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Om: Andragende 0552/2012 af V.S., italiensk statsborger, om et planlagt 
vindenergiprojekt ud for kysten ved Atmetlla de Mar (Tarragona, Spanien)

1. Sammendrag

Andrageren advarer om de potentielt katastrofale følger af et havvindmølleprojekt, hvor et 
antal vindmøller vil blive opsat kun 3 km fra kysten ved Atmetlla de Mar (Tarragona, 
Spanien) Prøvestationen ZÈFIR er planlagt som forsøgsvindmøllepark for at teste fire 
vindgeneratorer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

Andrageren gør indsigelse mod projektet med bygning af en række offshore-vindmøller tre 
km fra kysten i kommunen L'Ametlla de Mar, i Tarragona (Catalonien, Spanien). Dette 
projekt er omfattet af det såkaldte "Zèfir Test Station project". Det er et vindmøllepark-
forskningsprojekt til afprøvning af fire offshore-vindgeneratorer til produktion af elektricitet. 
Det fremgår, at dette projekt fremmes af Catalonia Institute for Energy Research (IREC).

Andrageren hævder, at dette projekt er for tæt på kysten og vil have ødelæggende indvirkning 
på turismen og den lokale økonomi.  Han understreger, at den lokale befolkning er imod 
projektet.  Det bør bemærkes, at andrageren ikke henviser til noget specifikt brud på EU's 
miljølovgivning.

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

Direktiv 2011/92/EU1 (kendt som direktivet om vurdering af virkningen på miljøet eller 
VVM-direktivet) er der endvidere fastsat bestemmelser om gennemførelsen af en VVM 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 undersøgelse i den individuelle sag, eller der er fastsat 
grænseværdier eller kriterier, skal der tages hensyn til de relevante udvælgelseskriterier i 
bilag III til direktivet. Disse omfatter kendetegnene ved projektet, placeringen og de 
forskellige former for konsekvenser. Resultatet heraf skal offentliggøres.

Det bør bemærkes, at bilag II til VVM-direktivet omfatter "Anlæg til udnyttelse af vindkraft 
til energiproduktion (vindmølleparker)" i punkt 3 i).  Ifølge de foreliggende oplysninger er der 
en VVM-procedure i gang i forbindelse med dette projekt.  Den bekendtgørelse, der indledte 
fasen med offentlig høring, blev offentliggjort i Det Officielle Statstidende (BOE nr. 54) af 3. 
marts 2012.

VVM-proceduren sikrer, at projekters indvirkning på miljøet indkredses og vurderes, inden 
den kompetente myndighed giver byggetilladelse.  Offentligheden kan give sin mening til 
kende, og alle resultaterne af høringerne skal tages i betragtning.  Offentligheden bør ligeledes 
underrettes om indholdet af tilladelsen.

Med hensyn til naturdirektiverne (fugledirektivet 2009/147/EF2 og habitatdirektivet 
92/43/EØF3), ville de finde anvendelse, hvis det pågældende projekt kunne have en betydelig 
indvirkning på et Natura 2000-område, navnlig i et maritimt område.  I så fald vil den marine 
lokalitet af fællesskabsbetydning, kendt som "Litoral Meridional tarragoni" (code 
ES5140001) måske være berørt af dette projekt.  VVM-direktivet kan også anvendes som 
redskab til at gennemføre kravene i naturdirektiverne.

Med hensyn til direktiv 2008/56/EC4 (havstrategirammedirektivet) er det ikke muligt at 
konstatere noget brud på bestemmelserne i forbindelse med denne sag.

Det bør bemærkes, at EU's forpligtelse til vedvarende energi har skabt en lovramme, der 
fremmer udvikling af vindenergi5, mens den samtidig sikrer, at udvikling og udbredelse af 
denne form for energi foregår i overensstemmelse med EU's miljølovgivning.

                                               
1 Direktiv 2011/92/EU (EUT L 26 af 28.1.2012), kodificeret version af direktiv 85/337/EØF om vurdering af 

visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som ændret.
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).
3 Direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992).
4 Direktiv 2008/56/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 164 

af 25.6.2008, s. 1).
5 Direktiv 2009/28/EF om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre 

marked for elektricitet (EFT L140 af 5.6.2009).
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Som en ren, vedvarende elektricitetskilde kan vindenergi yde et væsentligt bidrag til at nå 
EU's energimål for 2020.  Den vil også bidrage til væsentligt at nedbringe emissionerne af 
drivhusgas og andre forurenende stoffer samt ferskvandsforbruget i forbindelse med 
konventionel energiproduktion i EU.  Generelt hjælper vindenergi økonomierne med at 
nedbringe deres energiafhængighed, og den bidrager til social samhørighed og fremmer den 
teknologiske udvikling, herunder eksport.

Konklusioner

Kommissionen kan ikke konstatere nogen overtrædelse af EU's miljølovgivning ud fra de 
oplysninger, som andragerne har indgivet.  Kommissionen ser derfor ingen grund til at 
foretage sig mere i denne sag.


