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Estepona nær Málaga i det sydlige Spanien

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod de spanske myndigheders tilladelse til et hotelbyggeri i Estepona 
nær Malaga i det sydlige Spanien. Andrageren hævder, at det pågældende projekt indebærer 
en lang række overtrædelser af ikke blot spansk lov, men også EU's miljøbestemmelser, 
herunder fældning af fredede træer og deraf følgende tab af ynglemuligheder for områdets 
fugle. Andrageren påpeger tillige, at de lokale beboere ikke er blevet hørt i forbindelse med 
det pågældende projekt, og at de er blevet nægtet aktindsigt. Endvidere blev borgmesteren og 
stadsarkitekten, som havde givet tilladelse til byggeriet, tilbageholdt i 2008 og sigtet for 
korruption og hvidvaskning af penge, men de er i mellemtiden blevet løsladt mod kaution. 
Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at tage sagen op og efterprøve, hvorvidt 
dette omfattende og miljøbelastende byggeri og den dermed forbundne tilsidesættelse af de 
berørte borgeres rettigheder er i overensstemmelse med EU's på området gældende 
bestemmelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. marts 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010
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"Andrageren gør indsigelse mod et nyt byudviklingsprojekt på kommunen Esteponas kyst i 
Málagaprovinsen i den selvstyrende region Andalusien i Spanien.

Andrageren er bekymret over den betydelige negative indvirkning, som dette projekt vil have 
på miljøet. Hun forklarer, at projektet, som er en aftale indgået mellem en privat bygherre og 
de kommunale myndigheder, indebærer opførelsen af adskillige boligblokke og 
turistfaciliteter tæt på kysten. Andrageren fremhæver, at dette projekt vil ødelægge et af de få 
velbevarede kystområder på Costa del Sol. Hun understreger, at dette område rummer unikke 
ynglesteder for områdets fugle. Af samme årsag er området for nylig blevet udpeget som 
lokalitet af fællesskabsbetydning (LAF) i henhold habitatdirektivet1.

Andrageren klager over eventuelle uregelmæssigheder i forbindelse med gennemførelsen af 
EU's miljølovgivning i denne sag, navnlig med hensyn til miljøkonsekvensvurderingen, 
naturbeskyttelsen og offentlighedens inddragelse.

Kommissionens bemærkninger

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

Direktiv 85/337/EØF2, som ændret, (kendt som direktivet om vurdering af indvirkningen på 
miljøet eller VVM-direktivet) indeholder bestemmelser om gennemførelse af en vurdering af 
indvirkningen på miljøet 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.

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 indkøbscentre og 
parkeringspladser" er omfattet af VVM-direktivets bilag II, punkt 10, litra b). Endvidere er 
"Feriebyer 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 

                                               
1 Direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992).
2 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).
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kende, og alle resultaterne af høringerne skal tages i betragtning. Offentligheden skal 
ligeledes underrettes om indholdet af byggetilladelsen.

På den anden side kan bestemmelserne i direktiv 2001/42/EF1 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.

Med hensyn til naturdirektiverne (fugledirektivet 2009/147/EF2 og habitatdirektivet 
92/43/EØF) skal det bemærkes, at de vil finde anvendelse, hvis det pågældende projekt har en 
betydelig indvirkning på et Natura 2000-område. Det skal endvidere bemærkes, at 
nærværende projekt ifølge andrageren kan have en indvirkning på "El Saladillo – Punta de 
Baños" (ES 6170037), som er en lokalitet af fællesskabsbetydning (LAF).

Kommissionens tjenestegrene har for at få kendskab til sagens detaljer anmodet de 
kompetente spanske myndigheder om oplysninger vedrørende overholdelsen af de relevante 
krav i EU's miljølovgivning i denne sag. Kommissionen har navnlig bedt de spanske 
myndigheder redegøre for, hvordan de har anvendt bestemmelserne i VVM- og SMV-
direktiverne samt naturdirektiverne."

4. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 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 Kommissionens tjenestegrenes anmodning har de spanske myndigheder 
fremsendt de rapporter, som den selvstyrende region Andalusien og kommunekontoret i 
Estepona har udarbejdet herom.

Det bemærkes, at Kommissionens tjenestegrene efterfølgende har anmodet de kompetente 
spanske myndigheder om yderligere oplysninger for at få et bedre kendskab til den aktuelle 
situation vedrørende det pågældende turistprojekt og de miljømæssige foranstaltninger, der er 
truffet, samt hvilken form for beskyttelse dette kystområde i nærheden af et Natura 2000-
område er underlagt.

Kommissionen undersøger disse rapporter og vil derefter beslutte, hvilke foranstaltninger der 
eventuelt skal træffes på grundlag af resultaterne af denne undersøgelse."

5. Kommissionens supplerende svar (REV II), modtaget den 31. maj 2013

"Kommissionen har i sine tidligere meddelelser gjort Europa-Parlamentets udvalg for 
andragender opmærksom på den EU-miljølovgivning, der eventuelt finder anvendelse i denne 

                                               
1

Direktiv 2001/42/EF (EFT L 197 af 21.7.2001).
2 Direktiv 2009/147/EF (EUT L 20 af 26.1.2010), der kodificerer direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde 
fugle (EFT L 103 af 25.4.1979).
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sag samt de vigtigste elementer af behandlingen af sagen.

Som følge af dette andragende har sagen 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 er blevet udarbejdet af den selvstyrende region 
Andalusien og kommunekontoret i Estepona om emnet.

Efter den endelige gennemgang af sagen henvises der sammenfattende til følgende punkter:

Dette andragende omhandler opførelsen af et nyt femstjernet hotelkompleks ("Hotel Santa 
Marta"), der erstatter de allerede eksisterende turistfaciliteter (trestjernet hotel), som befinder sig 
i kommunen Estepona (ved siden af hovedvej A.7, km 167) i Málagaprovinsen i den 
selvstyrende region Andalusien.

Det fremgår af sagen, at dette projekt har alle nødvendige kommunale tilladelser, som er udstedt 
af kommunekontoret i Estepona, navnlig byforvaltningstilladelsen af 23. november 2007. Det 
skal bemærkes, at der er tale om et område, der kan anvendes til bymæssig bebyggelse i henhold 
til byen Esteponas byudviklingsplan, som blev godkendt i 1994, og som er den gældende plan. 
Arbejdet med henblik på at gennemføre dette projekt er i øjeblikket i gang.

Det skal fremhæves, at det pågældende projekt ikke befinder sig i et område, der er fredet i 
henhold til EU's miljølovgivning. Det nærmeste Natura 2000-område er lokaliteten af 
fællesskabsbetydning (LAF) "Saladillo – Punta de Baños" (ES6170037), som er en havlokalitet 
af fællesskabsbetydning, der ligger i kystområdet omkring 800 meter fra det nye hotel. De 
regionale myndigheder oplyser, at dette projekt ikke vil have negative virkninger på Natura 
2000-nettet.

De spanske myndigheder understreger, at der er tale om et konkret projekt, som skal 
gennemføres i et område med bymæssig bebyggelse som allerede planlagt i 
byforvaltningsplanlægningen, og at bygherren har alle nødvendige tilladelser i henhold til 
gældende spansk lovgivning.

Kommissionens tjenestegrene er desuden bekendt med et andet byudviklingsprojekt i nærheden 
af dette område. Der er tale om en delplan for sektor SUP-E8 "Playa de Baños", som har til 
formål at udvikle dette område, således at der bliver skabt plads til fritidsaktiviteter og 
sundhedspleje. Kommissionens tjenestegrene har også forhørt sig hos de kompetente spanske 
myndigheder vedrørende dette emne.

De kommunale myndigheder forklarer, at denne delplan ved privat initiativ, som ikke omfatter 
den i andragendet omhandlende hoteljordlod, har til formål at udvikle området, således at der 
bliver skabt plads til sportsaktiviteter og sociokulturelle aktiviteter. Delplanen "Playa de Baños" 
(sag 295/2009) skal underkastes en miljøkonsekvensundersøgelse i henhold til lov nr. 7/2007 om 
den integrerede forvaltning af miljøkvalitet.

Inden for rammerne af denne miljøkonsekvensundersøgelse har delplanen været genstand for en 
offentlig høring. Det skal endvidere bemærkes, at delegationen for provinsen Málaga fra den 
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regionale miljøforvaltning i juli 2012 offentliggjorde en negativ rapport vedrørende denne 
delplan på grund af dens mulige negative virkninger på LAF "El Saladillo – Punta de Baños" og 
på visse naturværdier i området ("Dunas de El Saladillo, Matas Verdes"). På grund af denne 
miljørapport fastlagde de kommunale myndigheder, at delplanen "Playa de Baños" ikke var 
miljømæssigt levedygtig og afviste, at der skulle gennemføres en byudvikling.

De kommunale myndigheder tilkendegiver også deres ønske om at øge områdets 
miljøbeskyttelse i forbindelse med en eventuel næste revision af kommunen Esteponas 
byudviklingsplan. I mellemtiden skal alle nye byudviklingsprojekter være i overensstemmelse 
med bevaringen af de økologiske værdier i området med hensyn til den eksisterende strand og de 
eksisterende klitter og træer.

Konklusion

Kommissionens tjenestegrene har på baggrund af gældende EU-miljølovgivning gennemgået 
andragerens argumenter og oplysninger vedrørende det pågældende hotelprojekt, idet der 
samtidig er taget hensyn til svarene fra de spanske myndigheder.

Gennemgangen af sagen har ikke gjort det muligt at påvise en overtrædelse af EU's 
miljøbestemmelser, der finder anvendelse i denne sag.

De spanske myndigheder har desuden vist sig villige til at træffe miljøforebyggende 
foranstaltninger og foranstaltninger til beskyttelse af det nærliggende område med økologiske 
værdier, der skal bevares, samt af det nærliggende Natura 2000-havområde.

Der er derfor ingen grund til, at Kommissionen går videre med denne sag."


