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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 01305/2010 af Juan Eladio Palmis Sánchez, spansk statsborger, 
om opførelsen af et krematorium nær boliger, en skole og stranden ved 
Puerto de Mazarrón, Murcia, Spanien 

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod, at de lokale myndigheder har givet tilladelse til opførelse af et 
krematorium 10 meter fra boliger og en skole og ca. 150 meter fra stranden, idet han betragter 
det som farligt for den offentlige sundhed. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. februar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

Kommissionen har gennemgået andragerens oplysninger i lyset af den EU-miljølovgivning, 
som skønnes at være gældende for denne sag.

Direktiv 85/337/EØF1 (kendt som direktivet om vurdering af indvirkningen på miljøet eller 
VVM-direktivet) indeholder bestemmelser om gennemførelse af en vurdering af 
indvirkningen på miljøet for visse offentlige og private projekter.

Det skal bemærkes, at projekter med opførelse af krematorier ikke indgår i de 
                                               
1 Direktiv 85/337/EØF (EFT L 175 af 5.7.1985) som ændret ved direktiv 97/11/EF (EFT L 73 
af 14.3.1997), direktiv 2003/35/EF (EUT L 156 af 25.6.2003) og direktiv 2009/31/EF (EUT L 
140 af 5.6.2009).
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projektkategorier, der er opført i direktivets bilag I og II. Dette projekt henhører 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 og andre aspekter vedrørende projektets gennemførelse 
er kun omfattet af den pågældende medlemsstats lovgivning. Hvis andrageren ønsker at 
bestride disse aspekter, kan han benytte sig af de klagemuligheder, der er fastsat i spansk 
lovgivning.

Konklusioner

Kommissionen kan på grundlag af elementerne i andragendet ikke påvise, at EU's 
miljølovgivning er overtrådt.


