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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0071/2006 af José Manuel Dolón García, spansk statsborger, om 
den formodede krænkelse af en række miljødirektiver som følge af 
Torrevieja byråds opførelse af forlystelsespark med svømmebad ved ”Punta 
la Víbora”

1. Sammendrag

Andrageren, byrådsmedlem i Torrevieja, protesterer mod opførelsen af  forlystelsespark med 
svømmebad, "Parque de Relajación-Balneario de Lodos", som kommunen påbegyndte i 
umiddelbar nærhed af naturparken "Lagunas de la Mata and Torrevieja " uden godkendelse 
eller tilladelse fra de spanske kystmyndigheder.   Kommunens byplanlægningspolitik er ifølge 
andrageren i stadig større udstrækning i færd med at ødelægge naturparken, som også er en 
del af et fuglebeskyttelsesområde. Borgmesteren i Torrevieja er paradoksalt nok samtidig 
formand for naturparkens bestyrelse. Omklassificeringen af mere end 1 700 000m2 jord rundt 
om naturparken, samt opførelsen af boliger blev for nylig godkendt med henblik på det 
pågældende projekt.  Kystmyndighederne har udsat projektet indtil videre, og ifølge pressen 
har borgmesteren varslet administrative foranstaltninger til imødegåelse af denne afgørelse. 
Andrageren klager over, at Generalitat Valenciana således ikke alene har godkendt 
overtrædelsen af bestemmelserne i direktivet om fredning af fugle, men også bestemmelserne 
i andre europæiske miljødirektiver. Offentligheden er hverken blevet informeret eller hørt, 
miljøvurderingsundersøgelsen havde ikke været tilgængelig, og der havde ikke været nogen 
offentlig udbudsprocedure.  Andrageren kritiserer ligeledes i denne forbindelse den spanske 
centralregerings passivitet og tøven, som er årsag til, at der allerede er opført en bygning på 
stedet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. maj 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2006.

Andrageren, medlem af Torrevieja's byråd (Alicante), gør gældende, at opførelsen af 
kurstedet "Parque de Relajación-Balneario de lodos", udviklet af byrådet i Torrevieja, er 
blevet iværksat uden godkendelse og de relevante certifikater, der kræves i henhold til spansk 
lovgivning.

Dette kursted vil blive placeret i nærheden af naturparken "Lagunas de la Mata y Torrevieja", 
og andrageren mener, at det vil indebære en forringelse af vådområdet og dermed en 
overtrædelse af direktiv 79/409/CEE1 om bevaring af vilde fugle. Andrageren henleder også 
opmærksomheden på den politik, der føres i byrådet, og som, hævdes det, vil føre til en 
omklassificering af jorden og opførelse af nye boligkomplekser i naturparken. 

Det anføres også, at projektet blev godkendt uden en miljøvurdering, og at det ikke var 
genstand for en offentlig informationsprocedure. Derfor klager andrageren over, at den 
relevante EU-lovgivning om miljøkonsekvensvurdering også er blevet tilsidesat.

Opførelsen af projektet er nu blevet suspenderet af kystmyndighederne med den begrundelse, 
at det ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i den spanske kystlov.

Endelig kritiserer andrageren også den spanske centraladministrations passive holdning, som 
er årsag til, at der allerede er opført en bygning på stedet.

Kommissionens bemærkninger

Andrageren hævder, at fugledirektivet (direktiv 79/409/EØF), særlig artikel 3 i nævnte 
direktiv, ikke anvendes korrekt. Andragerens argumenter er baseret på dom af 19. maj 1998 
fra EF-Domstolen i sag C-3/96 mod Nederlandene, om i utrækkelig grad at udpege særligt 
beskyttede områder (SPA) i henhold til fugledirektivet.

Imidlertid er det websted, der potentielt kan blive berørt af projektet (site ES0000059 
"Lagunas de la Mata y Torrevieja") blevet udpeget af de spanske myndigheder som et særligt 
beskyttet område i henhold til fugledirektivet. Dette sted er også blevet foreslået som en 
lokalitet af fællesskabsbetydning i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF2 om bevaring af 
naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet). Derfor er den tidligere dom i 
forbindelse med utilstrækkelig udpegning af særlige beskyttede områder i Nederlandene ikke 
relevant for den foreliggende sag.
I forhold til de potentielle virkninger af projektet på en lokalitet, der er udpeget i henhold til 
fugledirektivet, finder de garantier, der er fastsat i artikel 6 i habitatdirektivet anvendelse. 
Dette betyder, at ethvert projekt, der må antages at have en betydelig indflydelse på en 
udpeget lokalitet, skal gøres til genstand for en vurdering. I lyset af konklusionerne af 
vurderingerne, godkender de kompetente myndigheder først planen eller projektet efter at 
have sikret sig, at de ikke vil skade lokalitetens integritet. I tilfælde af en negativ vurdering 
kan planen eller projektet kun gennemføres i mangel af alternative løsninger eller ud fra 
bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, og kun hvis der træffes alle de 

                                               
1 EFT L 103 af 25.4.1979.
2 EFT L 206 af 22.7.1992.
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kompensationsforanstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at den globale sammenhæng i 
Natura 2000 beskyttes. 

Af oplysningerne i andragendet synes det at fremgå, at det regionale miljøministerium foretog 
en vurdering af de miljømæssige konsekvenser af projektet, og konkluderede, at det var 
acceptabelt, men underlagt opfyldelsen af visse betingelser og iværksættelse af en række 
foranstaltninger. På grundlag af andragerens oplysninger er der ikke grundlag for at 
konkludere, at bestemmelserne i habitatdirektivet ikke anvendes korrekt.

Kravene med hensyn til miljøvurdering af projekter er fastlagt i Rådets direktiv 85/337/EØF1

om vurdering af virkningerne af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 
(VVM-direktivet) som ændret ved direktiv 97/11/EF2 og 2003/35/EF3. Projektet, som 
andrageren henviser til, kunne falde ind under bilag II, punkt 12 c) eller 10 b).  For bilag II-
projekter, skal medlemsstaterne afgøre, enten gennem en sag-til-sag-undersøgelse eller på 
grundlag af grænseværdier eller kriterier, hvorvidt projektet skal underkastes en vurdering på 
grund af dets sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Finder medlemsstaten, at 
projektet vil få betydelige virkninger på miljøet, skal der foretages en VVM-vurdering.  

Andrageren hævder, at projektet blev godkendt uden en miljøkonsekvenserklæring, og at det 
ikke var genstand for en offentlig informationsprocedure. Denne erklæring synes ikke at blive 
bekræftet af de oplysninger, der er knyttet til andragendet, hvor det nævnes, at en 
miljøkonsekvenserklæring blev fremsendt i januar 2003. De vedlagte dokumenter viser også, 
at en offentlig informationsprocedure fandt sted. 

Konklusioner

På grundlag af andragerens oplysninger finder Kommissionen, at der ikke er noget klart bevis 
på overtrædelser af relevant EU-lovgivning i relation til projektet "Parque de Relajación-
Balneario de lodos".

4. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010.

De nye beviser, som andrageren har fremsendt for at underbygge sin påstand om en 
overtrædelse af EU's miljølovgivning i denne sag, er blevet undersøgt af Kommissionen. Det 
yderligere materiale består stort set af kopier af protokollerne fra byrådet i Torrevieja og 
pressemeddelelser desangående fra et regionalt politisk parti.  Men Kommissionen er stadig 
ikke i stand til at identificere en overtrædelse af EU's miljølovgivning, og derfor er indholdet 
af dens første meddelelse stadig gyldigt.

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985.
2 EFT L 73 af 14.3.1997.
3 EFT L 156 af 25.6.2003.


