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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0181/2011 af Rosa Burgos Rérez, spansk statsborger, for 
"Verdes de Aragón", om et vintersportsprojekt i Montanuy i den autonome 
nordspanske region Aragonien og de dermed forbundne miljømæssige 
skader

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at virksomheden Aramon, hvor en andel på 50 % ejes af lokalregeringen 
i Aragonien og de resterende 50 % af Ibercaja, er gået i gang med udviklingen af et 
vintersportsprojekt i kommunen Montanuy i den spanske autonome region Aragonien. Dette 
projekt vil have ødelæggende indvirkninger på miljøet og den lokale flora og fauna, herunder 
rypearten lagopus mutus pyrenaicus og den skæggede grib, gypaetus barbatus, der begge er 
udryddelsestruede. Andrageren stiller spørgsmålstegn ved objektiviteten i den vurdering af 
projektets miljømæssige indvirkninger, der er udarbejdet af INAGA (Instituto Aragonés de 
Gestión Ambiental), og hun anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind med henblik 
på at beskytte og bevare dette område, der er af miljømæssig betydning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. maj 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. november 2011

"Kommissionens tjenestegrene har undersøgt andragerens oplysninger i lyset af den EU-
miljølovgivning, der skønnes at være gældende i denne sag.
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Direktiv 85/337/EØF1 som ændret (kendt som direktivet om vurdering af virkningerne på 
miljøet eller VVM-direktivet) indeholder bestemmelser om gennemførelse af en vurdering af 
indvirkningen på miljøet for visse offentlige og private projekter. VVM-direktivet sondrer 
mellem såkaldte bilag I-projekter, som altid skal underkastes en VVM-procedure, og bilag II-
projekter, hvor medlemsstaterne via en undersøgelse af hvert enkelt tilfælde og/eller tærskler 
eller kriterier fastlagt i den nationale gennemførelseslovgivning afgør, om projektet skal 
underkastes en VVM. Når der er gennemført en individuel undersøgelse eller fastsat 
grænseværdier eller kriterier, skal der tages hensyn til de relevante udvælgelseskriterier i 
direktivets bilag III. Disse omfatter projektets karakteristika, dets beliggenhed og 
karakteristika for den eventuelle indvirkning.

Det er således obligatorisk at gennemføre en VVM-procedure for projekter, der er omfattet af 
bilag I. For projekter, der er omfattet af bilag II, skal medlemsstaterne, før der gives 
byggetilladelse, afgøre, om det er sandsynligt, at disse projekter får væsentlig indvirkning på 
miljøet. Resultatet heraf skal offentliggøres. Det bør bemærkes, at "Skiløjper, skilifter, 
tovbaner og hermed forbundet anlægsarbejde" er et af de projekttyper, der er nævnt under 
"Turisme og fritid" i VVM-direktivets bilag II, punkt 12, litra a).

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

Med hensyn til naturdirektiverne (fugledirektivet 2009/147/EF2 og habitatdirektivet 
92/43/EØF3) skal det bemærkes, at de finder anvendelse, hvis det pågældende projekt 
risikerer at have betydelig indvirkning på et Natura 2000-område. Det skal endvidere 
bemærkes, at nærværende projekt ifølge andrageren kunne indvirke på adskillige lokaliteter af 
fællesskabsbetydning (LAF) og særligt beskyttede områder for fugle (SBO).

I overensstemmelse med habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, skal alle planer og projekter, der 
kan have en skadelig virkning på Natura 2000-lokaliteter, underkastes en passende vurdering 
under hensyn til bevaringsmålsætningerne. På baggrund af konklusionerne af vurderingen 
giver de kompetente myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et projekt, når de har 
sikret sig, at den/det ikke skader lokalitetens integritet. Hvis dette ikke kan konstateres, kan 
planen eller projektet kun fortsættes under de særlige omstændigheder, der er fastsat i 
direktivets artikel 6, stk. 4, og der skal gennemføres passende kompenserende 
foranstaltninger.

For at få yderligere oplysninger i sagen har Kommissionen anmodet om oplysninger fra de 
kompetente spanske myndigheder vedrørende overholdelse af de relevante krav i EU's 
miljølovgivning, herunder hvordan de har anvendt VVM-direktivets og naturdirektivernes 
bestemmelser.

                                               
1 Direktiv 85/337/EØF (EFT L 175 af 5.7.1985) som ændret ved direktiv 97/11/EF (EFT L 73 af 14.3.1997), 
direktiv 2003/35/EF (EUT L 156 af 25.6.2003) og direktiv 2009/31/EF (EUT L 140 af 5.6.2009).
2 Direktiv 2009/147/EF (EUT L 20 af 26.1.2010), som kodificerer direktiv 79/409/EØF om bevarelse 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).
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Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om den videre udvikling i 
sagen."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 30. august 2012

"Kommissionen har to gange anmodet de kompetente spanske myndigheder om at oplyse, 
hvorledes de har gennemført VVM-direktivet (2011/92/EU1), fugledirektivet (2009/147/EF2) 
og habitatdirektivet (92/43/EØF3) i forbindelse med projektet "Ampliación de la Estación de 
esquí de Cerler".

Hvad angår direktiv 2011/92/EU4 (direktivet om vurdering af virkningerne på miljøet eller 
VVM-direktivet), vil projektet i henhold til indholdet af den erklæring om 
miljøkonsekvensvurdering5, der er udsendt af de regionale miljøinstanser, blive gennemført i 
løbet af 16 år i fem på hinanden følgende faser. Erklæringen om miljøkonsekvensvurdering 
begrænser sig til det såkaldte "Castanesa"-område, der omfatter anlægsarbejdet i fase I og 
enkelte dele af anlægsarbejdet i fase II på grund af den både stedlige og funktionelle 
kontinuitet i forhold til fase I. Anlægsarbejdet vedrørende "Castanesa"-området foregår ikke 
inden for grænserne af et Natura 2000-område. Erklæringen om miljøkonsekvensvurdering 
konkluderer, at anlægsarbejdet vedrørende "Castanesa"-området er miljøkompatibelt, hvis de 
foreslåede ændringer af projektet respekteres, og man gennemfører de afhjælpende og 
korrigerende foranstaltninger, der er foreslået.

For så vidt angår de øvrige projektfaser fremgår det af erklæringen om 
miljøkonsekvensvurdering, at der på det funktionelle plan er tale om indbyrdes forbundne 
sektorer, som er uafhængige med hensyn til tid og sted. Af tekniske og metodologiske årsager 
er det ikke muligt at vurdere virkningerne af disse faser, eftersom deres gennemførelse er 
planlagt over en periode på 16 år. Når der er tale om så lang en periode, er det hverken muligt 
eller tilrådeligt at vurdere virkningen af alle projektets faser på én gang. Det vil derfor være 
nødvendigt for fremtidige faser at udarbejde specifikke projektudkast, som skal underkastes 
en relevant miljøkonsekvensvurdering og en tilstrækkelig vurdering af deres indvirkning på 
Natura 2000-nettet.

De spanske myndigheder har meddelt, at indvirkningen på lokaliteten af fællesskabsbetydning 
SCI ES 24100049 "Río Isábena" ikke er blevet vurderet i snæver forstand, da den projektfase, 
i hvilken der kunne forventes nogle negative virkninger (fase IV), ikke er omfattet af den 
udsendte erklæring om miljøkonsekvensvurdering. Imidlertid peger denne erklæring om 
miljøkonsekvensvurdering under overholdelse af forsigtighedsprincippet på nogle af de 
potentielle virkninger, og der er allerede gennemført en foreløbig vurdering.

Hvad angår det særligt beskyttede område for fugle og ES0000149 "Posets-Maladeta", som 

                                               
1 EUT L 26 af 28.1.2012.
2 Direktiv 2009/147/EF (EUT L 20 af 26.1.2010), som kodificerer direktiv 79/409/EØF om bevarelse 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 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40; EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5; EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17; EUT L 140 af 
5.6.2009, s. 114.
5 Aragonsk statstidende nr. 254 af 30.12.2010.
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ligger i nærheden, har de spanske myndigheder svaret, at det ikke indgår i projektets område, 
og at der ikke forventes nogen direkte indvirkning. Der foreligger imidlertid en analyse af den 
indirekte virkning på de fuglearter, der lever i dette særligt beskyttede område. Ifølge de 
spanske myndigheder er kun arterne: Lagopus mutus pyrenacius sårbare. For denne art er der 
indført afhjælpende foranstaltninger, der består i indfangning og mærkning af eksemplarer, 
der blev fundet i området inden iværksættelsen af anlægsarbejdet. Formålet med denne 
foranstaltning er at opnå nøjagtige oplysninger om artens adfærd, eventuelle indvirkninger på 
den og dens reaktionsmønster. I erklæringen om miljøkonsekvensvurdering er det desuden 
planlagt at gennemføre detaljerede undersøgelser af dyrearterne i området. Disse 
undersøgelser skal supplere dem, som miljøkonsekvensvurderingen var baseret på, og give 
opdaterede oplysninger om eventuelle hidtil uidentificerede virkninger.

De spanske myndigheder har desuden sagt, at projektet vil operere med et 
vandindvindingsniveau, der er i overensstemmelse med den i den gældende vandområdeplan 
fastsatte vandgennemstrømning. Hertil kommer, at det i forbindelse med projektet også 
overvejes at anlægge vandlagringsstrukturer, der sigter på at undgå vandindvinding, når 
vandgennemstrømningen ligger under den fastsatte grænse.

Endelig meddelte de spanske myndigheder, at projektet "Ampliación de la Estación de esquí 
de Cerler" endnu ikke var endeligt godkendt, og at der ikke var fastsat nogen dato for 
indledningen af arbejdet. Den 8. maj 2012 indgav bygherren en ansøgning om forlængelse af 
gyldigheden af erklæringen om miljøkonsekvensvurdering (der oprindelig skulle være gyldig 
i to år og udløbe den 30. december 2012), som de kompetente myndigheder er i færd med at 
behandle.

Konklusioner
På grundlag af de foreliggende oplysninger har Kommissionen på indeværende tidspunkt ikke 
grund til at konkludere, at VVM-direktivets og fugle- og habitatdirektivernes bestemmelser er 
blevet overtrådt.

Hvad angår vandrammedirektivet påpeger Kommissionen, at der i juni 2010 blev indledt en 
overtrædelsesprocedure imod Spanien for manglende vedtagelse og meddelelse til 
Kommissionen af en vandområdeplan for bl.a. Ebro-flodbækkenet."

5. Kommissionens svar (II), modtaget den 29. november 2013

"I dens tidligere meddelelse meddelte Kommissionen Udvalget for Andragender, at der ikke 
var fundet nogen grunde til at konkludere, at bestemmelserne i direktiv 85/337/EØF1, 
fugledirektivet 2009/147/EF2 og habitatdirektivet 92/43/EØF3 ikke er blevet overholdt. 

                                               
1 EUT L 26 af 28.1.2012, s. 1 (kodificeret version af direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet).

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, 
(EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7).

3 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 
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Hvad angår vandrammedirektivet1 påpeger Kommissionen, at der i juni 2010 blev indledt en 
overtrædelsesprocedure imod Spanien for manglende vedtagelse og meddelelse til 
Kommissionen af en vandområdeplan for bl.a. Ebro-flodbækkenet. 

Spaniens manglende opfyldelse af denne forpligtelse – med undtagelse af Distrito Fluvial de 
Cataluña – er blevet stadfæstet af Den Europæiske Unions Domstol i dens nylige dom af 4. 
oktober 2012 (sag C-403/11 Kommissionen mod Spanien).

Kommissionen har anmodet de spanske myndigheder om at indberette de foranstaltninger, der er 
truffet for at efterkomme denne dom, dvs. vedtagelsen af de manglende vandområdeplaner, 
herunder vandområdeplanen for floden Ebro.

For så vidt angår potentielle overtrædelser af udkastet til en vandområdeplan for Ebro-
flodbækkenet vil Kommissionen først efter, at vandområdeplanen for det pågældende 
flodbækken er blevet vedtaget og indberettet, være i stand til at analysere, om den opfylder 
kravene i vandrammedirektivet og habitatdirektivet, og om nødvendigt træffe foranstaltninger.

Konklusion

Kommissionen træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at Spanien vedtager og 
gennemfører sine vandområdeplaner, herunder for Ebro-flodbækkenet."

                                                                                                                                                  
22.7.1992, s. 7).

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EUT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73), Senest ændret ved direktiv 
2009/31/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114).


