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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1381/2010 af Günter Ehmann, tysk statsborger, om myndighedernes 
undladelse af at udføre en VVM-procedure, når der gives en udvidet tilladelse til 
brydning af mineraler

1. Sammendrag

I området med den omstridte brydning af mineraler er lava- og basaltforekomsterne allerede 
blevet udnyttet, inden direktiv 85/337/EØF (VVM) trådte i kraft. Siden 1997 er der blevet 
udstedt nye tilladelser uden nogen konsekvensvurdering for et område, der overstiger det 
oprindelige område med ca. 100 %. De tyske regionale myndigheder for geologi og minedrift 
hævder, at der kun kræves konsekvensvurderinger for den oprindelige tilladelse og ikke for 
efterfølgende udvidelser. Andrageren mener, at lovgivningens ånd er blevet overtrådt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. februar 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. juni 2011.

"Direktivet om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet 
(VVM) 85/337/EØF1 indeholder følgende forpligtelser:

Stenbrud og minedrift i åbne brud, hvor stedets areal er over 25 ha, er omfattet af direktivets 
bilag I. Disse projekter skal undergives en vurdering af deres indvirkning på miljøet i henhold 
til artikel 4, stk. 1. Øvrige stenbrud er omfattet af direktivets bilag II. For projekter, der er 
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omfattet af bilag II, skal medlemsstaterne ved en undersøgelse fra sag til sag eller ved tærskler 
eller kriterier fastsat af medlemsstaterne afgøre, hvorvidt der skal foretages en vurdering af 
projektets indvirkning på miljøet. 

Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i bilag I, skal undergives en 
vurdering af dens indvirkning på miljøet, såfremt en sådan ændring eller udvidelse i sig selv 
opfylder de grænseværdier, der er fastsat i bilag I.

Ændringer eller udvidelser af projekter, der er opført i bilag I eller II, som allerede er 
godkendt, udført eller ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller 
udvidelse er ikke omfattet af bilag I), skal undergives en vurdering af deres indvirkning på 
miljøet.

De oplysninger, som andrageren har fremsendt, giver ikke mulighed for præcist at identificere 
de områder, som er forpagtet, i drift eller ved at blive taget ud af drift med henblik på 
genskabelse af naturlig diversitet. Det fremgår ikke af det foreliggende bevismateriale, for 
hvilke arealer der blev givet tilladelse til udvidelse af stenbruddet, og derfor kan omfanget og 
indvirkningen af udvidelserne ikke vurderes. Indgåelse af en forpagtningsaftale er ikke 
ensbetydende med tilladelse fra minemyndigheden til en udvidelse af handlingsplanen for 
stenbrudsdrift. Breve fra de kompetente minemyndigheder (f.eks. breve dateret den 20. 
oktober 2008, den 19. maj 2009 og den 26. februar 2010) til andrageren med grunde til ikke at 
have anmodet om en miljøkonsekvensvurdering forud for at have givet tilladelse til 
udvidelserne, er endnu ikke tilvejebragt, kun korrespondance, som henviser til disse samt til 
mundtlige forklaringer.

På grundlag af de til rådighed værende oplysninger er Kommissionen ikke i stand til at 
vurdere, hvorvidt direktiv 85/337/EØF blev anvendt korrekt i denne sag. Kommissionen kan 
derfor ikke følge op på klagen. Hvis andrageren fremsender yderligere oplysninger, navnlig 
om datoerne, stenbruddenes areal og en mulig konsekvens af udvidelserne af de godkendte 
planer for stenbrudsdriften og om myndighedens begrundelse for beslutningen om behovet for 
en miljøkonsekvensvurdering, vil Kommissionen muligvis være i stand til at vurdere sagen 
yderligere."


