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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0451/2009 af Antonio Tortosa Gómez, spansk statsborger, om de 
bygningsarbejder, der skal iværksættes af Madrids bystyre og ærkebispedømmet 
omkring basilikaen San Francisco el Grande i Madrid (Spanien)

Andragende 0725/2009 af Teresa Sanchez, spansk statsborger, på vegne af 
"Cornisa Vistillas"- aktionsgruppen, med 22 844 underskrifter, om et nyt 
udviklingsprojekt for floden Manzanares Corniche

1. Sammendrag

Andragende 0451/2009
Madrids bystyre og ærkebispedømmet planlægger en ændring af byplanlægningen og en 
sanering af området omkring San Francisco el Grande, herunder opførelsen af et nyt 
hovedsæde og bibliotek for ærkebispedømmet. Området skal saneres, idet der skal anlægges 
to nye gader, hvilket imidlertid vil få følger for Parque de la Cornisa. Andrageren klager over 
dette byplanlægningsprojekt og over følgerne heraf for de eksisterende grønne områder og for 
bevarelsen af kulturarven. 

Andragende 0725/2009 
Andrageren protesterer over Madrids kommunale myndigheders og ærkebiskops plan (et 
foreløbigt renoveringsprojekt for floden Manzanares Corniche), der blev godkendt den 27. 
februar 2009, og som vil medføre en fuldstændig omlægning af "Parque de la Cornisa", 
"Ronda de Segovia", seminariets haver samt området, der støder op til San Francisco el 
Grande-basilikaen. I aftalen med ærkebispedømmet Madrid indgår nybyggeri på et areal på 
25 000 m2. Den beskyttelse, som parker og haver i henhold til den overordnede 
udviklingsplan for Madrid i øjeblikket er omfattet af, vil blive ophævet. Udviklingsprojektet 
vil resultere i, at en række grønne områder vil forsvinde fra Madrids bymidte, og det 
historiske centrum vil blive beskadiget, herunder bl.a. registrerede steder af arkæologisk og 
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kulturarvsmæssig interesse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andrageren 0451/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. juli 2009).
Andrageren 0725/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. september 
2009).

Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. oktober 2009.

"Kommissionens tjenestegrene har undersøgt andragernes oplysninger i lyset af den gældende 
fællesskabslovgivning i denne sag.

Det skal bemærkes, at Kommissionen ligeledes har modtaget en skriftlig forespørgsel (E-
1763/09) fra Carlos Carnero González i forbindelse med dette emne. I denne skriftlige 
forespørgsel er det ærede medlem bekymret over "ændringen af lokalplanen for området 
Cornisa del Río Manzanares" i Madrid kommune. Han fremhæver projektets negative 
indvirkning på miljøet og på Madrids kulturarv. Han påpeger endvidere en mulig 
overtrædelse af bestemmelserne i EU's miljølovgivning, da der ikke blev gennemført nogen 
vurdering af indvirkningen på miljøet, inden planen blev vedtaget af Madrids kommune.

Afhængig af det relevante byplanlægningsprojekt kan direktiv 2001/42/EF1 om vurdering af 
bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (kendt som direktivet om strategisk 
miljøvurdering eller SMV-direktivet) eller direktiv 85/337/EØF2 om vurdering af visse 
offentlige og private projekters indvirkning på miljøet som ændret ved direktiv 97/11/EF3 og 
direktiv 2003/35/EF4, (kendt som direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet eller 
VVM-direktivet) være gældende i denne sag. 

For at få kendskab til alle sagens detaljer og undersøge spørgsmålene i ovennævnte skriftlige 
forespørgsel har Kommissionen anmodet de kompetente spanske myndigheder om 
oplysninger vedrørende overholdelse af de relevante krav i EF's miljølovgivning.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om den videre udvikling i 
sagen."

4. Kommissionens svar, modtaget den 9. december 2010.

"I forlængelse af den skriftlige forespørgsel E-1763/09 og andragende 451/2009 og 725/2009 
har Kommissionen anmodet de spanske myndigheder om deres kommentarer til de af 
parlamentsmedlemmet og andragerne påpegede forhold og til overholdelsen af de 
forpligtelser, der fremgår af de fællesskabsretlige miljøbestemmelser, i sagen.

Som svar på Kommissionens anmodning har de spanske myndigheder fremsendt to rapporter 
udarbejdet af den selvstyrende region Madrid og rådhuset i Madrid, som er vedlagt diverse 
bilag vedrørende de forskellige administrative, juridiske og tekniske procedurer, der finder 
                                               
1 EUT L 197 af 21.7.2001.
2 EFT L 175 af 5.7.1985.
3 EFT L 073 af 14.3.1997.
4 EUT L 156 af 25.6.2003.
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anvendelse i sagen.

De spanske myndigheder gennemgår kort fortalt de væsentligste karakteristika ved 
byplanlægningsprojektet "Plan Parcial de Reforma Interior de la Cornisa del Río 
Manzanares", der medfører en delvis ændring af byudviklingsplanen for Madrid by, som følge 
af den aftale, der blev indgået den 2. december 2005 mellem rådhuset i Madrid og den 
katolske kirkes ærkebispedømme i Madrid.

Denne lokalplan blev godkendt af rådhuset i Madrid den 27. februar 2009. Beslutningen blev 
offentliggjort i den selvstyrende region Madrids lovtidende (BOCM) nr. 89 af 16. april 2009. 
Ifølge de spanske myndigheder gjorde naboerne ikke indsigelse mod projektet under den 
offentlige høring. Den punktvise ændring af byudviklingsplanen for Madrid blev godkendt af 
regeringen for regionen Madrid ved beslutning af 4. oktober 2007, som blev offentliggjort i 
BOCM nr. 254 af 25. oktober 2007. Denne plan vil gøre det muligt at opføre nye bygninger 
og kulturfaciliteter for den katolske kirke. De spanske myndigheder forklarer, at de grønne 
arealer ikke bliver mindre, men tværtimod væsentligt større, og der kommer flere offentlige 
faciliteter. Ifølge de spanske myndigheder er der endvidere blevet taget højde for andre 
spørgsmål såsom indvirkningen på omgivelserne og støjforureningen.

De spanske myndigheder forklarer endvidere, at de kompetente myndigheder på det kulturelle 
område har været inddraget i sagen lige fra starten af i overensstemmelse med lov 10/1998 
om den selvstyrende region Madrids historiske arv. Det er rigtigt, at området er omfattet af en 
særlig beskyttelse som "Bien de Interés Cultural". Madrid bys kulturelle, arkæologiske og 
historiske arv er således blevet taget i betragtning.

Ud fra et miljøbeskyttelsessynspunkt forklarer de spanske myndigheder, at denne byplan har 
været underkastet en miljøundersøgelsesprocedure i overensstemmelse med den regionale lov 
2/2002 om miljøvurdering i den selvstyrende region Madrid. Der er således blevet foretaget 
en miljøkonsekvensanalyse. Den regionale miljøafdeling udsendte en rapport den 
22. maj 2006. De regionale myndigheder forklarer detaljeret de forskellige trin i denne 
procedure og de trufne foranstaltninger. Lokalplanen omfatter en miljørapport (s. 178-376), i 
hvilken rådhuset som bygherre dokumenterer iværksættelsen af foranstaltningerne og 
overholdelsen af de miljørelaterede betingelser, som det regionale miljøorgan har fastsat.

De spanske myndigheder angiver i øvrigt, at foreningen "Amigos de la Cornisa-Vistillas" 
(andragerne) har indbragt en forvaltningstvist (nr. 1229/2007) for højesteret i Madrid mod 
regeringen for regionen Madrids aftale fra oktober 2007, som godkendte den delvise ændring 
af byudviklingsplanen. Denne retssag verserer for øjeblikket.

Kommissionen har gennemgået alle oplysningerne i denne sag i lyset af EU's bestemmelser 
på miljøområdet.

Afslutningsvis har gennemgangen af sagen ikke gjort det muligt at påvise en overtrædelse af 
de fællesskabsretlige miljøbestemmelser, der finder anvendelse i denne sag. Det skal under 
alle omstændigheder påpeges, at byplanlægningsprojektet er genstand for en forvaltningstvist 
indbragt for den kompetente spanske domstol, som ligeledes kan udtale sig om projektets 
lovlighed i henhold til national ret. Der er derfor ingen grund til, at Kommissionen går videre 
med denne sag." 


