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1. Sammendrag

Andrageren klager over, at opførelsen af en bebyggelse i kommunen Llucmajor har negative 
følger for et Natura 2000- og LAF-område (ES 5310049), eftersom omtalte bebyggelse ikke 
er forsynet med den lovpligtige kloakering og kan forvolde uoprettelig skade på den 
økologiske balance i området "Cova d'es pas de Vallgorneras" . 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 2. september 2010

"Andrageren klager over en bebyggelse (ved navn "Es Pas de Vallgornera", kommunen 
Llucmajor, De Baleariske Øer, Spanien), som er under opførelse på lokaliteten af 
fællesskabsbetydning ES 5310049 "Cova des Pas de Vallgornera". 

Ifølge andrageren mangler bebyggelsen et kloaksystem (blandt andre mangler), og der 
installeres derfor septiktanke, således at husene kan lede spildevandet ud i disse tanke. 
Andrageren frygter, at disse septiktanke vil lække til undergrunden og forvolde uoprettelig 
skade på den økologiske og geologiske balance i lokaliteten af fællesskabsbetydning. 

Andrageren gør også indvendinger mod bebyggelsens bymæssige karakteristika, som ikke 
opfylder den regionale lovgivning om arealanvendelse og fysisk planlægning.
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Kommissionens bemærkninger

De spanske myndigheder har foreslået lokaliteten ES5310049 "Cova des Pas de Vallgornera" 
som en lokalitet af fællesskabsbetydning i henhold til habitatdirektivet 92/43/EØF1 på grund 
af forekomsten af naturtypen "Huler uden adgang for offentligheden", som er opført i 
direktivets bilag I.

Kommissionen har ikke kendskab til det projekt, som andrageren nævner. Kommissionen
mener, at det vil være hensigtsmæssigt at gøre opmærksom på de forpligtelser, der følger af 
artikel 6, stk. 3 og 4, i habitatdirektivet (92/43/EØF), hvori det er fastsat, at alle planer eller 
projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, men 
som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke en sådan lokalitet 
væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under hensyn til 
bevaringsmålsætningerne for denne. På baggrund af konklusionerne af en sådan vurdering og 
med forbehold af habitatdirektivets bestemmelser giver de kompetente myndigheder først 
deres tilslutning til en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke skader 
lokalitetens integritet. 

De oplysninger, andrageren fremlægger, beskriver hovedsagelig de bestemmelser i den 
regionale lovgivning om fysisk planlægning, som ikke opfyldes af bebyggelsen. 
Kommissionen vil gerne understrege, at ansvaret for gennemførelsen af denne lovgivning 
påhviler regionalregeringen.

Andrageren gør opmærksom på den risiko, som septiktankene udgør, eftersom ubehandlet 
spildevand kunne lække fra dem. Andragerens oplysninger indeholder imidlertid intet bevis 
for, at lokaliteten af fællesskabsbetydning påvirkes af dette forhold.

Konklusioner

De fremlagte oplysninger er ikke tilstrækkeligt detaljerede til, at Kommissionen kan afgøre, 
hvorvidt bestemmelserne i habitatdirektivet er overtrådt. Kommissionen agter derfor ikke at 
foretage sig yderligere i sagen, medmindre andrageren afgiver yderligere, mere detaljerede 
oplysninger."

4. Kommissionens supplerende svar (REV), modtaget den 27. januar 2012

"Efter at andrageren havde fremsendt yderligere oplysninger, anmodede Kommissionen de 
spanske myndigheder om detaljerede oplysninger vedrørende det pågældende emne.

Ifølge oplysningerne fra de spanske myndigheder var der allerede bygget flere huse uden 
kloaksystemer på grunden, da området blev udpeget. På det tidspunkt var den kendte størrelse 
på hulekomplekset mindre end den størrelse, som er opdaget for nylig. I 2007 installerede de 
regionale myndigheder et system til sporing af mulige lækager i de eksisterende septiktanke 
og sivebrønde. Dette system blev forbedret i 2010. Hidtil har der ikke været 

                                               
1 EFT L 206 d. 22.7.1992
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spildevandslækager i hulen. 

For så vidt angår de nye huse/bebyggelser, der skal bygges på grunden over hulen, har de 
spanske myndigheder svaret, at den regionale lovgivnings bestemmelser (artikel 39 i lov 
5/2005 om bevaringen af De Baleariske Øers naturlige områder eller LECO), som andrageren 
ligeledes har henvist til, finder anvendelse. I bestemmelserne er det fastlagt, at inden der kan 
gennemføres planer eller projekter, som kan påvirke Natura 2000-nettet, skal der udarbejdes 
en fyldestgørende evaluering af projektets indvirkning på det berørte område. Det regionale 
kontor for miljø udsender en rapport vedrørende planens eller projektets egnethed og giver 
udelukkende sin godkendelse, forudsat at planen eller projektet ikke skader det pågældende 
områdes bevaringsmålsætninger i betydelig grad. For at opfylde denne bestemmelse er der 
oprettet en administrativ procedure, der går ud på, at før en plan eller et projekt kan 
godkendes, skal det kompetente organ anmode om det regionale miljøkontors godkendelse, 
hvilket forudsætter, at sagen undersøges af et udvalg, der er specialiseret inden for Natura 
2000-sager.  

For at få en byggetilladelse i Llucmajor (kommunen hvor den pågældende lokalitet af 
fællesskabsbetydning er beliggende) er det nødvendigt at gennemføre en geofysisk 
undersøgelse af den grund, der skal bygges på med henblik på at fastslå, om lokaliteten af 
fællesskabsbetydning tager skade. Såfremt der gives en godkendes, er det udelukkende visse 
typer af vandtætte septiktanke, som kan installeres. Hvis bebyggelsen og/eller dens tilhørende 
septiktanke forårsager betydelige skader i lokaliteten af fællesskabsbetydning, bliver der givet 
en negativ udtalelse, hvilket allerede er sket for flere huse.

Derudover er begge administrationer blevet oplyst om de igangværende procedurer til 
oprettelse af et passende kloaksystem i området. Tekniske undersøgelser og analyser er blevet 
foretaget for at fastslå et sådant systems gennemførlighed og egnethed i forhold til områdets 
karakteristika, og om det er foreneligt med beskyttelsen af hulen.

De regionale myndigheder har også udtalt, at de er ved at påbegynde udarbejdelsen af et 
udkast til en forvaltningsplan for denne lokalitet af fællesskabsbetydning.

Konklusioner

Ifølge de modtagne oplysninger ser det ud til, at de kompetente myndigheder har opfyldt 
bestemmelserne i artikel 6 i habitatdirektivet, 92/43/EØF. Derfor er det ikke muligt at 
konstatere noget brud på EU-lovgivningen."


