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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0685/2004 af Eusebio Ortega Villalvilla, spansk statsborger, for 
beboersammenslutningen "San Andrés de los Tacones", og 1 
medunderskriver, om påstået krænkelse af EU-lovgivningen i forbindelse 
med udviklingen af et industriområde

1. Sammendrag

Andrageren, som er formand for ovennævnte beboersammenslutning, klager på 
sammenslutningens vegne over et planlagt udviklingsprojekt og hævder, at projektet udgør en 
overtrædelse af Rådets direktiv 83/337/EØF om vurdering af bestemte offentlige og private 
projekters indvirkning på miljøet som ændret ved Rådets direktiv 97/11/EF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet. Andrageren giver en række eksempler, der skal 
understøtte hans påstande.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. marts 2005). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. september 2005.

"Andrageren hævder, at den planlagte opførelse af et logistisk industriområde på 400,21 ha 
bør gøres til genstand for en vurdering af indvirkningerne på miljøet (VVM) i henhold til 
Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 
på miljøet, som ændret ved direktiv 97/11/EF1. Andrageren fastholder ligeledes, at 

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40 og EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5.



PE362.774v01-00 2/3 CM\797155DA.doc

DA

vurderingen kan kræves i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF om 
vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet1.

Rådets direktiv 85/337/EØF (VVM-direktivet) fastslår, at medlemsstaterne skal sikre, at 
projekter, der bl.a. på grund af deres art, dimensioner eller placering kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet, undergives en vurdering af denne indvirkning på miljøet, inden der 
gives byggetilladelse. Disse projekter er defineret i artikel 4 og i direktivets bilag I og II. For 
så vidt angår projekter, der kan betegnes som "anlægsarbejder i industrizoner", som er opført i 
bilag II, punkt 10, litra a) skal medlemsstaterne fra sag til sag eller ved at fastsætte kriterier og 
under hensyntagen til kriterierne afgøre, om projektet skal underkastes en vurdering på grund 
af dets sandsynlige væsentlige indvirkninger på miljøet på baggrund af de relevante 
udvælgelseskriterier, jf. direktivets bilag III.
I nogle tilfælde kan såvel VVM-direktivet og direktiv 2001/42/EF (SEA-direktivet) finde 
anvendelse på samme forslag. Dette kan evt. ske, hvis en plan eller et program udarbejdes for 
et særligt udviklingsprojekt, hvilket ligeledes defineres som et projekt i henhold til VVM-
direktivet. Afhængigt af omstændighederne kan dette ske i forbindelse med et anlægsarbejde i 
en industrizone. SEA-direktivet finder kun anvendelse, hvis alle kriterier i artikel 2 og 3 er 
opfyldt, og i de fleste tilfælde, hvis en plan eller et program er påbegyndt efter datoen for 
direktivets ikrafttræden (dvs. den 21. juli 2004).

Kommissionen er ligeledes blevet gjort opmærksom på de forhold, som andrageren nævner, 
gennem flere klager. I forbindelse med de indledte undersøgelser har Kommissionen rettet 
henvendelse til de spanske myndigheder og anmodet om deres syn på, hvorvidt 
fællesskabslovgivningen er overholdt i nærværende sag.

De spanske myndigheder forklarer i deres svar, at den mulige opførelse af et logistisk 
industriområde i San Andrés de los Tacones og Serín i Gijón (den selvstyrende region 
Asturien) er under behandling. Der foreligger imidlertid endnu ikke et konkret projekt.
Myndighederne bekræfter, at en mulig ændring af loven om byudvikling i Gijón kommune, 
som har til hensigt at gennemføre projektet, vil blive underlagt de bestemmelser, der er 
fastlagt i den spanske lovgivning og i fællesskabslovgivningen, herunder SEA-direktivet. De 
spanske myndigheder anfører, at delbyudviklingsplanen, som i henhold til spansk lovgivning 
skal udarbejdes i forbindelse med tilladelsen af et projekt, vil blive underlagt en miljømæssig 
vurdering i henhold til VVM-direktivet.
De spanske myndigheder har ligeledes forpligtet sig til at holde Kommissionen underrettet om 
den beslutning, der evt. træffes fremover i forbindelse med denne sag.
På grundlag af den nuværende mangel på et konkret projekt og de spanske myndigheders 
forpligtelse til effektivt at overholde EU's miljølovgivning, såfremt projektet vedtages, har 
Kommissionen besluttet at afslutte undersøgelsen, og andragerne er underrettet herom.
Andragerne har ikke fremlagt yderligere relevant information inden for tidsfristen, som kunne 
påvise en overtrædelse af fællesskabsretten i forbindelse med nærværende sag.

4. Kommissionens svar, modtaget den 20. november 2009.

Kommissionen anmodede de spanske myndigheder om oplysninger vedrørende ændringen af 
                                               
1  EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.
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byforvaltningsplanen for Gijón (Asturien), som skal tilpasses til den regionale 
urbaniseringslov 3/2002 "Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón 
2004".

Artikel 13, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF1 af 27. juni 2001 om 
vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet fastslår, at forpligtelsen 
til at foretage en miljømæssig vurdering gælder for de planer og programmer, for hvilke den 
første formelle forberedende retsakt følger efter den 21. juli 2004.

Direktivet finder derfor ikke anvendelse på den nævnte plan, da planens forhåndsgodkendelse 
blev givet på et plenarmøde i Gijón byråd den 9. februar 2004, og de tidligere oplysninger til 
og høring af offentligheden blev offentliggjort i den officielle regionale tidende den 19. 
december 2003. Planen blev endvidere endeligt godkendt den 30. december 2005, hvilket 
betyder, at planen blev godkendt inden for 24 måneder fra den 21. juli 2004.

Konklusion

Planen er ikke forpligtet til at overholde direktiv 2001/42/EF, da den er undtaget i henhold til 
artikel 13, stk. 3."

                                               
1 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30-37.


