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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0672/2009 af Real Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas i Toledo om de farer, som vedtagelsen af Toledos kommunale 
udviklingsplan udgør for bevarelsen af byens kulturelle landskab

1. Sammendrag

Andragerne opfordrer på vegne af Real Academia de Bellas Artes i Toledo til, at den 
kommunale udviklingsplan standses, eftersom den udgør en trussel mod et historisk landskab. 
Spanien ratificerede ifølge andrageren Europarådets europæiske landskabskonvention i 
november 2007 (BOE 31/02/2008) og bør derfor forpligte sig til at beskytte, forvalte og pleje 
landskabet i Toledo, som er en del af UNESCO's verdens kulturarv.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. september 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. juni 2010.

"Andrageren gør indsigelse mod den nye overordnede byudviklingsplan (POM), som de 
kommunale myndigheder forbereder i byen Toledo, beliggende i den selvstyrende region 
Castilla-La Mancha i Spanien. Han påpeger de negative konsekvenser af nogle af de planlagte 
projekter i den nye plan ("Vegas del Tajo"), navnlig i forhold til landskabet og kulturarven.  
Han hævder ligeledes, at dette uoprettelige tab af historiske værdier i Toledo ligeledes vil 
have betydelige negative konsekvenser for turismen, som er en grundlæggende økonomisk 
aktivitet for denne by. 

Kommissionens bemærkninger
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Kommissionen har gennemgået andragerens oplysninger i lyset af den EU-lovgivning, som 
skønnes at være gældende i denne sag.

Det bør bemærkes, at afhængig af den pågældende plans karakter vil direktiv 2001/42/EF om 
vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (det såkaldte direktiv 
om strategisk miljøvurdering eller SMV-direktivet) eller direktiv85/337/EØF1 som ændret om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (det såkaldte direktiv 
om vurdering af virkningerne på miljøet eller VVM-direktivet) kunne finde anvendelse i 
denne sag._

Formålene med de to direktiver, VVM-direktivet og SMV-direktivet, ligner hinanden, nemlig 
at fremme bæredygtig udvikling og offentlig deltagelse og integrere miljøet i 
beslutningsprocessen.

Det bør bemærkes, at kulturarv og landskab er nogle af de faktorer, som SMV- og VVM-
proceduren skal sikre en hensigtsmæssigt identificering, beskrivelse og vurdering af, inden 
den pågældende plan eller det pågældende projekt godkendes.

Med hensyn til naturdirektiverne (fugledirektivet 79/409/EØF2 og habitatdirektivet 
92/43/EØF3) skal det bemærkes, at de ville finde anvendelse, hvis det pågældende projekt 
kunne have en betydelig indvirkning på et Natura 2000-område.

Konklusion

Kommissionen har anmodet om oplysninger fra de spanske myndigheder vedrørende 
overholdelse af de relevante krav i EU's miljølovgivning. Kommissionen har navnlig spurgt 
de spanske myndigheder om, hvordan de har anvendt SMV- og VVM-direktivets 
bestemmelser."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 26. oktober 2011 (REV).

"Kommissionen har ingen særlig kompetence med hensyn til beskyttelse, bevarelse og 
renovering af kulturarven, som primært er en national kompetence.

I henhold til artikel 167 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Unionen 
"ved sin indsats fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og om nødvendigt støtte og 
udbygge medlemsstaternes indsats" på kulturområdet. Derfor er Unionens indsats et 
supplement til den nationale eller regionale indsats, og det er medlemsstaternes ansvar at 
bevare og beskytte kulturarven.

Kommissionen har imidlertid i sin tidligere meddelelse gjort Europa-Parlamentets Udvalg for 
Andragender opmærksom på den EU-miljølovgivning, der eventuelt finder anvendelse i 

                                               
1 Direktiv 85/337/EØF (EFT L 175 af 05.07.1985) som ændret ved direktiv 97/11/EF (EFT L 073 af 
14.03.1997), direktiv 2003/35/EF (EUT L 156 af 25.06.2003) og direktiv 2009/31/EF (EUT L 140 af 
05.06.2009).
2 EFT L 103 af 25.4.1979.
3 EFT L 206 af 22.7.1992.
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denne sag. Det drejer sig navnlig om direktiv 2001/42/EF1 (strategisk miljøvurdering). 
Endvidere kunne direktiv 85/337/EØF2 (vurdering af indvirkningen på miljøet) også finde 
anvendelse.

Kommissionens tjenestegrene har henvendt sig til de spanske myndigheder for at anmode om 
deres kommentarer til de af andrageren påpegede forhold samt til gennemførelsen af de 
forpligtelser, der følger af EU's miljølovgivning i sagen.

Som svar på anmodningen fra Kommissionens tjenestegrene har de spanske myndigheder 
fremsendt rapporter udarbejdet af generaldirektoratet for miljøvurdering i den regionale 
industri-, energi- og miljøafdeling i den selvstyrende region Castilla-La Mancha.  De har også 
sendt en rapport udarbejdet af den regionale afdeling for miljø og fysisk planlægning og 
boliger. De spanske myndigheder har ligeledes fremsendt diverse officiel dokumentation 
vedrørende godkendelsen af POM'en (byudviklingsplanen) samt om de miljøtiltag, der er 
iværksat i denne forbindelse.

De spanske myndigheder beskriver i korte træk de vigtigste karakteristika ved denne POM, 
som har til formål at ændre byplanlægningen for byen Toledo med henblik på at lette 
forbindelsen mellem de forskellige bycentre og den vedtagne udvikling af områder i 
nærheden af floden Tajo. POM'en erstatter den tidligere byudviklingsplan (Plan General de 
Ordenación Urbana – PGOU) fra 1986. De beskriver ligeledes de forskellige administrative 
tiltag og foranstaltninger, som er iværksat med henblik på at opfylde de forpligtelser, der 
følger af EU's miljølovgivning.

Det skal bemærkes, at POM'en har været underkastet en procedure for en 
miljøkonsekvensvurdering inden godkendelsen, særlig proceduren med "Evaluación 
Ambiental Preliminar", i henhold til den regionale lov 5/1999 om vurdering af indvirkningen 
på miljøet i Castilla-La Mancha. De regionale myndigheder oplyser, at det drejer sig om en 
miljøvurdering i henhold til direktiv 2001/42/EF, som foretages for at forebygge planers og 
programmers eventuelle virkning på miljøet. Denne indledende miljøvurdering blev vedtaget 
ved afgørelse fra generaldirektoratet for miljøkonsekvensvurdering af 21. februar 2007. 
POM'en blev endeligt godkendt ved instruks fra den regionale afdeling for boliger og 
byudvikling af 26. marts 2007.

Det skal bemærkes, at byudviklingsprojektet har været genstand for offentlig høring tre gange 
i løbet af 2005 og 2006. De ansvarlige myndigheder har taget hensyn til bemærkningerne fra 
den berørte offentlighed. Endvidere har man anmodet om en udtalelse fra en lang række 
kompetente myndigheder, som er taget i betragtning, herunder fra myndigheder med ansvar 
for beskyttelse af den historiske og kulturelle arv.

I beslutningen om vedtagelse af den indledende miljøvurdering sammenfattes de væsentligste 
elementer i den nævnte procedure. Denne procedure for vurdering af miljømæssig indvirkning 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet, EFT L 197 af 21.07.2001.
2 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet, ændret ved direktiv 97/11/EF, 2003/35/EF og 2009/31/EF, EFT L 175 af 05.07.1985, EFT L 73 af 
14.03.1997, EUT L 156 af 25.06.2003 og EUT L 140 af 05.06.2009.
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forekommer at være tilstrækkelig til at påvise og vurdere planens indvirkning på miljøet og til 
at træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå eller minimere disse virkninger. Der er 
fastsat en række miljøbetingelser, som er indarbejdet i POM'en, og som skal være opfyldt 
under iværksættelsen og udviklingen af den.

De regionale miljømyndigheder har ligeledes fremsendt oplysninger om de miljømæssige 
foranstaltninger i forbindelse med forskellige byudviklingsprojekter, til hvilke der er givet 
tilladelse efter godkendelsen af POM'en. Disse projekter er allerede blevet vurderet i 
overensstemmelse med den nye regionale lov 4/2007 om vurdering af indvirkningen på 
miljøet i Castilla-La Mancha. Efter en række screeninger har nogle projekter været underlagt 
en reguleret procedure for vurdering af indvirkningen på miljøet, mens denne procedure ikke 
har været anset for at være nødvendig for andre projekter i henhold til bestemmelserne i 
direktiv 85/337/EØF for projekter anført i bilag II hertil. De spanske myndigheder anfører 
dog, at iværksættelsen af POM'en lige er påbegyndt.

Det fremgår af gennemgangen af sagsakterne, at de spanske myndigheder i denne sag har 
truffet foranstaltninger til at opfylde de forpligtelser, der følger af direktiv 2001/42/EF og 
direktiv 85/337/EØF.

Hvad a n g å r  Fællesskabets direktiver om naturbeskyttelse, (direktiv 79/409/EØF1

(fugledirektivet) og direktiv 92/43/EØF2 (habitatdirektivet)), skal det bemærkes, at dette 
projekt ikke får negativ indvirkning på Natura 2000-nettet. Disse direktiver finder således 
ikke anvendelse i denne sag.

De spanske myndigheder oplyser endvidere, at der er anlagt 20 søgsmål i forbindelse med 
POM'en. Flere af disse søgsmål er under behandling ved de kompetente spanske domstole.

Konklusion

Kommissionens tjenestegrene har gennemgået andragerens argumenter og oplysninger 
vedrørende POM'en for byen Toledo på baggrund af den gældende EU-miljølovgivning, og 
den har samtidig taget hensyn til svaret fra de spanske myndigheder.

Afslutningsvis må det fastslås, at gennemgangen af sagen ikke har gjort det muligt at påvise en 
overtrædelse af den gældende EU-miljølovgivning. Der er derfor ingen grund til, at 
Kommissionen går videre med denne sag.

Det skal under alle omstændigheder påpeges, at den omhandlede byudviklingsplan er genstand 
for flere søgsmål indbragt for de kompetente spanske domstole, som ligeledes vil kunne udtale 
sig om projektets lovlighed i henhold til både den nationale ret og EU-retten."

                                               
1 Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle. Tekst kodificeret ved direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009, EUT L 20 af 26.01.2010.
2 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af 
22.07.1992.


