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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0446/2009 af María Pico Primoy, spansk statsborger, om  udvidelse 
af industriområdet Vilar do Colo i Fene, La Coruña (Spanien)

Andragende 0481/2009 af Juan José Cabana Rey, spansk statsborger, for 
sammenslutningen til beskyttelse af floden Baa, om den planlagte udvidelse af 
Vilar do Colo-industrikvarteret i Fene (La Coruña)

1. Sammendrag af andragende 0446/2009

Andrageren er bekymret over de uheldige virkninger af udvidelsen af industriområdet Vila do 
Colo, især for så vidt angår miljøet, som har indflydelse på Baa-flodbækkenet, arkæologiske 
fund (en præromansk bjergfæstning) samt den såkaldte Camino Inglés, der udgør en del af 
Jakobsvejen (Camino de Santiago), som er underlagt særlig beskyttelse i henhold til lov 
3/1996 af 10. maj 1996. Andrageren anfører, at udvidelsen af industriområdet ikke skyldes 
noget behov for at give virksomhederne mere plads, men udelukkende sker i 
spekulationsøjemed.

Sammendrag af andragende 0481/2009

Andrageren kræver, at arbejdet med at udvide Vilar do Colo-industrikvarteret i Fene 
indstilles, idet han hævder, at det skader de arkæologiske levn og miljøet i flodbækkenet, hvis 
økosystem i alvorlig grad undermineres.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0446/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. juni 2009). 
Andragende 0481/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. juli 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 20. november 2009.

"Andragerne gør indsigelse mod den projekterede udvidelse af industrianlægget Vilar do 
Colo, som er beliggende i kommunerne Fene og Cabañas i provinsen A Coruña i den 
selvstyrende region Galicien, Spanien.

Andragerne fremhæver projektets eventuelle negative indvirkning på miljøet og på 
kulturarven. Ifølge andragerne vil de arbejder, der skal udføres, påvirke miljøet i 
flodbækkenet. Andragerne anfører, at projektet vil skade de eksisterende arkæologiske levn
(præromanske) samt den del af Camino de Santiago, der har betegnelsen "Camino Inglés".

Endelig hævder andragerne, at udvidelsen af det eksisterende industrianlæg ikke er en
økonomisk nødvendighed for disse landsbyer, men at udvidelsen gennemføres på grund af 
spekulation. De anmoder om, at arbejdet stoppes, og at området betegnes som et beskyttet 
område ud fra synspunktet om miljø og kulturarv.

Kommissionens bemærkninger til andragenderne

Først og fremmest bør det bemærkes, at andragerne ikke henviser til en eventuel overtrædelse 
af specifikke bestemmelser i Fællesskabets miljølovgivning.

Det pågældende projekt, udvidelsen af det eksisterende industrianlæg, promoveres af de 
berørte kommuner og vil formentlig blive gennemført af en offentlig myndighed (SEPES) i 
det nationale boligministerium (Ministerio de Vivienda).

Kommissionens tjenestegrene har undersøgt andragernes oplysninger i lyset af den gældende 
fællesskabslovgivning i denne sag.

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 gennemførelse 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 individuel 
undersøgelse og/eller grænseværdier eller kriterier, som fastsættes i den nationale 
gennemførelseslovgivning, skal afgøre, om et projekt skal underkastes en VVM-procedure.
Når der er gennemført en individuel undersøgelse, eller der er fastsat grænseværdier eller 
kriterier, skal der tages hensyn til de relevante udvælgelseskriterier i bilag III i direktivet.
Disse inkluderer projektets karakteristika, dets beliggenhed og de potentielle indvirkningers 
karakteristika.

Derfor er en vurdering af indvirkningen på miljøet for projekter, der er omfattet af bilag I, 
obligatorisk. For projekter, der er omfattet af bilag II, skal medlemsstaterne, før der gives 
byggetilladelse, afgøre, om det er sandsynligt, at disse projekter vil have væsentlige 

                                               
1  EFT L 175 af 5.7.1985.
2  EFT L 073 af 14.3.1997.
3  EUT L 156 af 25.6.2003.
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indvirkninger på miljøet.

Det bør bemærkes, at "anlægsarbejder i industrizoner" hører under VVM-direktivets punkt 10 
(a) i bilag II. Det er også vigtigt at bemærke, at en udvidelse af eksisterende projekter, opført i 
bilag I eller II, som allerede er godkendt, udført eller i færd med at blive udført, og som kan 
have betydelige skadelige indvirkninger på miljøet, i henhold til punkt 13 i bilag II skal 
medføre en ny VVM-procedure.

Det påhviler under alle omstændigheder de kompetente nationale myndigheder at undersøge
hver enkelt udvidelse af eksisterende projekter for at afgøre, om bestemmelserne i VVM-
direktivet finder anvendelse. Dokumentationen fra andrageren indeholder ingen oplysninger i 
forbindelse med den eventuelle VVM for projektet forelagt af de to offentlige myndigheder.

Med hensyn til EU's naturdirektiver vil det pågældende projekt i henhold til de fremlagte 
oplysninger ikke påvirke et Natura 2000-område. Dette område er ikke blevet udpeget af de 
spanske myndigheder som et særligt beskyttet område (SBO) i henhold til fugledirektivet 
79/409/EØF1 eller foreslået som en lokalitet af fællesskabsbetydning (LAF) i henhold til 
habitatdirektivet 92/43/EØF2. Derudover er Kommissionen heller ikke bekendt med, at der 
foreligger videnskabeligt belæg for at konkludere, at lokaliteten skal inddrages i Natura 2000-
netværket. De beskyttelsesforanstaltninger, der er anført i habitatdirektivets artikel 6, finder 
derfor ikke anvendelse i dette tilfælde.

Endelig skal det bemærkes, at Kommissionen ikke har beføjelser til at gribe ind i forbindelse 
med retlige beskyttelsesordninger for kulturværdier i et område eller en eventuel ændring af 
anvendelsen af et område. Disse spørgsmål samt andre spørgsmål, som andragerne har rejst, 
dækkes udelukkende af medlemsstatens lovgivning. Hvis andragerne ønsker at bestride disse 
spørgsmål, kan de benytte sig af de klagemuligheder, der er fastsat i spansk lovgivning.

Konklusioner

På baggrund af oplysningerne fra andragerne kan Kommissionen ikke påvise nogen 
overtrædelse af EU's miljølovgivning."

                                               
1 EFT L 103 af 25.4.1979.
2 EFT L 206 af 22.7.1992.


