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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1334/2010 af Samuel Martin-Sosa, spansk statsborger, for 
miljøbevægelsen "Ecologistas en Acción ", om etableringen af et 
affaldsdeponeringsanlæg i nærheden af den spanske by Toledo og den 
dermed forbundne fare for de lokale populationer af sjældne og beskyttede 
ørne

1. Sammendrag

Andrageren protesterer mod planerne om at etablere et affaldsdeponeringsanlæg i nærheden af 
den spanske by Toledo. Andrageren påpeger, at det pågældende anlæg vil have katastrofale 
indvirkninger på de lokale populationer af spansk kejserørn (aquila adalberti) og Bonellis ørn 
(hieratus fasciatus), som er omfattet af EU's finansieringsordning LIFE. Da LIFE-projektet 
har til formål at bidrage til gennemførelse af EU's direktiver for beskyttelse af vilde fugle, 
anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at tage indeværende sag op og undersøge, om 
etableringen af det pågældende affaldsdeponeringsanlæg i umiddelbar nærhed af de 
beskyttede ørnes leve- og rugesteder er i overensstemmelse med EU's retsakter.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. februar 2011).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 29. marts 2011.

De forhold, der klages over i dette andragende, er ved at blive undersøgt af Kommissionen inden 
for rammerne af EU Pilot i forbindelse med en klage, som er indgivet af andrageren.

Kommissionen har anmodet om oplysninger fra de spanske myndigheder angående 
opfyldelsen af forpligtelserne i artikel 4 og artikel 5-10 i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. 
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juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som 
ændret ved direktiv 97/11/EF, 2003/35/EF og 2009/31/EF; og angående den forpligtelse, der 
henvises til i artikel 4, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. 
november 2009 om beskyttelse af vilde fugle.

Undersøgelsen er stadig i gang.

4. Kommissionens supplerende svar (REV), modtaget den 30. september 2011.

Der har siden Kommissionens meddelelse af 29. marts 2011 været kontakt mellem 
Kommissionen og de spanske myndigheder, og der har været flere udvekslinger for at 
klargøre situationen og bestemme, om artikel 4 og 5 til 10 i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. 
juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som 
ændret ved direktiv 97/11/EF, 2003/35/EF og 2009/31/EF, samt forpligtelsen omhandlet i 
artikel 4.4 i direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, er 
blevet overholdt.

Undersøgelsen befinder sig nu på et fremskredent stadie, og Kommissionen forventer at 
kunne nå en konklusion i løbet af de kommende måneder.

5. Kommissionens supplerende svar (REV II), modtaget den 30. maj 2012

Der har været yderligere kontakt og udveksling mellem Kommissionen og de spanske 
myndigheder med henblik på at undersøge overensstemmelsen mellem de forhold, der er 
nævnt i det indgivne andragende, og Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som ændret ved 
direktiv 97/11/EF, 2003/35/EF og 2009/31/EF samt forpligtelsen omhandlet i artikel 4, stk. 4 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af 
vilde fugle.

Den seneste af disse udvekslinger bestod af indgivelse af et omfattende sæt oplysninger til 
Kommissionen vedrørende den fulgte VVM-procedure. Disse oplysninger undersøges på 
nuværende tidspunkt.

Kommissionens undersøgelse er nu koncentreret om de seneste dokumenter, den har 
modtaget.

6. Kommissionens supplerende svar (REV.III), modtaget den 30. oktober 2013.

Efter vurdering af de oplysninger, som de spanske myndigheder på anmodning af Kommissionen 
har indsendt, kunne følgende konklusioner drages:

Der er blevet foretaget en VVM-vurdering af det affaldsdeponeringsanlæg, der danner 
genstand for dette andragende, i henhold til Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 19851 om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som ændret ved 
direktiv 97/11/EF2, 2003/35/EF1 og 2009/31/EF2. VVM-vurderingen blev afsluttet ved den 
                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985.
2 EFT L 73 af 14.3.1997.
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kompetente myndigheds afgørelse af 6. juni 2005. Efterfølgende opnåede projektet en 
integreret miljøgodkendelse, der blev udstedt den 3. september 2009. Desuden har de spanske 
myndigheder foreslået et projekt for et tilknyttet affalds- og kompostbehandlingsanlæg. 
Denne form for projekt er medtaget i bilag II til ovennævnte direktiv. Ved beslutning af 25. 
januar 2010 og i overensstemmelse med artikel 4 i direktivet fastslog de spanske 
myndigheder, at dette projekt ikke skulle underlægges en VVM-vurdering.

Placeringen af affaldsdeponeringsanlægget er ikke inden for grænserne eller i nærheden af 
noget særligt beskyttet område (SBO) udpeget af de spanske myndigheder i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af 
vilde fugle eller i nærheden af noget andet område, som er beskyttet i henhold til EU-retten.
Desuden har de spanske myndigheder meddelt Kommissionen, at der har været en stabil 
vækst i ynglebestanden af Aquila adalberti i provinsen Toledo i de seneste år (der er steget fra 
27 ynglende par i 2003 til 64 i 2011). Som en følge heraf kan det ikke fastslås, at dette projekt 
forårsager nogen betydelige forstyrrelser hos fuglene.

Konklusion

På baggrund af ovenstående kan Kommissionen ikke påvise nogen overtrædelse af EU-
miljølovgivningen i denne sag og har besluttet at afslutte sin undersøgelse.

                                                                                                                                                  
1 EFT L 156 af 25.6.2003.
2 EUT L 140 af 5.6.2009


