
CM\876869DA.doc PE472.141v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

6.9.2011

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0020/2011 af R.G., spansk statsborger, om påstået manglende 
overholdelse af miljølovgivningen i Montes de Toledo (Sierras de 
Malagón), Spanien

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om EU's indgriben for at forhindre krænkelse af 
fællesskabslovgivningen om beskyttelse af fugle, habitater og miljøvurdering, idet miljøet er 
ved at blive ødelagt ved etableringen af vindmølleparker i Montes de Toledo (Sierra de 
Malagón), Spanien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. april 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

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

"I medfør af Rådets direktiv 85/337/EØF1, som ændret, om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet (også kaldet direktivet om vurdering af virkningerne 
på miljøet eller VVM-direktivet), skal projekter, som sandsynligvis får en væsentlig 
indvirkning på miljøet i kraft af bl.a. deres natur, størrelse og beliggenhed, inden der gives 
tilladelse, gøres til genstand for en vurdering af deres virkning på miljøet. 

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 af 

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40, EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5, EUT L 156 af 25.6.2003, s.17, EUT L 140 af 
5.6.2009, s. 114.
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hver enkelt sag og/eller grænseværdier eller kriterier, som er fastsat i den nationale 
gennemførelseslovgivning, skal afgøre, om et projekt skal underkastes en VVM-procedure. 
Det bør bemærkes, at vindmølleparkprojekter hører under punkt 3 (i) i bilag II "Anlæg til 
udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmølleparker) til direktivet."

Ud fra de oplysninger, der er indsendt af andrageren, lader det til, at en vurdering af 
virkningen på miljøet er blevet udført for hvert enkelt vindmølleparkprojekt af den 
kompetente myndighed under regionalregeringen i Castilla La Manca.

Andragerens oplysninger er imidlertid så begrænsede, at Kommission ikke har tilstrækkeligt 
grundlag til at bedømme, hvorvidt der er behov for at indhente yderligere oplysninger hos de 
spanske myndigheder.

Kommissionen vil gerne understrege, at ansvaret for at gennemføre EU-lovgivningen korrekt 
primært ligger hos medlemsstaterne. Kommissionen har i henhold til traktaten ikke 
kompetence til at overtage medlemsstaternes beføjelser i relation til kontrol og håndhævelse 
af medlemsstaternes egne beslutninger om f.eks. godkendelse af disse projekter. Sådanne 
spørgsmål er kun omhandlet i medlemsstatens lovgivning.

Ifølge oplysningerne i andragendet ser det ud til, at der er blevet gennemført en vurdering af 
virkningen på miljøet i dette tilfælde. Der kan ikke træffes beslutning om, hvorvidt der skal 
rettes henvendelse til de spanske myndigheder, eftersom oplysningerne fra andrageren er så 
begrænsede.

Hvis andragerne mener, at EU-lovgivningens krav ikke er opfyldt i denne sag, vil der være 
behov for mere detaljerede oplysninger ledsaget af den relevante dokumentation."


