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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0052/2020 af Rosmarie Hennecke, tysk statsborger, for 
EQUO Verdes Tarifa, om fjernelse af midlertidige faciliteter på 
Valdevaqueros strand

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til, at midlertidige faciliteter, der er blevet etableret på Valdevaqueros 
strand (en parkeringsplads og "Eolo Tarifa Restaurant and Beach Bar") fjernes, fordi der ikke 
er foretaget nogen miljøkonsekvensvurdering i forbindelse med dem.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. april 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 14. september 2020

Habitatdirektivet1 indeholder bestemmelser om beskyttelse af Natura 2000-områder mod en 
potentielt skadelig udvikling. Navnlig kan de kompetente myndigheder først godkende planer 
eller projekter, der kan forventes at påvirke en Natura 2000-lokalitet væsentligt, når de på 
grundlag af en passende vurdering har sikret sig, at de ikke vil skade den berørte lokalitets 
integritet. 

I henhold til SMV-direktivet2 er en strategisk miljøvurdering obligatorisk for planer eller 
programmer, der udarbejdes inden for en lang række områder, herunder fysisk planlægning og 
arealanvendelse, som fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der 

1 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, s. 7-50.
2 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 21.7.2001, s. 30-37.
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er omhandlet i direktivet om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM)3, eller for hvilke det 
er besluttet, at der kræves en vurdering i henhold til habitatdirektivet. 

Det er medlemsstaterne, der har det primære ansvar for at gennemføre de ovennævnte EU-
retlige bestemmelser korrekt. Desuden skal de i henhold til princippet om effektiv 
retsbeskyttelse, der er fastsat i traktaten om Den Europæiske Union, give offentligheden 
adgang til hurtige og effektive klagemekanismer på de områder, der er omfattet af EU-retten. 
Kommissionen bemærker i denne forbindelse, at den spanske højesteret stadfæstede 
annulleringen4 af Valdevaqueros-arealanvendelsesplanen i en dom af 18. maj 20205 på grund 
af manglende obligatoriske vurderinger i henhold til SMV-direktivet og habitatdirektivet. 
Kommissionen gør opmærksom på, at de spanske myndigheder er ansvarlige for en effektiv 
håndhævelse af denne dom med henblik på at sikre en korrekt anvendelse af de relevante EU-
retlige bestemmelser. 

Dette kan gøre det nødvendigt at fjerne de midlertidige faciliteter på Valdevaqueros strand, i 
overensstemmelse med de relevante bestemmelser i den spanske lovgivning, i det omfang 
arealanvendelsesplanen fastlagde rammerne for deres anlægstilladelse. 

Uanset dette bemærker Kommissionen også, at VVM-direktivet kræver, at ethvert projekt fra 
en bred vifte af projektkategorier (defineret i bilag I og II), der kan forventes at få væsentlige 
indvirkninger på miljøet, skal vurderes på passende måde, inden de godkendes af den 
kompetente myndighed. I bilag II, punkt 10, litra b), henvises der til anlægsarbejder i 
byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg. Inden der blev givet 
anlægstilladelse til forslaget om en parkeringsplads, burde de nationale myndigheder derfor 
på grundlag af nogle grænseværdier/kriterier eller en konkret vurdering have besluttet, om det 
var nødvendigt med en VVM. Hvis de pågældende faciliteter kunne forventes at få mulige 
væsentlige indvirkninger på lokaliteten ES0000337 "Estrecho", ville en vurdering i henhold 
til habitatdirektivet også have været et lovkrav. Det skal i denne forbindelse tilføjes, at den 
vurdering, der kræves i henhold til habitatdirektivet, kan udgøre en del af en VVM, så længe 
den klart kan skelnes herfra og identificeres. Det er ikke muligt på grundlag af de 
foreliggende oplysninger at fastslå, om de spanske myndigheder har opfyldt disse 
forpligtelser.

Under alle omstændigheder understreger Kommissionen, at VVM-direktivet giver de berørte 
medlemmer af offentligheden adgang til ved en domstol eller et andet uafhængigt og upartisk 
organ at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller 
undladelse, der er omfattet af dette direktivs bestemmelser om offentlig deltagelse. De 
relevante klageprocedurer, der er fastsat i det spanske retssystem i overensstemmelse med 
direktivet, er derfor den mest effektive mekanisme til at søge genopretning og håndtere 
individuelle tilfælde af ukorrekt anvendelse af VVM-direktivet på en tilfredsstillende måde. 

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet, EØS-relevant tekst), EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1–21, som ændret ved 
direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014, EUT L 124 af 25.4.2014, s. 1-18.
4 Besluttet af den øverste regionale domstol i Andalusien ved dom af 26. april 2018 (sentencia de 26 de abril de 
2018 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el 
recurso n.º 4/2013).
5 Tribunal Supremo -  Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Quinta Sentencia núm. 422/2020, de 18 de 
mayo de 2020 - R. CASACION núm.: 4599/2018;
https://d3cra5ec8gdi8w.cloudfront.net/uploads/documentos/2020/06/26/_sentenciavaldevaqueros_15d55a13.pdf

https://d3cra5ec8gdi8w.cloudfront.net/uploads/documentos/2020/06/26/_sentenciavaldevaqueros_15d55a13.pdf
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Konklusion

På baggrund af ovenstående konkluderer Kommissionen, at de spanske domstole har 
kompetencen til at håndhæve de relevante EU-retlige bestemmelser effektivt i den konkrete 
sag, som er forelagt Udvalget for Andragender. I betragtning af den retlige beskyttelse, som 
VVM-direktivet giver, og under hensyntagen til den strategiske tilgang til Kommissionens 
håndhævelsesforanstaltninger, som er beskrevet i Kommissionens meddelelse af 19. januar 
20176, agter Kommissionen ikke at foretage yderligere opfølgning af denne konkrete sag.

6 Meddelelse fra Kommissionen – EU-retten: Bedre resultater gennem bedre anvendelse, C/2016/8600, EUT 
C 18 af 19.1.2017, s. 10-20.


