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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0774/2008 af María Jesus Peréx Agorreta, spansk statsborger, for 
"Departamento de Historia Antigua-UNED" (oltidsfakultetet ved UNED), om 
beskyttelse af det naturlige og kulturelle miljø i Soria og Numancia i Castilla y 
León i Nordspanien

Andragende 0862/2008 af Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, spansk 
statsborger, om beskyttelse af det naturlige og kulturelle miljø i Soria og 
Numancia i Castilla y León i Nordspanien

Andragende 1686/2008 af Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada, spansk 
statsborger, om beskyttelse af det naturlige og kulturelle miljø i Soria og 
Numancia, Castilla y León, Spanien

1. Sammendrag af andragende 0774/2008

Andrageren henviser til den planlagte opførelse af en såkaldt "miljøvenlig by" i Soria, en 
betegnelse hun finder malplaceret, idet opførelsesstedet, Soto de Garray, er klassificeret som 
et fredet areal med byggeforbud, idet det er beliggende i en lokalitet af fællesskabsbetydning 
og i et særligt fuglebeskyttelsesområde med populationer af bl.a. storke. Projektet omfatter 
opførelsen af over 700 boliger, flere hoteller og et erhvervsområde (Polígono Industrial Soria 
II). Andrageren påpeger tillige, at de pågældende projekter og de dermed forbundne 
aktiviteter vil have særdeles negativ indvirkning på det nærliggende historisk og arkæologisk 
betydningsfulde område, Numancia. Andrageren anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at 
skride ind og kontrollere, om bestemmelserne i EU's på området gældende retsakter er blevet 
overholdt i forbindelse med det ovennævnte projekt.

Sammendrag af andragende 0862/2008
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Andrageren ejer en del af det område, der skal eksproprieres i forbindelse med opførelsen af 
en såkaldt "miljøvenlig by" i Soria, en betegnelse han finder malplaceret, idet 
opførelsesstedet, Soto de Garray, er klassificeret som et fredet areal med byggeforbud, idet 
det er beliggende i en lokalitet af fællesskabsbetydning og i et særligt 
fuglebeskyttelsesområde med populationer af bl.a. storke. Projektet omfatter opførelsen af 
over 700 boliger, flere hoteller og et erhvervsområde (Polígono Industrial Soria II). 
Andrageren påpeger tillige, at de pågældende projekter og de dermed forbundne aktiviteter vil 
have særdeles negativ indvirkning på det nærliggende historisk og arkæologisk 
betydningsfulde område, Numancia. Andrageren anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at 
skride ind og kontrollere, om bestemmelserne i EU's på området gældende retsakter er blevet 
overholdt i forbindelse med det ovennævnte projekt.

Sammendrag af andragende 1686/2008

Andrageren ejer en del af et område (Finca el Cabezo), som skal eksproprieres i forbindelse 
med et byggeprojekt med over 700 boliger, flere hoteller og et industriområde (Polígono 
Industrial Soria II). Ekspropriation "i offentlighedens interesse" blev tildelt en halvoffentlig 
virksomhed, GESTURCAL, uden at opfylde direktiv 2004/18/EF om offentlige 
vareindkøbskontrakter. Byudviklingsprojektet blev ikke på forhånd underkastet en 
undersøgelse af indvirkningen på miljøet, hvilket er i strid med direktiv 2001/42/EF. 
Endvidere ligger det sted, der er valgt til projektet, inden for et særligt 
fuglebeskyttelsesområde med bestande af høgeørne og tårnfalke, hvorfor projektet er i strid 
med habitatdirektivet 92/43/EF. Andrageren gør endvidere gældende, at byggeprojektet vil 
have en særlig negativ indvirkning på det tilstødende område Numancia, som er af historisk 
og arkæologisk betydning (romerske ruiner fra Scipio Africanus' belejring og romanske ruiner 
i San Juan de Duero). Han anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind og undersøge, 
hvorvidt projektet overholder de relevante bestemmelser i fællesskabslovgivningen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0774/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. oktober 
2008). Andragende 0862/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. 
november 2008). Andragende 1686/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 
26. marts 2009). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192 
stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Andragendet

Andragerne klager over to projekter, den planlagte opførelse af en "miljøby" i Soto de Garray 
(Soria) og Soria II-erhvervsparken (117 ha) i Cabezo i Soria kommune.

Ifølge andragerne påvirker "miljøbyen" i Soria Soto de Garray, et vådområde ved floderne 
Dueros og Teras sammenløb, hvor der findes talrige plantearter, navnlig birk, og som er 
yngleplads for forskellige fuglearter, navnlig storke. Projektet omfatter opførelse af fem 
glasbygninger, 800 boliger, hoteller, virksomheder osv., som ud over deres negative 
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indvirkning på miljøet ligeledes vil have en meget alvorlig visuel indvirkning på det 
enestående arkæologiske fundsted i Numancia.

I forbindelse med Soria II-erhvervsparkprojektet forklarer andragerne, at dette udgør en 
alvorlig trussel mod kulturlandskabet, og at der ikke er foretaget nogen 
miljøkonsekvensvurdering eller udfærdiget nogen økonomisk rapport. Soria II ligger kun 400 
m fra romerlejren La Rasa, en del af Scipios lejr, som sammen med Numancia er blevet 
erklæret for en kulturværdi, og byggeriet vil også påvirke andre erklærede kulturværdier. 
Erhvervsparken vil derfor få uoprettelige virkninger på det pågældende miljø.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen er bekendt med de spørgsmål, som andragerne rejser, da de også har været 
genstand for klager indbragt for Kommissionen.

Kommissionen har allerede undersøgt projektet med "miljøbyen" inden for rammerne af klage 
2007/2105 med særligt fokus på en eventuel overtrædelse af Rådets direktiv 92/43/EØF1 af 
21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og 79/409/EØF2 af 2. april 
1979 om beskyttelse af vilde fugle. Kommissionens tjenestegrene kunne ikke fastslå, at 
projektet havde nogen betydelig indvirkning på Natura 2000-netværket, og behandlingen af 
klagen blev afsluttet den 15. juni 2008.

Projektet er ikke beliggende inden for Natura 2000-netværket. Der blev etableret to præmisser 
forud for valget mellem de alternativer, som entreprenøren har undersøgt, nemlig a) at 
projektet ikke må ligge mere end 8 km fra Soria, og b) at projektet ikke må være beliggende i 
et beskyttet område, at den maksimale afstand til lokaliteten af fællesskabsbetydning "Riberas 
del Duero y sus afluentes" må ikke være over 2 km, og at gradienten ikke må være over 8 %.

Projektet er opdelt i sektorer ("campus") med spredte bygninger og minimal 
tæthedspåvirkning. 

Der blev gennemført en vurdering af projektets indvirkning på miljøet, som blev afsluttet med 
en miljøkonsekvenserklæring, der blev godkendt ved beslutning af 10. november 2006 
(BOCyL - det officielle regionale tidende - af 17. november 2006). I henhold til nævnte 
miljøkonsekvenserklæring tog man ved vurderingen af projektets indvirkning på miljøet bl.a. 
hensyn til følgende miljøfaktorer: jord, vand, luft, klima, landskab, flora, fauna (herunder 
beskyttelse af arter, muligheden for levesteder og den mulige indvirkning på beskyttede 
økosystemer), materielle aktiver og kulturarven (den arkæologiske og kulturelle arv). I punkt 
2 i miljøkonsekvenserklæringen vedrørende beskyttelsen af den historiske arv hedder det, at 
hvis der i forbindelse med udgravningen gøres tilfældige fund, dvs. at der opdages genstande 
og materialer, der er værdifulde for kulturarven i Castilla y León, skal proceduren i artikel 60 
i lov 12/2002 af 11. juli om kulturarven i Castilla y León følges.

Soria II-erhvervsparkprojektet analyseres i øjeblikket. I denne forbindelse bad Kommissionen 
de spanske myndigheder om oplysninger vedrørende direktiv 85/337/EØF som ændret ved 

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
2 EFT L 103 af 25.4.1979.
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direktiv 97/11/EF og 2003/35/EF under særlig hensyntagen til den mulige indvirkning på 
Numancia og romerlejrene. 

Konklusioner

Kommissionen mener ikke, at "miljøby"-projektet udgør en overtrædelse af Fællesskabets 
miljølovgivning, og har bedt de spanske myndigheder fremsende oplysninger om Soria II-
projektets mulige miljøpåvirkning af Numancia og de fredede kulturværdier.  Kommissionen 
vil overvåge projektets udvikling."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. september 2009.

""Miljøby"-projektet

Kommissionen gentager den holdning, den har givet udtryk for i tidligere skriftlige 
meddelelser vedrørende "miljøby"-projektet.

Soria II-byplan

Kommissionen indledte en undersøgelse ved hjælp af EU's pilotsystem under nummer 237/08 
i fortsættelse af skriftlig forespørgsel E-6192/08 fra hr. Hammerstein Mintz. 

Kommissionen rejste flere spørgsmål over for de spanske myndigheder vedrørende 
anvendelsen på sagen af direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet. Kommissionen spurgte også, om planen ville få 
indvirkning på Natura 2000-lokaliteter.

De spanske myndigheder oplyste, at ændringen af byplanlægningen for Soria ikke var 
omfattet af bestemmelserne om en strategisk miljøvurdering, da der er offentliggjort en 
udtrykkelig og begrundet beslutning i det officielle regionale tidende (BOCyL nr. 81 af 27. 
april 2007). Dette skyldes, at der i forbindelse med planer og programmer, som bestemmer 
anvendelsen af mindre områder på lokalt niveau og mindre ændringer af planer og 
programmer, i henhold til den spanske gennemførelse i national lovgivning af artikel 3, stk. 3, 
kun kræves en miljøvurdering, hvis en medlemsstat fastslår, at de kan have væsentlige 
miljøvirkninger. I de detaljer og grunde, der anføres i den ovennævnte beslutning, angives 
tydeligt, hvorfor en strategisk miljøvurdering ikke er nødvendig i dette tilfælde. Det fremgår 
klart af beslutningsteksten, at ingen Natura 2000-lokaliteter blev påvirket af ændringen af 
planen. Det oplyses endvidere i beslutningen, at den zoneinddeling, der er nævnt i ændringen 
af byplanen, vil blive underkastet en miljøvurdering.

I den nævnte beslutning anføres også, at der ikke er opført arkæologiske steder i området på 
listen, som berøres af Soria II-byplanen.

På baggrund af ovenstående er det ikke berettiget, at Kommissionen træffer foranstaltninger.

Aspekter med hensyn til offentlige indkøb
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De problemer, der rejses i disse andragender, synes til en vis grad at være forbundet med dem, 
der behandles i forbindelse med den overtrædelsesprocedure, som Kommissionen har indledt 
mod Spanien vedrørende manglende overensstemmelse mellem loven om regulering af 
bymæssig bebyggelse i Valencia (den tidligere LRAU, der er blevet erstattet af LUV) og EU's 
regler om offentlige indkøb. Kommissionen besluttede den 27. juni 2007 at indbringe sagen 
for EF-Domstolen; sagen behandles for øjeblikket som sag C-306/08, Kommissionen mod 
Spanien1.

Formålet med den ovennævnte overtrædelsesprocedure omfatter en række forskellige aspekter 
i loven om regulering af bymæssig bebyggelse i Valencia. Når Kommissionen anfægter dele 
af loven om regulering af bymæssig bebyggelse i Valencia, skyldes det, at Kommissionen er 
af den opfattelse, at PAI'erne (integrerede handlingsplaner) bør tildeles under fuld 
overholdelse af EU's regler og principper om offentlige indkøb.

Kommissionen ønsker at understrege, at ovennævnte overtrædelsesprocedure kun omfatter 
krænkelsen af EU's regler om offentlige indkøb. Der sættes ikke spørgsmålstegn ved 
bestemmelser i loven vedrørende regulering af bymæssig bebyggelse i Valencia om de lokale 
myndigheders ekspropriationsbeføjelser, da dette spørgsmål ikke henhører under 
Fællesskabets kompetenceområde i henhold EF-traktatens artikel 295 om de ejendomsretlige 
ordninger i medlemsstaterne. 

Som allerede understreget i svaret på mundtlig forespørgsel O-031/07 og på skriftlig 
forespørgsel E-4434/07 kan det på nuværende tidspunkt ikke udelukkes, at den ovennævnte 
sag vedrørende Valencia kan blive en prøvesag for Kommissionen og dermed dække det 
problem, der rejses i andragendet. Når EF-Domstolen har afsagt dom i sagen, vil 
Kommissionen undersøge de foranstaltninger, der dernæst skal træffes i forbindelse med 
andre spanske regionale love om fast ejendom.  

Konklusioner
Kommissionen er af den opfattelse, at hverken "miljøby"-projektet eller Soria II-byplanen 
udgør en overtrædelse af Fællesskabets miljølovgivning.

Hvad angår den potentielle anvendelse af EU's regler om offentlig indkøb, minder 
Kommissionen andrageren om dens holdning i sag C-306/08 Kommissionen mod Spanien2."

5. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011.

"Kommissionen har undersøgt andragerens yderligere oplysninger. Kommissionen er dog 
stadig ikke i stand til at konstatere, at der er sket en overtrædelse af EU's miljølovgivning, og 
den fastholder de argumenter, som den gjorde rede for i sin tidligere meddelelse."

                                               
1 Se http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ vedrørende den seneste udvikling i denne sag.
2 Se http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ vedrørende den seneste udvikling i denne sag.


