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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1121/2008 af Manuel Fernandez Santamaria, spansk statsborger, 
om et planlagt brændstoflager i Almodóvar del Campo (Ciudad Real)

1. Sammendrag

Andrageren kritiserer de planer, som selskabet Compañía Logística de Hidrocarburos S.A. 
(CLH) har om at opføre et brændstoflager i Almodóvar del Campo (Ciudad Real). 
Andrageren fastholder, at lokalbefolkningen har protesteret kraftigt mod dette projekt, og 
hævder, at adskillige EU-direktiver er overtrådt (EU's direktiv 97/11/EF, 2003/105/EF, 92/43, 
2003/4, 2002/3 og 2000/60). Han anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind og få de 
spanske myndigheder og CLH til at opgive projektet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. januar 2009). 
Kommissionen er blevet anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Andragerne er imod virksomheden CLU's planer om at udvide bygningerne til opbevaring af 
brændstof fra olie i kommunen Almodóvar del Campo i provinsen Ciudad Real i den 
selvstyrende region Castilla-La Mancha i Spanien.

Ifølge andragerne har dette projekt forårsaget en omfattende modstand i lokalområdet.  De 
påpeger projektets negative indvirkning på miljøet og den eventuelt fejlagtige anvendelse af 
diverse fællesskabsdirektiver fra de spanske myndigheders side.

Kommissionens tjenestegrene har gennemgået andragernes argumenter og oplysninger 
vedrørende det pågældende projekt på baggrund af den fællesskabslovgivning på 



PE439.185v02-00 2/4 CM\857201DA.doc

DA

miljøområdet, som finder anvendelse i den foreliggende sag.

Først og fremmest skal opmærksomheden henledes på direktiv 85/337/EØF1 om vurdering af 
visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet.  I direktivets artikel 2 fastsættes 
det, at projekter, der bl.a. på grund af deres art, dimensioner eller placering kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet, skal undergives et krav om tilladelse og en vurdering af denne 
indvirkning, inden der gives tilladelse.

Bestemmelserne i direktiv 85/337/EØF finder anvendelse på de projekter, der er nævnt i bilag 
I og II til direktivet.  I medfør af artikel 4, stk. 1, skal projekter i bilag I undergives en 
vurdering af deres indvirkning på miljøet.  I medfør af artikel 4, stk. 2, afgør medlemsstaten 
for projekter, der henhører under bilag II, a) med udgangspunkt i en undersøgelse af hvert 
enkelt tilfælde eller b) med udgangspunkt i grænseværdier eller kriterier fastsat af 
medlemsstaten (screeningsfasen), om projektet skal vurderes i henhold til artikel 5 til 10. 
Medlemsstaterne kan beslutte at anvende begge de nævnte procedurer.

Af gennemgangen af de oplysninger, der er tilgængelige i sagen, fremgår det, at det drejer sig 
om et projekt, der kan være omfattet af bilag II, punkt 6, litra c), i direktiv 85/337/EØF, som 
omfatter "anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter".  De spanske 
myndigheder bør følgelig undersøge karakteristikaene i den foreliggende sag og afgøre, om 
projektet skal underkastes en vurdering af indvirkningerne på miljøet, inden det godkendes.  
Denne afgørelse skal tage højde for de kriterier, der opstilles i bilag III til direktivet.

Hvis dette projekt kan få væsentlig indvirkning på et særligt beskyttet område for fugle (SBO) 
eller en lokalitet af fællesskabsbetydning (LAF), som tilhører Natura 2000-nettet, skal de 
spanske myndigheder i øvrigt anvende bestemmelserne i artikel 6 i direktiv 92/43/EØF2

(habitatdirektivet).

Derudover kunne bestemmelserne i direktiv 96/82/EF3 om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer (Seveso II-direktivet) rent faktisk anvendes på dette anlæg.

I lyset af ovenstående har Kommissionen anmodet de spanske myndigheder om deres 
kommentarer til de af andragerne påpegede forhold og til anvendelsen af de pågældende 
miljødirektiver i sagen.

For at sikre sig at bestemmelserne i de pågældende fællesskabsdirektiver på miljøområdet er 
blevet anvendt korrekt i denne sag, har Kommissionen anmodet de spanske myndigheder om 
yderligere, mere nøjagtige oplysninger om sagen, især med hensyn til den procedure for 
vurdering af indvirkningerne på miljøet, der er blevet fulgt for det pågældende projekt, inden 
der blev givet tilladelse dertil.

Kommissionen vil holde Udvalget for Andragender underrettet om sagens videre behandling."

4. Kommissionens svar, modtaget den 11. februar 2011.

                                               
1  Rådets direktiv 85/337/EØF af 25.6.1985. EFT L 175 af 5.7.1985.
2  Rådets direktiv 92/43/EØF af 21.5.1992. EUT L 206 af 22.7.1992.
3  Rådets direktiv 96/82/EF af 9.12.1996. EFT L 10 af 14.1.1997.
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I Kommissionens tidligere meddelelse har den gjort Europa-Parlamentets Udvalg for 
Andragender opmærksom på de fællesskabsretlige miljøbestemmelser, der evt. finder 
anvendelse i denne sag.

I forlængelse af andragende 1121/2008 og den skriftlige forespørgsel E-4333/08 har 
Kommissionen anmodet de spanske myndigheder om deres kommentarer til de påpegede 
forhold og til overholdelsen af de forpligtelser, der fremgår af de fællesskabsretlige 
miljøbestemmelser, i sagen.

Som svar på Kommissionens anmodning har de spanske myndigheder sendt to rapporter, som 
er udarbejdet af den generelle statsadministration, og navnlig generaldirektoratet for energi og 
miner under ministeriet for industri, turisme og handel, og generaldirektoratet for kvalitet og 
miljøvurdering under ministeriet for miljø og land- og havmiljøet, og som er vedlagt diverse 
bilag.

De spanske myndigheder forklarer i korte træk de forskellige administrative procedurer, der er 
anvendt i forbindelse med dette projekt. De spanske myndigheder understreger, at dette 
projekt har opfyldt alle de betingelser, der er fastsat i den spanske lovgivning til 
gennemførelse af de EU-miljødirektiver, Kommissionen nævner.

De spanske myndigheder forklarer, at det oprindelige projekt blev ændret på grund af 
modstand fra beboerne i området, og at den gennemførte miljøkonsekvensanalyse også blev 
tilpasset, idet man blandt de forskellige undersøgte alternativer valgte en placering længere 
væk fra Almodóvar del Campo. Miljøorganet (miljøministeriet) anmodede bygherren om at 
finde et andet alternativ. Efter kontakter mellem bygherren og de lokale myndigheder blev der 
opnået en enighed, som de kompetente miljømyndigheder også har tilsluttet sig, og som ikke 
berører noget beskyttet naturområde.

Det skal bemærkes, at dette projekt, som forvaltes af virksomheden Compañía Logística de 
Hidrocarburos (CLH), er blevet underkastet en vurdering af dets indvirkning på miljøet, inden 
der blev givet tilladelse til det. Proceduren blev afsluttet med en erklæring om projektets 
indvirkning på miljøet, som blev godkendt af miljøministeriet ved afgørelse af 12. februar 
2010, offentliggjort i det spanske lovtidende nr. 52 af 1. marts 2010 (side 20062-20079).

Denne erklæring om projektets indvirkning på miljøet sammenfatter resultatet af 
miljøkonsekvensanalysen, herunder høringerne af de berørte myndigheder og af befolkningen, 
de forskellige undersøgte alternativer, den foretagne ændring af projektet, de fastsatte 
miljøbetingelser, miljøopfølgningen under gennemførelsen af projekter osv. Denne procedure 
for vurdering af miljømæssig indvirkning forekommer at være tilstrækkelig til at påvise og 
vurdere projektets indvirkning på miljøet og til at træffe de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at undgå eller minimere disse virkninger.

Det skal understreges, at generaldirektoratet for energi og miner ved beslutning af 5. marts 
2010 endelig gav tilladelse til at iværksætte dette projekt til opførelse af et brændstoflager i 
kommunen Almodóvar del Campo i provinsen Ciudad Real. Denne beslutning er 
offentliggjort i det spanske lovtidende nr. 77 af 30. marts 2010 (side 34925-34928). 
Beslutningen henviser til ovennævnte erklæring om projektets indvirkning på miljøet, men 
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pålægger også bygherren andre betingelser vedrørende andre tekniske aspekter.

De spanske myndigheder oplyser endvidere, at projektet ikke er genstand for en 
forvaltningstvist ved de spanske domstole.

Konklusion

Kommissionen har gennemgået andragernes argumenter og oplysninger vedrørende det 
pågældende projekt på baggrund af den gældende fællesskabslovgivning på miljøområdet, 
under samtidig hensyntagen til svaret fra de spanske myndigheder og alle de oplysninger, der 
foreligger om dette emne.

Afslutningsvis har gennemgangen af sagen ikke gjort det muligt at påvise en overtrædelse af de 
fællesskabsretlige miljøbestemmelser, der finder anvendelse i denne sag."


