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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0429/2010 af Robert Houliston, britisk statsborger, for "Partido 
para Orihuela Costa" (partiet for Orihuela Costa), og 7.000 
medunderskrivere, om byudviklingen i Cala Mosca i Orihuela, Valencia

1. Sammendrag

Andrageren klager over en ejendomstransaktion, som baner vejen for opførelsen af 1.500 nye 
boliger i Cala Mosca i Orihuela Costa. Nævnte byggeri ville finde sted på en beskyttet del af 
kysten nær ved nationalparken Sierra de Escalona.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. september 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

"Andrageren gør, for "Partido para Orihuela Costa" (C.L.A.R.O.), indsigelse mod et nyt 
byudviklingsprojekt i Cala Mosca på kommunen Orihuelas kyst i Alicanteprovinsen i 
"Comunitat Valenciana" i Spanien.

Andrageren er bekymret over den betydelige negative indvirkning, som dette projekt vil have 
på miljøet. Han forklarer, at projektet omfatter opførelse af 1.500 nye huse og lejligheder nær 
ved kysten. Andrageren fremhæver, at dette projekt vil ødelægge det sidste velbevarede 
område på Orihuelas kyst. Andrageren understreger, at der allerede er blevet udført 
infrastrukturarbejde for at forberede anlæggelse af veje og fortove.  

Kommissionens bemærkninger
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Kommissionens tjenestegrene har undersøgt andragerens oplysninger i lyset af den EU-
miljølovgivning, der skønnes at være gældende i denne sag.

Der fastsættes i direktiv 85/337/EØF1, som ændret (det såkaldte direktiv om vurdering af 
indvirkning på miljøet eller VVM-direktivet), bestemmelser om gennemførelse af en VMM-
procedure for visse offentlige og private projekter. I VVM-direktivet skelnes der mellem 
såkaldte bilag I-projekter, som altid skal underkastes en VVM-procedure, og bilag II-
projekter, hvor medlemsstaterne ved hjælp af en undersøgelse af hver enkelt sag og/eller 
grænseværdier eller kriterier, som er fastsat i den nationale gennemførelseslovgivning, skal 
afgøre, om et projekt skal underkastes en VVM-procedure. Når der er gennemført en 
individuel undersøgelse eller fastsat grænseværdier eller kriterier, skal der tages hensyn til de 
relevante udvælgelseskriterier i direktivets bilag III. Disse omfatter projektets karakter, dets 
beliggenhed og den eventuelle indvirknings karakter.

Disse omfatter projektets karakter, dets beliggenhed og den eventuelle indvirknings karakter.
Det er således obligatorisk at gennemføre en VVM-procedure for projekter, der er omfattet af 
bilag I. For projekter, der er omfattet af bilag II, skal medlemsstaterne, før der gives 
byggetilladelse, afgøre, om det er sandsynligt, at disse projekter vil have væsentlige 
indvirkninger på miljøet. Resultatet heraf skal offentliggøres.

Det bør bemærkes, at "anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelsen af butikscentre og 
parkeringspladser" er omfattet af VVM-direktivets bilag II, punkt 10, litra b). Endvidere er 
"[f]eriebyer og hotelkomplekser uden for byområder og hermed forbundet anlægsarbejde" 
omfattet af bilag II, punkt 12, litra c).

VVM-proceduren sikrer, at projekters indvirkning på miljøet identificeres og vurderes, inden 
den kompetente myndighed giver byggetilladelse. Offentligheden kan give sin mening til 
kende, og alle resultaterne af høringerne skal tages i betragtning. Offentligheden skal 
ligeledes underrettes om indholdet af byggetilladelsen.

Endvidere kan bestemmelserne i direktiv 2001/42/EF2 om vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet (det såkaldte direktiv om strategisk miljøvurdering eller 
SMV-direktivet) også finde anvendelse på kommunens byudviklingsplan.

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.

Med hensyn til EU's naturdirektiver (fugledirektivet 2009/147/EF3 og habitatdirektivet 
92/43/EØF4), ville disse finde anvendelse, hvis det pågældende projekt kunne have en 
betydelig indvirkning på en Natura 2000-lokalitet. Det skal bemærkes, at nærværende projekt 

                                               
1 Direktiv 85/337/EØF (EFT L 175 af 5.7.1985), som ændret ved direktiv 97/11/EF (EFT L 073 af 14.3.1997), 
direktiv 2003/35/EF (EUT L 156 af 25.6.2003) og direktiv 2009/31/EF (EUT L 140 af 5.6.2009).
2 Direktiv 2001/42/EF (EFT L 197 af 21.7.2001).
3 Direktiv 2009/147/EF (EUT L 20 af 26.1.2010), som kodificerer direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde 
fugle (EFT L 103 af 25.4.1979).
4 Direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992).
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ifølge andrageren kan have en indvirkning på "Cabo de Roig" (ES 5213033), som er en 
lokalitet af fællesskabsbetydning (LAF).

Konklusioner: Kommissionen vil for at klargøre sagens detaljer anmode de kompetente 
spanske myndigheder om oplysninger vedrørende overholdelsen af de relevante krav i EU's 
miljølovgivning. Kommissionen vil navnlig bede de spanske myndigheder redegøre for, 
hvordan de har anvendt bestemmelserne i VVM- og SMV-direktivet samt naturdirektiverne."

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

"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 reaktion på denne anmodning har de spanske myndigheder fremsendt de rapporter, der af 
den autonome region Valencia og bystyret i Orihuela er blevet udarbejdet om emnet.

Efter at have undersøgt disse rapporter fremsendte Kommissionen en ny skrivelse til de 
spanske myndigheder med en anmodning om mere præcise oplysninger om, hvilke skridt der 
er blevet taget i forbindelse med dette byudviklingsprojekt. Disse yderligere oplysninger er 
nødvendige for at afslutte analysen af denne sag."

5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 24. oktober 2012

"Dette andragende har været genstand for adskillige udvekslinger af oplysninger mellem 
Kommissionens tjenestegrene og de spanske myndigheder. Som reaktion på den seneste 
anmodning fra Kommissionens tjenestegrene har de spanske myndigheder fremsendt de nye 
rapporter, der af den autonome region Valencia og bystyret i Orihuela er blevet udarbejdet om 
emnet.

Der skal på baggrund af den endelige analyse af sagen sammenfattende henvises til følgende 
punkter:

Det omhandlede byplanlægningsprojekt Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 2 
del Sector D-1 "La Mosca – La Campana", også kaldet Proyecto Alameda del Mar, blev 
godkendt på bystyret i Orihuelas møde den 13. februar 2007.

Projektet blev godkendt, uden at der forinden var foretaget en miljøkonsekvensvurdering. Det 
skal bemærkes, at denne type projekter er opført i bilag II til direktiv 2011/92/EU1

(miljøkonsekvensvurdering).

I deres første svar begrundede de spanske myndigheder dette med, at byplanlægningsprojektet
er en udløber af Orihuela kommunes generelle byudviklingsplan (PGOU), og at den offentlige 
høringsperiode herfor (1984) lå forud for vedtagelsen af direktiv 85/337/EØF. Orihuelas 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011, kodifikation af direktiv 
85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som ændret ved 
direktiv 97/11/EF, 2003/35/EF og 2009/31/E (EUT L 26 af 28.1.2012).
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PGOU blev endeligt vedtaget i 1990.

De regionale myndigheder tilføjede, at der under alle omstændigheder blev opstillet visse 
miljøvilkår ved afgørelse af 30. maj 2006 fra generaldirektøren for transport, havne og kyster 
for at minimere projektets indvirkning på kystområdet.

Desuden oplyste de spanske myndigheder, at EU-direktiverne om naturbeskyttelse, 
fugledirektivet1 og habitatdirektivet2, ikke finder anvendelse i det foreliggende tilfælde, da 
byplanlægningsprojektet ikke vil påvirke nogen Natura 2000-lokaliteter.

Det fremgår af sagsakterne, at det omhandlede byplanlægningsprojekt er påbegyndt, men at 
gennemførelsen i øjeblikket er suspenderet.

Efter anmodning fra Kommissionen har de regionale myndigheder i deres seneste svar lovet at 
foretage en specifik undersøgelse af sagen (screening) for at afgøre, om projektet skal 
underkastes miljøkonsekvensvurdering under hensyntagen til kriterierne i direktiv 
2011/92/EU.

Screeningen er faktisk allerede påbegyndt. De forskellige myndigheder og forvaltninger er 
blevet hørt. Efter screeningen vil de regionale miljømyndigheder træffe en afgørelse.

Desuden har de kommunale myndigheder lovet ikke at give nye kommunale tilladelser til 
projektet, uden at der er foretaget de omhandlede miljømæssige tiltag."

Konklusion

Det fremgår således af sagen, at de kompetente spanske myndigheder har truffet de nødvendige 
foranstaltninger for at overholde den gældende EU-miljølovgivning.

                                               
1 Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle. Kodificeret ved direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 (EUT L 20 af 26.1.2010).
2 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 
22.7.1992).


