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25.9.2009

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1232/2007 af M. Manuel Garcia Gonzáles, spansk statsborger, om for 
Plataforma Ciudadana Refineria NO, om påstået overtrædelse af direktiv 
2003/4/EF og 85/337/EØF i forbindelse med opførelsen af raffinaderiet Refinaria 
Balboa i Extremadura (Spanien)

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at de spanske myndigheder har overtråde en række fællesskabsdirektiver, 
navnlig direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger og direktiv 85/337/EØF 
om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, i forbindelse 
med opførelsen af et olieraffinaderi i Extremadura (Spanien). Andrageren anfører, at 
raffinaderiet, som er delvis finansieret via offentlige midler, vil have en negativ miljøvirkning 
i dette landbrugsområde, der er kendt for sin olivenolie- og vinproduktion. Han oplyser, at 
raffinaderiet vil kræve store forsyninger af vand for at kunne fungere. Ifølge andrageren er 
den offentlige høring ikke blevet gennemført i overensstemmelse med den gældende 
lovgivning, og der er ikke i tilstrækkelig grad taget hensyn til de betænkeligheder, 
befolkningen har givet udtryk for vedrørende vandforsyningen. Andrageren klager desuden 
over, at der kun er fremlagt en vurdering af virkningerne på miljøet omkring spørgsmålet om 
vandforsyning og ikke en komplet vurdering af virkningerne på miljøet, som dækker 
projektets samlede effekt. Andrageren hævder ligeledes, at raffinaderiet vil påvirke de 
tilgrænsende portugisiske områder, og at den portugisiske offentlighed ikke er blevet hørt i 
overensstemmelse med de forpligtelser, som er indgået i medfør af Espookonventionen, 
vedrørende vurderingen af virkningen på miljøet i en grænseoverskridende sammenhæng. 
Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge disse overtrædelser.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. april 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

"Andrageren udtrykker betænkeligheder over de spanske myndigheders utilfredsstillende 
anvendelse af fællesskabsretten på miljøområdet, dvs. VVM- og Århusdirektivet1, som led i 
opførelsen af raffinaderiet Refinaria Balboa i regionen Extremadura.
De samme betænkeligheder blev fremført i skriftlig forespørgsel E-3863/08.
Kommissionen har allerede modtaget oplysninger om dette spørgsmål. Opførelsen af 
raffinaderiet Refinaria Balboa er imidlertid ikke blevet godkendt, og VVM-proceduren er 
stadig i gang.
Efter overvejelser over projektets omfang og dets eventuelle følger for Natura 2000-
lokaliteterne har Kommissionen sendt en skrivelse til de spanske myndigheder, hvori den 
udbeder sig oplysninger, og den vil følge udviklingen i projektet meget nøje.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 19. juni 2009.

På mødet i Udvalget for Andragender den 10. og 11. februar 2009 oplyste Kommissionen, at 
den havde anmodet de spanske myndigheder om nærmere oplysninger om opførelsen af 
raffinaderiet Refinaria Balboa i Extremadura.
Kommissionen har modtaget en skrivelse fra de spanske myndigheder, hvori disse gør 
gældende, at vurderingen af virkningerne på miljøet endnu er i gang, at opførelsen af 
raffinaderiet Refinaria Balboa endnu ikke er godkendt, og at de kompetente myndigheder 
endnu ikke har truffet en endelig afgørelse i sagen.
Da det fremgår, at procedurerne endnu ikke er afsluttet, ser det ikke ud til, at der foreligger 
nogen overtrædelse af fællesskabslovgivningen. Men i betragtning af projektets omfang og 
karakter og dets eventuelle følger for Natura 2000-lokaliteterne følger Kommissionen nøje 
udviklingen i procedurerne vedrørende det pågældende projekt.

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. september 2009.

Andragendet
I skrivelse af 4. maj 2009 oplyser andrageren på grundlag af udtalelser fra myndighederne i 
Extremadura, som var gengivet i pressen, at vurderingen af virkningerne på miljøet (VVM) i 
forbindelse med opførelsen af raffinaderiet Refinaria Balboa ville blive godkendt af de 
kompetente myndigheder, og at vejen følgelig var banet for projektets gennemførelse. 
Han mener, at artikel 5, stk. 1 (eller rettere 2) i Århuskonventionen2 ikke er overholdt, fordi 
der er miljøoplysninger, som ikke er stillet til rådighed for offentligheden.  
Kommissionens bemærkninger
Artikel 5 i Århuskonventionen, som andrageren henviser til, omhandler "aktiv formidling" af 
miljøoplysninger fra de offentlige myndigheders side. I konventionen behandles den "første 
søjle", dvs. offentlig adgang til miljøoplysninger, i artikel 4 og 5, idet førstnævnte omhandler 

                                               
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), som ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF (EFT L 73 af 
14.3.1997) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF (EUT L 156 af 25.6.2003).

2 Konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet, undertegnet i Århus den 25. juni 1998. Det Europæiske Fællesskab har været 
part i konventionen siden den 17. maj 2005 som følge af Rådets afgørelse af 17.2.2005 (2005/370/EF), 
offentliggjort i EUT L 124 af 17.5.2005, s. 1.
Kongeriget Spanien er også part i konventionen.
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adgangen til oplysninger efter anmodning og sidstnævnte den formidling af oplysninger, som 
de offentlige myndigheder skal foretage på eget initiativ. 
Den fulde virkning af konventionens første søjle er sikret i fællesskabslovgivningen ved 
direktiv 2003/4/EF1. Det er dette direktivs artikel 7, der omsætter Århuskonventionens artikel 
5 til fællesskabsret. I den foreliggende sag er en henvisning til aktiv formidling imidlertid ikke 
relevant.
Det fremgår nemlig af Kommissionens supplerende svar, at vurderingen af virkningerne på 
miljøet endnu er i gang. Men ifølge Århuskonventionens artikel 6 og direktiv 2003/35/EF2 -
navnlig artikel 3 - skal offentligheden inddrages som led i vurderingen af virkningerne på 
miljøet. I artikel 6, stk. 2, i direktiv 85/337/EØF, som ændret ved direktiv 97/11/EF og 
2003/35/EF, præciseres, hvilke oplysninger der skal stilles til rådighed for offentligheden. Der 
er desuden sikret adgang til ved en domstol at "få prøvet den materielle og processuelle 
lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse, der er omfattet af dette direktivs 
bestemmelser om offentlig deltagelse" (artikel 10a i direktiv 85/337/EØF, som ændret ved 
direktiv 97/11/EF og 2003/35/EF).
Andrageren opfordres følgelig til i lyset af disse præciseringer at undersøge, om de 
oplysninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, i direktiv 85/337/EØF, som ændret, er stillet 
til rådighed for offentligheden under overholdelse af de heri nævnte procedurer. Hvis det viser 
sig, at disse regler ikke er blevet korrekt anvendt, opfordres han til at gøre brug af de 
retsmidler, der er nævnt i direktivets artikel 10a (som ændret).
Konklusioner
Kommissionen konstaterer på grundlag af ovenstående, at intet tyder på, at der foreligger en 
overtrædelse af direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger 
og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF, offentliggjort i EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i 
forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 
85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse, 
offentliggjort i EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17.


