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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om konsekvenser af den omfattende urbanisering i Spanien for EU-borgernes 
individuelle rettigheder, for miljøet og for anvendelsen af EU-lovgivningen, på grundlag 
af indgivne andragender (andragende 00/00 og 001/00)
(2008/2248(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til andragende 00/00,

– der henviser til andragende 001/00,

– der henviser til retten til at indgive andragender i henhold til EF-traktatens artikel 194,

– der henviser til forretningsordens artikel 192, stk. 1,

– der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender og Retsudvalgets udtalelse
(A6-0000/2008),

A. der henviser til, at proceduren med indgivelse af andragender giver de europæiske 
borgere og indbyggere mulighed for at anke problemer uden om domstolene, når der er 
tale om spørgsmål, der udspringer af EU's aktiviteter,

B. der henviser til, at det i artikel 6, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union fastsættes, 
at "Unionen bygger på principperne om frihed, demokrati og respekt for 
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet, 
der alle er principper, som medlemsstaterne har til fælles",

C. der henviser til, at Unionen i henhold til EU-traktatens artikel 6, stk. 2, forpligter sig til at 
respektere de grundlæggende rettigheder, således som de garanteres ved den europæiske 
konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder 
(EMK),

D. der henviser til, at det i EU-traktatens artikel 7 fastsættes, hvilke procedurer Unionen kan 
iværksætte for at reagere på krænkelser af de i artikel 6, stk. 1, nævnte principper og søge 
løsninger,

E. der henviser til, at artikel 7 også giver Parlamentet ret til at fremsætte et begrundet forslag 
til Rådet for at fastslå, om der er en klar fare for, at en medlemsstat groft overtræder de 
principper, som Unionen bygger på,

F. der henviser til, at artikel 7 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder sikrer respekten for privatliv og familieliv, herunder borgernes hjem, og der 
henviser til, at artikel 8 i EMK giver de samme rettigheder og bestemmer, at "ingen 
offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, medmindre det sker i 
overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til 
den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at 
forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at 
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beskytte andres rettigheder og friheder"; der henviser til, at Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen har forpligtet sig til at overholde charterets bestemmelser i alle deres 
aktiviteter,

G. der henviser til, at den private ejendomsret anerkendes som en grundlæggende rettighed i 
artikel 17 i charteret om grundlæggende rettigheder, hvori det fastslås, at "enhver har ret 
til at besidde lovligt erhvervet ejendom, at anvende den, at træffe dispositioner hermed og 
at lade den gå i arv", at "ingen må berøves sin ejendom, medmindre det skønnes 
nødvendigt i samfundets interesse, og det sker i de tilfælde og på de betingelser, der er 
fastsat ved lov, og mod rimelig og rettidig erstatning for tabet" og at "anvendelsen af 
ejendommen kan reguleres ved lov, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til 
almenvellet",

H. der henviser til, at det i EF-traktatens artikel 18 fastsættes, at "enhver unionsborger har ret 
til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på 
de betingelser, der er fastsat i denne traktat og i gennemførelsesbestemmelserne hertil",

I. der henviser til, at det i EF-traktatens artikel 295 fastsættes, at "de ejendomsretlige 
ordninger i medlemsstaterne berøres ikke af denne traktat", og der henviser til, at 
Domstolens retspraksis har stadfæstet, at medlemsstaternes beføjelser i denne henseende 
altid skal udøves i overensstemmelse med de generelle principper i fællesskabsretten, 
såsom fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital (jf. dom af 22. juni 
1976, Sag C-119/75, Terrapin mod Terranova, Sml. 1976, s. 1039),

J. der henviser til, at det i artikel 1 i den første tillægsprotokol til EMK fastsættes, at 
"enhver fysisk eller juridisk person har ret til respekt for sin ejendom", at "ingen må 
berøves sin ejendom undtagen i samfundets interesse og i overensstemmelse med de 
betingelser, der er fastsat ved lov og følger af folkerettens almindelige principper" og at 
"statens ret til at håndhæve sådanne love, som den anser for nødvendige" kun må udøves 
"for at overvåge, at ejendomsretten udøves i overensstemmelse med almenhedens 
interesse, eller for at sikre betaling af skatter, andre afgifter og bøder",

K. der henviser til, at Parlamentet anser pligten til at overdrage lovligt erhvervet privat 
ejendom uden at gennemføre den korrekte procedure og uden rimelig godtgørelse samt 
pligten til at betale vilkårlige omkostninger til uopfordret og ofte unødvendig udvikling af 
infrastruktur for at udgøre en krænkelse af et individs grundlæggende rettigheder i 
henhold til EMK og i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis 
(jf. f.eks. Aka mod Tyrkiet1),

L. der henviser til, at Udvalget for Andragender i den indeværende valgperiode som reaktion 
på det store antal modtagne andragender har foretaget detaljerede undersøgelser, har 
rapporteret tre gange om omfanget af krænkelserne af europæiske borgeres legitime ret til 
deres lovligt erhvervede ejendomme i Spanien og også har givet udtryk for sine 
bekymringer over tilsidesættelsen af bæredygtig udvikling, miljøbeskyttelse, vandkvalitet 
og -forsyning, de offentlige indkøbsprocedurer i forbindelse med tildeling af 

                                               
1 Dom af 23. september 1998; Jf. også Europa-Parlamentets beslutning af 21. juni 2007 om resultaterne af 
Udvalget for Andragenders undersøgelsesrejse til regionerne Andalusien, Valencia og Madrid (EUT C 146 E af 
12.6.2008, s. 340).
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byplanlægningskontrakter og mange af de lokale og regionale spanske myndigheders 
utilstrækkelige overvågning af byplanlægningsprocedurer1,

M. der henviser til, at de spanske retlige myndigheder i stigende grad begynder at imødegå 
udfordringerne som følge af den omfattende urbanisering i mange kystområder, navnlig 
ved at efterforske og rejse sigtelser mod korrupte lokale embedsmænd, der gennem deres 
virke har fremmet en hidtil uset og ureguleret urbanisering på bekostning af europæiske 
borgeres rettigheder og anrettet ubodelig skade på biodiversiteten og miljøintegriteten i 
mange spanske regioner; der henviser til, at Parlamentet imidlertid har erfaret, at 
procedurerne fortsat er uhyrligt langsomme, og at de afsagte domme i mange af disse 
sager ikke vil kunne håndhæves på tilfredsstillende vis for ofrene af sådanne krænkelser,

N. der henviser til, at denne udbredte aktivitet, der fremmes af uansvarlige lokale og 
regionale myndigheder via en utilstrækkelig og til tider uberettiget lovgivning, som i 
mange tilfælde strider mod målsætningerne i flere europæiske retsakter, har været til stor 
skade for Spaniens omdømme og bredere økonomiske og politiske interesser i Europa,

O. der henviser til, at regionale ombudsmænd ofte under yderst vanskelige forhold har 
forsvaret europæiske borgeres interesser i sager om misbrug i forbindelse med 
byudviklingsprojekter, selv om de regionale regeringer generelt ikke har taget hensyn til 
deres indsats,

P. der henviser til, at der i artikel 33 i den spanske forfatning henvises til individets 
ejendomsret, og der henviser til, at forfatningsdomstolen aldrig har foretaget en 
omfattende fortolkning af denne artikel, navnlig hvad angår bestemmelsen om social 
anvendelse af ejendom i forhold til individers ret til deres lovligt erhvervede ejendomme 
og boliger,

Q. der henviser til, at den nationale regering i Spanien er forpligtet til at gennemføre EF-
traktaten og forsvare og sikre en fuld anvendelse af den europæiske lovgivning på sit 
territorium, uafhængigt af den interne organisering af de politiske myndigheder som 
fastsat i Kongeriget Spaniens forfatning,

R. der henviser til, at Kommissionen, der udøver sine beføjelser i henhold til EF-traktatens 
artikel 226, har anlagt sag mod Spanien ved Domstolen i en sag om misbrug i forbindelse 
med omfattende urbanisering i Spanien, hvilket direkte vedrører de valencianske 
myndigheders gennemførelse af direktiv om offentlige kontrakter2,

S. der henviser til, at Kommissionen efter anmodning fra Udvalget for Andragender har 
indledt en undersøgelse af mere end 250 byudviklingsprojekter, der har været genstand 
for negative udtalelser fra ansvarlige myndigheder for vand og vandområder, og for 
hvilke der er søgt om godkendelse i Andalusien, Castilla-La Mancha, Murcia og 
Valencia,

                                               
1 Jf. ovennævnte beslutning af 21. juni 2007 og beslutning af 13. december 2005 om påstande om 
uretmæssigheder i forbindelse med loven om regulering af bymæssig bebyggelse i Valencia og dens virkninger 
for unionsborgerne (andragende 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 m.fl.) (EUT C 286 E af 
23.11.2006, s.225).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af 
fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og 
offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114).
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T. der henviser til, at Kommissionen imidlertid i mange dokumenterede sager om misbrug i 
forbindelse med byudviklingsprojekter i Spanien ikke har været konsekvent nok, ikke 
blot med hensyn til håndhævelsen af forsigtighedsprincippet i miljølovgivningen, men 
også som følge af dens slappe fortolkning af kompetente lokale og regionale 
myndigheders handlinger, der har bindende retsvirkning såsom en lokal myndigheds 
"foreløbige godkendelse" af en integreret byudviklingsplan,

U. der henviser til, at formålet med direktivet om vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet1, hvis artikel 3 udtrykkeligt omhandler turisme og 
fysisk planlægning, er at yde beskyttelse af miljøet og bidrage til inddragelsen af 
miljøhensyn i forberedelsen og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at 
fremme bæredygtig udvikling; der henviser til, at vandrammedirektivet2 forpligter 
medlemsstaterne til at hindre forringelsen af deres farvande og fremme en bæredygtig 
anvendelse af deres ferskvandsressourcer,

V. der henviser til, at efterfølgende undersøgelsesrejser foretaget af Udvalget for 
Andragender har vist, at dette formål ofte i høj grad misforstås af mange lokale og 
regionale myndigheder (ikke kun i kystområderne), når de foreslår eller godkender 
omfattende byudviklingsprogrammer; der henviser til, at de fleste af de 
byudviklingsplaner, der anfægtes i andragenderne, omfatter en omklassificering af 
landbrugsjord til områder bestemt til urbanisering - til stor økonomisk fordel for 
entreprenøren og bygherren; der henviser til, at der også er mange tilfælde af beskyttede 
landområder eller landområder, der bør beskyttes på grund af deres følsomme 
biodiversitet, som afmeldes og omklassificeres eller som slet ikke meldes, netop for at 
muliggøre urbaniseringen af det pågældende område,

W. der henviser til, at sådanne hensyn forstørrer den uretfærdighed, som har ramt tusinder af 
europæiske borgere, der som følge af entreprenørers byudviklingsplaner ikke blot har 
mistet deres lovligt erhvervede ejendomme, men også har været nødsaget til at betale de 
vilkårlige omkostninger til uønskede, ofte unødvendige og uberettigede 
infrastrukturprojekter, som direkte berører deres ejendomsret, og som har medført en 
økonomisk og følelsesmæssig katastrofe for mange familier,

X. der henviser til, at tusinder af europæiske borgere under forskellige omstændigheder har 
erhvervet ejendomme i Spanien og har handlet i god tro med lokale advokater, 
byplanlæggere og arkitekter kun for senere at finde ud af, at de er blevet ofre for misbrug 
i forbindelse med byudviklingsprojekter af skrupelløse lokale myndigheder, og at deres 
ejendomme som følge heraf risikerer at blive revet ned, fordi de er blevet ulovligt opført 
og derfor er værdiløse og usælgelige,

Y. der henviser til, at Spaniens naturlige Middelhavsøer og kystområder i det sidste årti har 
været ramt af omfattende ødelæggelser, i takt med at cement og beton har oversvømmet 
disse regioner, således at det ikke bare har påvirket det følsomme kystmiljø - som for en 

                                               
1 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).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1).
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stor del er beskyttet af habitatdirektivet1, Natura 2000-direktivet og fugledirektivet2 - men 
også den sociale og økonomiske aktivitet i mange områder, hvilket er et tragisk og 
uigenkaldeligt tab for den kulturelle identitet og kulturarv samt miljøintegriteten, og det 
skyldes alt sammen hovedsageligt den grådighed og spekulative adfærd hos visse lokale 
myndigheder og aktører i byggeindustrien, som ved deres aktiviteter i disse områder har 
formået at sikre sig store fortjenester, der for det meste er blevet eksporteret3,

Z. der henviser til, at byggeindustrien, der har tjent stort i årene med den hurtige 
økonomiske ekspansion, nu er det første offer for den aktuelle finanskrise, som selv 
delvist skyldes spekulative investeringer i boligsektoren, og der henviser til, at dette ikke 
kun berører virksomhederne selv, som nu er ramt af konkurser, men også titusinder af 
ansatte i byggesektoren, som nu står over for arbejdsløshed på grund af de uholdbare 
byudviklingspolitikker, som blev ført, og som de nu også er blevet ofre for, 

1. opfordrer den spanske regering og regeringerne i de berørte regioner til at foretage en 
grundig undersøgelse og revision af enhver lovgivning, der vedrører de private 
grundejeres rettigheder, med henblik på at standse krænkelserne af de rettigheder og 
forpligtelser, der er forankret i EF-traktaten, chartret om grundlæggende rettigheder, 
EMK, de relevante EU-direktiver samt andre konventioner, som EU har underskrevet;

2. opfordrer de kompetente regionale myndigheder til at indføre forbud mod alle de nye 
byudviklingsplaner, der ikke overholder de strenge kriterier for miljømæssig 
bæredygtighed og socialt ansvar, og som ikke sikrer respekten for den retmæssige 
ejendomsret til lovligt erhvervede ejendomme, og standse eller annullere alle eksisterende 
byggeprojekter i de tilfælde, hvor kriterier i EU-lovgivningen, navnlig vedrørende 
tildeling af byplanlægningskontrakter og overholdelse af bestemmelser vedrørende vand 
og miljø, ikke er blevet overholdt eller anvendt;

3. opfordrer de kompetente regionale myndigheder til at oprette velfungerende retlige og 
administrative mekanismer, der inddrager regionale ombudsmænd, og som får beføjelse 
til at give klage- og erstatningsmuligheder til de ofre for misbrug i forbindelse med 
urbanisering, som har lidt tab i henhold til bestemmelserne i den eksisterende lovgivning, 
såsom loven om regulering af bymæssig bebyggelse (Ley Reguladora de la Actividad 
Urbanística) og loven om byudvikling i Valencia (Ley Urbanística Valenciana);

4. anmoder de kompetente finans- og handelsorganer, der beskæftiger sig med bygge- og 
entreprenørindustrien, om at deltage aktivt med de politiske myndigheder for at finde en 
løsning på de eksisterende problemer, der skyldes den omfattende og uholdbare 
urbanisering, der har berørt hundredtusinder af europæiske borgere, som har valgt at 
drage fordel af bestemmelserne i EU-traktaten, og som i henhold til artikel 44 har 
benyttet sig af deres ret til frit at etablere sig på en anden medlemsstats område;

5. opfordrer EU-institutionerne til på foranledning at rådgive og støtte de spanske 
myndigheder for at give dem de nødvendige midler til effektivt at overkomme de 

                                               
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).
2 Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1).
3 Bemærk de seneste rapporter fra den spanske centralbank, Greenpeace og Transparency International.



PE416.354v01-00 8/9 PR\755463DA.doc

DA

katastrofale konsekvenser af den massive urbanisering for borgernes liv inden for en kort 
og rimelig frist;

6. opfordrer Kommissionen til samtidig at sikre en nøje overholdelse ved anvendelsen af
fællesskabslovgivningen og de fastsatte målsætninger i de direktiver, der er omfattet af 
denne beslutning, og stille større krav til de spanske myndigheder, når det fremgår, at 
mange lokale myndigheder undlader at opfylde deres forpligtelser over for EU-borgere;

7. giver udtryk for sin bekymring og forfærdelse over, at de retlige myndigheder i Spanien i 
stor udstrækning har vist sig at være uforberedte og inkompetente i deres håndtering af 
konsekvenserne af den omfattende urbanisering for borgernes liv, sådan som det fremgår 
af de mange tusinde henvendelser, som Parlamentet og dets ansvarlige udvalg i den 
forbindelse har modtaget;

8. mener ikke desto mindre, at den manglende klarhed, præcisering og vished med hensyn 
til de individuelle ejendomsrettigheder i den gældende lovgivning og manglen på en 
korrekt og konsekvent anvendelse af miljølovgivningen er de grundlæggende årsager til 
mange af problemerne i forbindelse med urbanisering, og at dette kombineret med en vis 
slaphed i retsvæsenet ikke blot har forstørret problemet, men også har banet vejen for en 
lokal form for korruption, der igen først og fremmest er gået ud over de europæiske 
borgere, men som også har påført den spanske stat betydelige tab;

9. roser og støtter fuldt ud de regionale ombudsmænd ("síndics de greuges") og deres 
personale samt de mere ihærdige offentlige anklagere ("fiscales"), der i den seneste tid 
har gjort en væsentlig indsats for at genoprette integriteten hos nogle af de institutioner, 
der har været berørt af dette problem;

10. roser ligeledes andragerne, deres foreninger og lokale borgersammenslutninger for deres 
indsats, der involverer tusinder af spanske og udenlandske borgere, som har gjort 
Parlamentet opmærksom på dette problem, og som har medvirket til at sikre de 
grundlæggende rettigheder for deres naboer og for alle de personer, der er berørt af dette 
omfattende og komplekse problem;

11. minder om, at direktivet om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet1 og direktivet om vurdering af bestemte planers og programmers 
indvirkning på miljøet indfører en forpligtelse til at høre offentligheden i forbindelse med 
udarbejdelsen og affattelsen af planer, og ikke - som det så ofte har været tilfældet i 
sager, som er blevet indbragt for Udvalget for Andragender - når planerne de facto er 
blevet godkendt af den lokale myndighed; minder i den forbindelse om, at enhver 
væsentlig ændring af de eksisterende planer også skal gennemgå denne procedure, og at 
planerne også skal være aktuelle og ikke statistisk unøjagtige eller forældede;

12. minder også om, at Kommissionen i henhold til artikel 91 i forordning (EF) nr. 
1083/20062 har beføjelse til at afbryde betalingen af strukturelle udgifter og i henhold til 
artikel 92 at suspendere sådanne betalinger til en medlemsstat eller region og træffe 

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet (EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40).
2 Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 
1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25).
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korrigerende foranstaltninger for de programmer, som modtager støtte, og som 
efterfølgende ikke anses for fuldt ud at have overholdt reglerne for anvendelsen af 
relevante EU-retsakter;

13. minder også om, at Parlamentet som budgetmyndighed ligeledes kan beslutte at opføre 
støtte afsat til samhørighedspolitikker i reserven, hvis den anser det for at være 
nødvendigt for at overbevise en medlemsstat om at standse alvorlige brud på de regler og 
principper, som det har pligt til at overholde enten i henhold til traktaten eller som følge 
af anvendelsen af EU-lovgivning, indtil problemet er løst;

14. gentager konklusionerne fra sine tidligere beslutninger ved at sætte spørgsmålstegn ved 
metoderne til udvælgelse af entreprenører og den ofte alt for store magt, som 
byplanlæggere og byggeentreprenører får af visse lokale myndigheder på bekostning af 
lokalsamfundene og de borgere, som har deres hjem i området; 

15. opfordrer endnu engang kraftigt de lokale myndigheder til at høre borgerne og inddrage 
dem i byudviklingsprojekter, så man der, hvor det er nødvendigt, fremmer en mere 
acceptabel og bæredygtig byudvikling, som er i lokalsamfundenes interesse og ikke bare 
er i byggeentreprenørernes og ejendomsmæglernes interesse eller baseret på andre 
kapitalinteresser;

16. fordømmer kraftigt visse byggeentreprenørers ulovlige praksis med at anvende påskud 
for at underminere europæiske borgeres legitime ejendomsret ved at blande sig i 
ejendomsregistreringen og matrikuleringen og opfordrer de lokale myndigheder til at 
sørge for en passende lovbeskyttelse til bekæmpelse af denne praksis; 

17. bekræfter, at når det er nødvendigt med erstatning for tab af ejendom, bør der være tale 
om en passende sats, som er i overensstemmelse med retspraksis fra De Europæiske 
Fællesskabers Domstol og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol;

18. opfordrer på ny Kommissionen til at iværksætte en oplysningskampagne, der er rettet 
mod de europæiske borgere, som køber fast ejendom i en anden medlemsstat end deres 
egen;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til                                                               
regeringen og parlamentet i Kongeriget Spanien og de selvstyrende regionale 
forsamlinger, til de nationale og regionale ombudsmænd i Spanien og til andragerne.
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