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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0392/2008 af Jose Luis Rodriguez Taborda, spansk statsborger, for 
"Plataforma Mazagon Verde Puerta de Donana", og 584 medunderskrivere, om at 
stoppe bygningen af vindenergianlæg i Puerto de Huelva

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod de spanske myndigheders afgørelse om at tillade bygning af 
vindenergianlæg i Puerto de Huelva. Andrageren mener, at dette projekt risikerer at have en 
alvorlig skadelig indvirkning på det beskyttede område Marismas del Odiel. Andrageren 
hævder, at de kompetente myndigheder har givet tilladelsen, til trods for at miljøaktivister har 
tilkendegivet de potentielle skader, der kan forårsages af vindenergianlæg på dette beskyttede 
område i Fællesskabet. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om hjælp til at stoppe 
arbejderne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. september 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andrageren protesterer imod de spanske myndigheders afgørelse om at tillade bygning af et 
stort antal vindmøller i Puerto de Huelva i den selvstyrende region Andalusien i Spanien.

Andrageren mener, at dette projekt kan få en alvorlig skadelig indvirkning på det beskyttede 
område "Marismas del Odiel". Andrageren hævder, at de kompetente myndigheder har givet 
tilladelsen, til trods for at miljøaktivister har tilkendegivet de potentielle skader, der kan 
forårsages af vindmøller på dyrearter i dette beskyttede område. Andrageren klager over 
manglen på offentligt tilgængelige oplysninger om projektet.
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Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om hjælp til at stoppe arbejdet på disse to 
vindenergianlæg (Punta de la Canaleta og Cristóbal Colón) i Puerto de Huelva og på nogle 
senere og supplerende installationer.

Hvad angår offentlig adgang til dette projekts dokumentation er den relevante EU-lovgivning 
direktiv 2003/4/EF1. I henhold til dette direktiv skal medlemsstaterne sikre, at offentlige 
myndigheder på anmodning giver adgang til miljøoplysninger. Direktivet nævner også særlige 
tidsfrister, f.eks. hurtigst muligt, senest en måned efter de offentlige myndigheders 
modtagelse af projektet eller senest to måneder efter modtagelsen af en anmodning om mange 
og komplekse oplysninger. Adgang til miljøoplysninger kan kun afslås af de årsager, som er 
fastlagt i direktivets artikel 4. Informationssøgende, som mener, at deres anmodning om 
adgang til oplysninger ikke er blevet besvaret, er blevet uretmæssigt afslået, eller er blevet 
utilstrækkeligt besvaret, har adgang til de efterprøvningsprocedurer, der er fastsat i artikel 6, 
stk. 1 og 2.

Andrageren fastholder, at de kompetente spanske myndigheder skal sikre adgang til alle 
relevante dokumenter og administrative dossierer. Andragendet indeholder ingen detaljer om 
eventuelle tidligere anmodninger fra ham, deres indhold og de offentlige myndigheders 
opfølgning på disse. Derfor har Kommissionen svært ved at tage stilling. På denne baggrund 
opfordrer Kommissionen andrageren til fuldt ud at udnytte mulighederne for adgang til 
miljøoplysninger, som findes i direktiv 2003/4/EF, herunder revisionsprocedurerne, i det 
omfang, det er nødvendigt.

En anden del af EU's miljølovning, der er relevant i denne sag, er direktiv 85/337/EØF2, som 
ændret ved direktiv 97/11/EF3 og direktiv 2003/35/EF4 (kendt som direktivet om vurdering af 
indvirkningen på miljøet eller VVM-direktivet). Dette direktiv fastsætter den 
miljøkonsekvensvurdering, som bestemte projekter skal gennemgå.

VVM-direktivet skelner mellem de såkaldte bilag I-projekter, som altid skal underkastes en 
miljøkonsekvensvurdering (artikel 4, stk. 1), og bilag II-projekter, hvor medlemsstaterne ved 
hjælp af nærmere undersøgelser fra sag til sag skal afgøre, om et projekt skal underkastes en 
miljøkonsekvensvurdering (artikel 4, stk. 2).

Det bør bemærkes, at vindmølleparkprojekter hører under VVM-direktivets punkt 3 (i) i bilag 
II. I denne forbindelse skal der foretages en VVM-undersøgelse, hvis det er sandsynligt, at 
projektet vil have væsentlige indvirkninger på miljøet. Når det er undersøgt sag for sag, eller 
der er fastsat en grænseværdi eller kriterier, skal der tages hensyn til de relevante 
udvælgelseskriterier i bilag III til VVM-direktivet. (Dette inkluderer projektets karakteristika, 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse 
af Rådets direktiv 90/313/EØF, EUT L 41 af 14. februar 2003.
2 Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EFT 
L 175 af 5.7.1985.
3 Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige 
og private projekters indvirkning på miljøet, EFT L 073 af 14.3.1997.
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i 
forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 
85/337/EØF og 96/61/EF, EUT L 156 af 25.6.2003, for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og 
domstolsprøvelse.
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dets placering og de potentielle indvirkningers karakteristika).

Ud fra de oplysninger, der er tilvejebragt af andrageren, lader det til, at en vurdering af 
indvirkningen på miljøet blev udført for dette projekt ved anvendelse af den nationale 
gældende lovgivning om VVM. Konklusionerne er afspejlet i VVM-udtalelsen (DIA) af den 
14. marts 2003, der blev vedtaget af provinsdelegationen i Huelva i det regionale 
miljøministerium ("Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía"). De fremsendte oplysninger er utilstrækkelige, og Kommissionen kan 
ikke vurdere, hvorvidt VVM-direktivet er blevet overtrådt i fasen med offentlig høring.

Det er også vigtigt at tage hensyn til bestemmelserne i fugledirektivet1 og i habitatdirektivet2, 
især fordi dette projekt ser ud til at befinde sig i eller tæt på forskellige lokaliteter, der er
omfattet af Natura 2000-nettet.

Ud fra de af andrageren fremsendte dokumenter ser det ud til, at vindmøllerne skal anbringes i 
en lokalitet af fællesskabsbetydning (LAF) og i et særligt beskyttet område for fugle (SBO) 
ES0000025 "Marismas del Odiel" og ved siden af lokaliteten af fællesskabsbetydning 
ES6150029 "Estuario del Río Tinto", der er udpeget i bestemmelserne i habitatdirektivet.

Der findes adskillige andre lokaliteter af fællesskabsbetydning i nærheden af dette sted:

 ES6150012 "Dehesa del Estero y Montes de Moguer"
 ES0000024 "Doñana"
 ES6150013 "Dunas del Odiel"
 ES6150002 "Enebrales de Punta Umbría"
 ES6150003 "Estero Domingo Rubio"
 ES6150028 "Estuario del Río Piedras"
 ES6150004 "Lagunas de Palos y las Madres"
 ES6150001 "Laguna del Portil"
 ES6150006 "Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido"
 ES6150014 "Marismas y Riberas del Tinto"
 ES6150017 "Marisma de las Carboneras"

Ifølge habitatdirektivets artikel 6 skal alle planer eller projekter, der kan påvirke en lokalitet af 
fællesskabsbetydning, vurderes (i relation til indvirkningen på lokaliteten og lokalitetens 
bevaringsmålsætninger). På baggrund af de nødvendige vurderinger skal de kompetente 
myndigheder afgøre, om planen eller projektet kan gennemføres, og i bekræftende fald angive 
de betingelser og sikkerhedsforanstaltninger, som skal iagttages for at opretholde den 
pågældende lokalitets integritet.

VVM-proceduren kan også være en måde at anvende habitatdirektivets artikel 6 på. Faktisk 
kunne en vurdering under direktiv 85/337/EØF, som ændret, i mange tilfælde være en måde at 
begynde at anvende en vurdering under artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43/EØF på.

                                               
1 Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om bevarelsen af vilde fugle, EFT L 103 af 25.04.1979.
2 Rådets direktiv 92/43/EF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper og vilde dyr og planter, EFT L 206 af 
22.7.1992.
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VVM-udtalelsen (DIA), der blev udstedt den 14. marts 2003 af de regionale myndigheder, er 
ikke bevis på en ordentlig vurdering af projektets sandsynlige indvirkninger på de 
ovennævnte lokaliteter af fællesskabsbetydning eller på lokaliteternes bevaringsmålsætninger.

Konklusioner

I lyset af ovenstående vil Kommissionen træffe foranstaltninger for at undersøge, om 
bestemmelserne i habitatdirektivet og VVM-direktivet er anvendt korrekt i denne sag."


