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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0716/2008 af Luis Cerillo Escudero, spansk statsborger, for 
"Ecologistas en Accion de Valencia" om påståede overtrædelser af direktiv 
85/337/EF om vurdering af indvirkning på miljøet i forbindelse med et projekt om 
en Formel 1-bane i Valencia.

1. Sammendrag

Andrageren skønner, at de lokale myndigheder i Valencia har overtrådt direktiv 85/337/EF 
om vurdering af indvirkningen på miljøet, da de godkendte konstruktionen af en Formel 1-
bane i Valencia. Andrageren gør gældende, at der ikke er foretaget nogen vurdering af 
indvirkningen på miljøet, og at man ikke har hørt om den offentlige holdning under 
godkendelsesprocessen. Ifølge andrageren har de kompetente myndigheder undladt at 
behandle de anmodninger om miljøoplysninger, som forskellige miljøorganisationer har 
fremsat, ligesom de aldrig har svaret på de spørgsmål om emnet, som den regionale 
ombudsmand "Sindic de Greuges" har stillet. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at 
få Kommissionen til at undersøge situationen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

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

"Andrageren anfører, at de lokale og regionale myndigheder i Valencia overtrådte direktiv 
85/337/EØF om vurdering af indvirkning på miljøet, da de godkendte konstruktionen af en 
Formel 1-bane i Valencia. Andrageren gør gældende, at der ikke er foretaget nogen vurdering 
af indvirkningen på miljøet, og at man ikke har hørt om den offentlige holdning under 
godkendelsesprocessen.
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Kommissionen har undersøgt andragerens oplysninger. Det skal bemærkes, at Kommissionen 
ligeledes har modtaget flere breve, der fordømmer den mulige dårlige gennemførelse af EF's 
miljølovgivning i forbindelse med dette projekt. Har Kommissionen endvidere modtaget 
skriftlig forespørgsel P-0529/08 i forbindelse med dette emne?

Direktiv 85/337/EØF1 som ændret ved direktiv 97/11/EF2 og direktiv 2003/35/EF3 (kendt som 
direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet eller VVM-direktivet) indeholder 
bestemmelser om vurdering af indvirkningen på miljøet 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 fra sag til sag og/eller grænseværdier eller kriterier, som fastsættes i den 
nationale gennemførelseslovgivning, skal afgøre, om et projekt skal underkastes en VVM.

Derfor er en vurdering af indvirkningen på miljøet for projekter, der er omfattet af bilag I, 
obligatorisk. For projekter, der kommer ind under bilag II, skal medlemsstater, før der gives 
byggetilladelse, afgøre, om det er sandsynligt, at de vil have væsentlige indvirkninger på 
miljøet på baggrund af de relevante udvælgelseskriterier, jf. VVM-direktivets bilag III.

Det er vigtigt at bemærke, at "Permanente væddeløbs- og prøvekørselsbaner for 
motorkøretøjer" hører under VVM-direktivets bilag II, punkt 11, litra a).  Ifølge de 
tilgængelige oplysninger er Formel 1-banen i Valencia ikke permanent og hører derfor ikke 
under VVM-direktivets anvendelsesområde.

Da VVM-direktivet ikke finder anvendelse i denne sag, er Kommissionen ikke i stand til at 
gribe ind. Andragerens bekymringer samt andre mulige aspekter vedrørende gennemførelsen 
af dette projekt er kun omfattet af medlemsstatens lovgivning. Hvis andrageren ønsker at 
bestride disse aspekter, kan han benytte sig af de klagemuligheder, der er fastsat i spansk 
lovgivning.

Ifølge de tilgængelige oplysninger er der ingen beviser på en mulig overtrædelse af EF's 
miljølovgivning i denne sag."

                                               
1  EFT L 175 af 5.7.1985.
2  EFT L 073 af 14.3.1997.
3  EUT L 156, 25.6.2003.


