
79/409/EØF, og lokaliteten af fællesskabsbetydning (LAF) ES4320068 "Márgenes de 
Valdecañas", som er udpeget i henhold til bestemmelserne i habitatdirektivet 92/43/EØF.

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge de påståede faktiske forhold og 
beder om, at der træffes foranstaltninger med henblik på at standse dette projekt, som efter 
hans opfattelse er i strid med fællesskabsretten, national og regional lovgivning.

Kommissionens bemærkninger
Andrageren giver udtryk for sin bekymring over byggeprojektets mulige negative 
indvirkninger på bevaringsstatussen for levestederne og arterne på Natura 2000-lokaliteterne.

For projekter, der kan tænkes at have en væsentlig indvirkning på sådanne lokaliteter, skal der 
gennemføres en vurdering i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3 og 4, i habitatdirektivet 
92/43/EØF1. Afhængig af konklusionerne af vurderingen kan de kompetente myndigheder 
godkende planen eller projektet efter først at have forsikret sig om, at planen eller projektet 
ikke vil have en skadelig indflydelse på lokalitetens integritet. Falder vurderingen negativt ud, 
kan planen eller projektet i mangel af alternative løsninger kun gennemføres af tvingende 
almene hensyn, samtidig med at der træffes alle nødvendige kompensationsforanstaltninger til 
sikring af, at den overordnede sammenhæng i Natura 2000-nettet opretholdes.

Kommissionen noterer sig, at bygherren har vurderet de eventuelle virkninger af projektet for 
Natura 2000-nettet. Denne vurdering blev forelagt de regionale kompetente myndigheder den 
3. november 2006. Den offentliggjordes i overensstemmelse med det regionale 
miljødirektorats beslutning af 19. december 2006. Andrageren og fire andre organer gjorde 
indvendinger mod projektet. På grundlag af denne høringsproces blev der indhentet 
supplerende oplysninger fra bygherren med henblik på at afslutte projektvurderingen. Den 
kompetente regionale myndighed afgav den 2. marts 2007 en formel erklæring om 
virkningerne på miljøet2, hvori den udtalte, at projektet var foreneligt med den gældende 
miljølovgivning og ikke i væsentlig grad påvirkede Natura 2000-nettets integritet. Den 
positive udtalelse var betinget af, at der gennemførtes en række afbødende foranstaltninger 
under anlægget og driften af marinaen. Bygherren skulle efter sigende have indvilliget i at 
ændre projektet med henblik på at inkorporere sådanne afbødende foranstaltninger.

Konklusioner
Ud fra de foreliggende oplysninger har Kommissionen ingen dokumentation for, at 
ovennævnte projekt vil have en væsentlig negativ indflydelse på bevaringsstatussen for de 
karakteristiske træk, som har ligget til grund for udpegningen af ovenanførte Natura 2000-
lokaliteter.

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50.
2 D.O.E. nr. 31 af 15. marts 2007; http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/310O/07060686.pdf .
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Kommissionen ligger ikke inde med oplysninger, der tyder på, at fællesskabslovgivningen er 
overtrådt, og har følgelig ikke til hensigt at foretage sig yderligere i denne sag.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 1. september 2009.

"I fortsættelse af Kommissionens meddelelse af 21. september 2007 og efter at have fået nye 
oplysninger, der fastslog, at de fremførte forhold kunne få væsentlige indvirkninger på det 
særligt beskyttede område (SBO) ES0000329, "Embalse de Valdecañas", registrerede 
Kommissionen en klage. I henhold til bestemmelserne om åben undersøgelse sendte 
Kommissionen den 2. februar 2009 en åbningsskrivelse til Kongeriget Spanien vedrørende 
artikel 6, stk. 2-4, og artikel 7 i Rådets direktiv 92/43/EØF1 af 21. maj 1992 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter, hvad angår projektet "Marina Isla de Valdecañas", som 
befinder sig i nævnte SBO.

Konklusioner

Kommissionen behandler for øjeblikket de spanske myndigheders svar, og den vil sørge for, 
at fællesskabsretten anvendes korrekt."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. marts 2010.

"I forlængelse af Kommissionens seneste meddelelse er det vigtigt at understrege, at de 
anførte forhold har været genstand for to juridiske procedurer for højesteretten i Extremadura 
(Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, sag 561/2007 og 753/2007).

Nationale dommere og domstole er garanter for en korrekt gennemførelse af 
fællesskabslovgivningen og overvåger lovligheden af de nationale forvaltningers handlinger. 
De nationale juridiske procedurer følger endvidere princippet om uoverensstemmelse, der 
fungerer som garanti for, at eventuelle uregelmæssigheder eller problemer i forbindelse med 
en ukorrekt gennemførelse af fællesskabsretten korrigeres. 

Kommissionen kan i disse tilfælde være nødsaget til at afvente resultatet af den nationale 
retsprocedure, hvor de samme omstændigheder analyseres af dommerne og de nationale 
domstole. Den europæiske ombudsmand har godkendt denne metode i sin afgørelse af 22. 
december 2009 vedrørende klage 822/2009/BU. 

Det anføres i den forbindelse i stk. 33, i omtalte afgørelse, at Ombudsmanden er enig i 
Kommissionens synspunkt om, at de nationale forvaltningsmyndigheder eller 
retsmyndigheder har det primære ansvar for at sikre, at medlemsstaterne overholder EU-
lovgivningen. Dette er for det første til gavn for borgerne, og for det andet er der større 
sandsynlighed for, at EU-lovgivningen vil blive overholdt, hvis det er de nationale 
myndigheder, der behandler spørgsmål og problemstillinger vedrørende denne lovgivning. 
Ombudsmanden mener derfor, at Kommissionens synspunkt om at betragte nationale 
retssager som led i gennemførelsesprocessen er berettiget. 

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
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Hvis Kommissionen mener, at det er hensigtsmæssigt at vente på resultatet af den nationale 
procedure, vil Kommissionen, når de nationale afgørelser er en realitet, evaluere situationen 
og træffe de nødvendige foranstaltninger.

Kommissionen afsluttede sagen den 20. januar 2010 på grundlag af ovenstående 
begrundelser."


