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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0179/2008 af Alberto Mayor Barajona, spansk statsborger, for 
Ecologistas en Acción (Guadalajara), om påståede overtrædelser af EU's 
miljølovgivning i forbindelse med godkendelsen af et byudviklingsprojekt i 
området Vega del Henares (Castilla-La Mancha)

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer beslutningen fra Castilla-La Manchas lokale og regionale myndigheder 
om at godkende byudviklingsprojektet (Proyecto de Actuación Urbanistica – PAU) i området 
Vega del Henares uden at gennemføre en miljøkonsekvensvurdering. Andrageren forklarer, at 
det berørte område har en vigtig historisk værdi, da der findes vigtige arkæologiske rester, der 
fortjener at blive beskyttet. Ifølge andrageren ville byudviklingsprojektet komme til at betyde 
en omklassificering af jorden og en unødvendig byudvikling. Han beder Europa-Parlamentet 
om at undersøge sagen, da han mener, at både national lovgivning og EU-lovgivningen om 
miljøkonsekvensvurdering er blevet overtrådt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. juli 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010

"Andrageren protesterer imod beslutningen fra Castilla-La Manchas lokale og regionale 
myndigheder om at godkende byudviklingsprojektet ("Plan de Actuación Urbanistica" –
PAU) i området Vega del Henares i kommunen Guadalajara i provinsen Guadalajara i den 
selvstyrende region Castilla-La Mancha i Spanien.

Andrageren fremhæver, at dette byudviklingsprojekt, det såkaldte "Proyecto de urbanización 
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del sector SNP ampliación del Ruiseñor", er blevet godkendt af de spanske myndigheder, 
uden at der er gennemført en passende miljøkonsekvensvurdering. Andrageren forklarer, at 
det berørte område har en vigtig historisk værdi, da der findes vigtige arkæologiske rester, 
som fortjener at blive beskyttet. Ifølge andrageren ville byudviklingsprojektet komme til at 
betyde en omklassificering af jorden og en unødvendig byudvikling. Han klager over, at de 
spanske myndigheder har overtrådt både national lovgivning og EU-lovgivningen om 
miljøkonsekvensvurdering.

Kommissionens tjenestegrene har undersøgt andragerens oplysninger i lyset af den EU-
lovgivning, der kunne finde anvendelse i denne sag.

Direktiv 85/337/EØF1 som ændret ved direktiv 97/11/EF2, direktiv 2003/35/EF3 og direktiv 
2009/31/EF4 (også kaldet direktivet om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet eller VVM-direktivet) indeholder bestemmelser om gennemførelse af 
en VVM 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 fastsættes 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 karakteristika, dets beliggenhed og karakteristika for den eventuelle 
indvirkning.

Det er således obligatorisk at foretage en VVM-undersøgelse af 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 projekterne vil have væsentlig indvirkning 
på miljøet. Resultatet heraf skal offentliggøres.

Det bør bemærkes, at infrastrukturprojekterne i VVM-direktivets bilag II, punkt 10, litra a) og 
litra b) omfatter "anlægsarbejder i byzoner" og "byudviklingsprojekter".

VVM-proceduren sikrer, at projekters miljømæssige konsekvenser identificeres og vurderes, 
inden den kompetente myndighed giver tilladelse (også kaldet 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.

I henhold til andragerens oplysninger gennemførte de lokale og regionale myndigheder en 
miljøkonsekvensvurdering, før de gav byggetilladelse til det pågældende projekt. Andrageren 
kritiserer imidlertid proceduren og tidsplanen for samt indholdet af denne miljøvurdering.

Med hensyn til EU's naturdirektiver (fugledirektivet 2009/147/EF5 og habitatdirektivet 
                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985.
2 EFT L 073 af 14.3.1997.
3 EUT L 156 af 25.6.2003.
4 EUT L 140 af 5.6.2009.
5 EUT L 20 af 26.1.2010.
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92/43/EØF1) skal det bemærkes, at de ville finde anvendelse, hvis det pågældende projekt 
kunne have en betydelig indvirkning på et Natura 2000-område. Ifølge andragerens 
oplysninger ser det ikke ud til, at det pågældende byudviklingsprojekt har indvirkning på en 
Natura 2000-lokalitet.

Konklusion

Kommissionen har anmodet om oplysninger fra de kompetente spanske myndigheder 
vedrørende overholdelse af de relevante krav i EU's miljølovgivning, der finder anvendelse i 
denne sag. Kommissionen har navnlig spurgt de spanske myndigheder om, hvordan de har 
anvendt VVM-direktivets bestemmelser.

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

4. Kommissionens svar (REV.), modtaget den 6. maj 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 svar på anmodningen fra Kommissionens tjenestegrene har de spanske myndigheder 
fremsendt en rapport udarbejdet af generaldirektoratet for miljøvurdering i den regionale 
industri-, energi- og miljøafdeling i den selvstyrende region Castilla-La Mancha.
Myndighederne har ligeledes fremsendt en rapport udarbejdet af byplanlægningsafdelingen på 
rådhuset i Guadalajara.

De spanske myndigheder forklarer i korte træk de vigtigste karakteristika ved dette 
byudviklingsprojekt. De nævner desuden de forskellige administrative tiltag og vedtagne 
foranstaltninger med henblik på at opfylde de forpligtelser, der følger af EU's 
miljølovgivning. I praksis er der tale om to byudviklingsprojekter, "El Ruiseñor" og "El 
Ruiseñor 2", fra samme bygherre, som er blevet behandlet samtidigt. Ansøgningerne om 
byggetilladelse blev indgivet i september 2006. Det bør pointeres, at dette 
byudviklingsprojekt allerede var forudset i den overordnede byudviklingsplan for Guadalajara 
kommune og blev godkendt af den regionale forvaltning den 2. februar 2000.

Det skal bemærkes, at der har været foretaget en vurdering af projektets indvirkninger på 
miljøet, inden der blev givet tilladelse til det, i henhold til regionallov 5/1999 om vurdering af 
indvirkningen på miljøet i Castilla-La Mancha i henhold til proceduren, der fremgår af dekret 
nr. 178/2002, som godkender ovennævnte lov. Denne procedure blev afsluttet med to 
erklæringer om indvirkningen på miljøet, som blev vedtaget ved afgørelse af 27. april 2007 af 
generaldirektoratet for miljøvurdering. Disse miljøkonsekvenserklæringer er blevet 
offentliggjort i den selvstyrende region Castilla-La Manchas lovtidende (DOCM) nr. 96 af 
9. maj 2007.

                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992.
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De spanske myndigheder har fremsendt en kopi af disse miljøkonsekvenserklæringer, der 
opsummerer de vigtigste elementer af ovennævnte procedure. Denne procedure for 
miljøvurdering forekommer at være tilstrækkelig til at påvise og vurdere projektets 
indvirkning på miljøet og til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå eller 
minimere disse virkninger. En række miljøkrav og en miljømæssig opfølgningsplan er blevet 
fastlagt.

I øvrigt er en undersøgelse af samt respekten for den kulturelle og arkæologiske arv ligeledes 
taget i betragtning. Det var vigtigt at indhente en udtalelse fra den regionale kulturafdeling 
inden arbejdets påbegyndelse. Der er planer om en opfølgning på dette.

Hvad angår EU's direktiver om naturbeskyttelse, 79/409/EØF1 (fugle) og 92/43/EØF2

(habitat), bør det påpeges, at dette projekt ikke vil have nogen negativ indvirkning på Natura 
2000-nettet. Disse direktiver finder således ikke anvendelse i denne sag.

De spanske myndigheder forklarer, at det pågældende byudviklingsprojekt på nuværende 
tidspunkt er under gennemførelse. De oplyser endvidere, at der er indgivet fem administrative 
klager mod projektet, som er under behandling ved den kompetente spanske domstol 
("Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Guadalajara").

Kommissionens tjenestegrene har gennemgået andragerens argumenter og oplysninger 
vedrørende det pågældende projekt på baggrund af gældende EU-miljølovgivning og samtidig 
taget de spanske myndigheders svar i betragtning.

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

5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 30. januar 2013

Kommissionen har gennemgået de bemærkninger, andrageren har fremsendt, og konstateret, 
at de yderligere oplysninger, der er fremlagt, ikke ændrer hverken indholdet af eller 
konklusionerne i den foregående meddelelse.

Det oprindelige andragende drejede sig om et byudviklingsprojekt i Guadalajara kommune.
Det er dette projekt, som var genstand for Kommissionens undersøgelse.

Kommissionens tjenestegrene har undersøgt anvendelsen af direktiv 85/337/EØF 
(miljøvurderingstjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder), 79/409/EØF 
(fugle) og 92/43/EØF (habitat) i den foreliggende sag. Projektet har været underkastet en 
miljøkonsekvensvurderingsprocedure, og det pågældende område udgør ikke en del af Natura 
                                               
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).
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2000-området.

Andrageren påpeger imidlertid, at hans andragende også henviser til et vejprojekt (CM-1003).
Det skal bemærkes, at dette vejprojekt ikke indgik i det oprindelige andragende. Derfor blev 
dette emne ikke taget op, da Kommissionen fremkom med sit indlæg ved mødet med 
Udvalget for Andragender i november 2010.

Kommissionens tjenestegrene har undersøgt de yderligere oplysninger, andrageren har 
fremsendt i forbindelse med hans påstande om mulig forkert anvendelse af EU-midler til 
modernisering af kunstvandingsanlæg eller vejbyggeri.

For det første, hvad angår spørgsmålene angående vejprojekt CM-1003, strækning N-
II HITA, vil Kommissionen gerne oplyse Udvalget for Andragender om, at denne strækning 
af projektet ikke samfinansieres af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling eller nogen 
anden EU-fond.

For det andet blev opførelsen af Canal del Henares og moderniseringen af 
kunstvandingssystemet heller ikke samfinansieret af Den Europæiske Fond for Regional 
Udvikling.

Derudover skal de forvaltnings- og kontrolsystemer for de operationelle programmer, som 
medlemsstaterne etablerer, i henhold til artikel 58, litra c), i forordning (EF) nr. 1083/2006 
fastsætte procedurer til sikring af, at de udgifter, der anmeldes under det operationelle 
program, er korrekte og formelt rigtige. De udgifter, der anmeldes under det operationelle 
program, skal være overensstemmende med kravene i EU-lovgivningen og den nationale 
lovgivning.

Endvidere hævder andrageren nu, at det byudviklingsprogram, der gennemføres på lokaliteten 
"El Ruiseñor" i Vega del Henares, udgør et brud på Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, navnlig hvad angår chartrets artikel 7 (respekt for privat- og 
familieliv, herunder respekt for hjemmet) og artikel 17 (retten til ejendom).

Ifølge de oplysninger, der er stillet til rådighed for Kommissionens tjenestegrene, er den EU-
miljølovgivning, der finder anvendelse på denne sag, ikke blevet overtrådt. Det pågældende 
projekt blev underkastet en miljøkonsekvensvurdering, inden det blev godkendt. På grundlag 
af de oplysninger, de spanske myndigheder har leveret, blev denne procedure gennemført 
korrekt, også i lyset af nødvendigheds- og proportionalitetsprincippet. De yderligere 
oplysninger, andrageren har fremsendt, ændrer ikke på denne vurdering.

De påståede krænkelser af chartret om grundlæggende rettigheder synes imidlertid mere 
generelt at omfatte medlemsstaternes lovgivning om byudvikling, arealanvendelse og 
ejendomsret i forbindelse hermed.

Det bør i denne henseende først og fremmest bemærkes, at Kommissionen i henhold til de 
traktater, Den Europæiske Union bygger på1, ikke har nogen generelle beføjelser til at gribe 
ind over for medlemsstaterne på området grundlæggende rettigheder. Kommissionen kan kun 

                                               
1 Traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.



PE441.081v03-00 6/6 CM\925789DA.doc

DA

gribe ind, hvis spørgsmålet henhører under EU-retten.

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder gælder navnlig ikke for alle 
situationer vedrørende en påstået krænkelse af de grundlæggende rettigheder. Ifølge chartrets 
artikel 51, stk. 1, gælder chartret kun for medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten.
Desuden fremgår det af artikel 6, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, at chartrets 
bestemmelser ikke på nogen måde udvider Unionens beføjelser som fastsat i traktaterne.

Hvad angår medlemsstaternes lovgivning om byudvikling, arealanvendelse og ejendomsret i 
forbindelse hermed, har Den Europæiske Union og Kommissionen som sådan ingen 
beføjelser i sådanne spørgsmål, der i princippet henhører under den nationale kompetence. I 
sådanne tilfælde er det op til medlemsstaterne, herunder deres retlige myndigheder, at sikre, at 
de grundlæggende rettigheder faktisk respekteres og beskyttes i overensstemmelse med deres 
nationale lovgivning og internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet. Ifølge de 
oplysninger, de spanske myndigheder har leveret, er der indledt søgsmål mod dette 
byudviklingsprojekt ved den kompetente administrative domstol på nationalt plan. Det er 
derfor op til denne myndighed at sikre, at godkendelsen og gennemførelsen af dette projekt 
har fundet sted i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder, der er på spil.


