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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0653/2006 af den spanske sammenslutning Gent del Ter om 
uregelmæssigheder vedrørende godkendelse af et projekt, der har til formål at 
kanalisere den nedre del af floden Ter ("Baix Ter", Catalonien, Spanien)

1. Sammendrag

Andrageren, en miljøorganisation fra Catalonien (Spanien), anfægter de spanske 
myndigheders godkendelse af et projekt, der har til formål at kanalisere den nedre del af 
floden Ter. Ifølge andrageren har man med beslutningen ikke taget højde for projektets 
virkning på visse beskyttede arter i området. Andrageren fastholder, at projektet er finansieret 
med EU-midler, og betragter det som værende i modstrid med to andre EU-støttede projekter 
(Life-initiativet), der er i gang i området, og hvis formål det er at skabe det rette miljø for 
beskyttede arter. Andrageren har anfægtet godkendelsen af projektet på nationalt plan, men 
har ikke modtaget noget svar. Andrageren anmoder om, at projektet bliver stoppet, da det ikke 
er foreneligt med EU's miljøpolitik og -lovgivning

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. januar 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 5. maj 2007.

I. Baggrund/Andragendet

Foreningen "Gent del Ter" klager over et projekt, der skal kanalisere vandingskanalerne i 
området Baix Ter (Gerona-Spanien). Foreningen angiver, at de to Life-projekter er blevet 
godkendt, hvad angår fredede arter i området, men kanaliseringen vil påvirke andre arter, 
f.eks. Anodonta Cygnea og Gastereosteus gymnurus samt træer langs flodbredden.

Ifølge denne forening vil det også påvirke vandbalancen i området, da vandingskanalerne 
tilfører vand til undergrundsvandet og marskområderne, der skal være en del af en fremtidig 



(Ekstern oversættelse)

PE 2/3 CM\667818DA.doc

DA

nationalpark.

Endvidere anfører de, at miljøkonsekvensvurderingen (VVM) er den eneste proces, der 
mangler at blive afsluttet, før arbejdet begynder.

Den samme forening forklarede i sit brev af 8. januar 2007 til både Kommissionen og Europa-
Parlamentet, at en undersøgelse af miljøpåvirkningen blev udført af de spanske myndigheder, 
men at det ikke var muligt for dem at komme med deres mening om projektet, der skal 
udføres på kanalens højre bred.

II. Kommissionens bemærkninger

Kommissionen er bekendt med projektet, der præsenteres i dette andragende. Faktisk har 
foreningen "Gent del Ter" sendt et brev til Kommissionen i august 2006, mens en 
forespørgsel til skriftlig besvarelse (9320/06) forelagt af Raül Romeva i Rueda vedrørende 
samme aspekt blev besvaret den 25. oktober 2006. Kommissionens holdning var, at 
miljøkonsekvensvurderingen ikke var fuldført endnu, og Kommissionen kunne derfor ikke 
gribe ind, før den nationale proces var fuldført, og kun når det kunne påvises, at der havde 
været et brud på fællesskabslovgivningen.

Efter gennemgang af al tilgængelig dokumentation, herunder den fra januar 2007, meddelte 
Kommissionen "Gent del Ter" i en skrivelse af 13. januar 2007, at ifølge kravene i direktiv 
85/337/EØF1, (VVM-direktivet), der er ændret af direktiv 97/11/EF2 og direktiv 
2003/35/EF3kunne det pågældende projekt falde under bilag II i VVM-direktivet. Derfor er 
medlemsstaterne ansvarlige for - enten gennem en undersøgelse fra sag til sag, via 
grænseværdier eller kriterier, der sættes af medlemsstaterne, og idet de tager højde for 
kriteriet i bilag III - at afgøre, om der er sandsynlighed for, at projektet vil have væsentlige 
indvirkninger på miljøet (en såkaldt screening), så den kompetente myndighed kan tage 
beslutningen om at udføre en VVM.

Faktisk offentliggjorde de spanske myndigheder (Secretaría General para la prevención de la 
contaminación y el cambio climático - generalsekretariatet for forurening, forebyggelse og 
klimaændringer) sin beslutning af 7. september 20064, hvori det blev fastslået, at det ifølge 
kriteriet i bilag III ikke var nødvendigt at foretage en VVM.

Hvad angår den offentlige høringsproces, er det ifølge VVM-direktivet kun et krav, når det er 
besluttet at udføre en VVM. I dette tilfælde har de spanske myndigheder efter undersøgelse af 
projektets karakter besluttet, at det ikke er nødvendigt at udføre en VVM. Deres forpligtelse 
ifølge VVM-direktivet var at gøre deres beslutning tilgængelig for offentligheden. Derfor 

  
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 05/07/1985.
2 Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige 
og private projekters indvirkning på miljøet. EFT L 073 af 14/03/1997.
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003. EUT L 156 af 25.6.2003.
4 Boletín Oficial del Estado (Spaniens lovtidende) nr. 233 af 29.09.2006.
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anses offentliggørelsen af denne beslutning i Spaniens lovtidende for at tilfredsstille dette 
krav.

III. Konklusion

På baggrund af den dokumentation, som andrageren har fremsendt, og de oplysninger, der er 
indeholdt i beslutningen af 7. september 2006, er der intet, der tyder på brud på 
fællesskabslovgivningen for miljøområdet.


