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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0392/2008, ingiven av Jose Luis Rodriguez Taborda (spansk 
medborgare) (för Plataforma Mazagon Verde Puerta de Donana) och 
undertecknade av ytterligare 584 personer, om att stoppa byggandet av 
vindkraftverk i Puerto de Huelva

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot de spanska myndigheternas beslut att bevilja bygglov för 
vindkraftverk i Puerto de Huelva. Framställaren anser att detta projekt riskerar att få mycket 
skadliga effekter på det skyddade området Marismas del Odiel. Framställaren anger att de 
berörda myndigheterna har beviljat bygglovet trots att miljöaktivister har uppmärksammat de 
eventuella skador som ett vindkraftverk kan orsaka på detta skyddade område i gemenskapen. 
Framställaren ber Europaparlamentet om hjälp för att stoppa arbetena.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 23 september 2008. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009

Framställaren protesterar mot de spanska myndigheternas beslut att tillåta uppförande av ett 
stort antal vindkraftverk i Puerto de Huelva, i den autonoma regionen Andalusien, i Spanien.

Framställaren anser att projektet kan få allvarliga negativa konsekvenser för det skyddade 
området ”Marismas del Odiel”. Framställaren hävdar att behöriga myndigheter har beviljat 
tillstånd trots att miljöaktivister har pekat på den eventuella skada som vindkraftverken kan 
orsaka på naturliga arter i detta skyddade område. Framställaren kritiserar bristen på offentlig 
information om projektet.
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Framställaren ber Europaparlamentet om hjälp att stoppa arbetet med dessa två vindkraftverk 
(Punta de la Canaleta och Cristóbal Colón) i Puerto de Huelva och även vissa 
kompletterande anläggningar. 

När det gäller allmänhetens tillgång till dokumentation om projektet är den tillämpliga
EG-lagstiftningen direktiv 2003/4/EG1. Enligt direktivet ska medlemsstaterna se till att 
offentliga myndigheter gör miljöinformation tillgänglig på begäran. I direktivet anges också 
specifika tidsfrister, till exempel: så snart som möjligt eller åtminstone inom en månad efter 
att den offentliga myndigheten har erhållit projektet eller, om den information som begärs är 
omfattande eller komplex, inom två månader. Tillgång till miljöinformation kan förvägras 
endast av skäl som anges i artikel 4 i direktivet. Den som anser att hans/hennes begäran om 
information har lämnats utan avseende, felaktigt avslagits eller besvarats otillräckligt har 
tillgång till de prövningsförfaranden som anges i artikel 6.1 och 6.2.

Framställaren bekräftar att behöriga spanska myndigheter ska säkerställa tillgång till alla 
relevanta handlingar och administrativa ärenden. Framställningen innehåller inga uppgifter 
om eventuella tidigare krav från honom, deras innehåll och hur de offentliga myndigheterna 
har följt upp dem. Det är därför svårt för kommissionen att uttala sig i ärendet. Mot denna 
bakgrund uppmanar kommissionen framställaren att i sin helhet utnyttja möjligheterna till 
tillgång till miljöinformation som erbjuds i direktiv 2003/4/EG, vid behov inklusive 
prövningsförfarandet.

En annan EG-lagstiftning på miljöområdet som är relevant i detta fall är direktiv 85/337/EEG2

ändrat genom direktiv 97/11/EG3 och direktiv 2003/35/EG4 (bedömning av inverkan på 
miljön av vissa offentliga och privata projekt). I direktivet anges den 
miljökonsekvensbedömning som vissa projekt måste genomgå.

I direktivet skiljer man på så kallade projekt i Bilaga I, vilka alltid måste omfattas av en 
miljökonsekvensbedömning (artikel 4.1) och bilaga II, projekt där medlemsstaterna genom en 
bedömning från fall till fall ska fastställa om projektet ska omfattas av någon 
miljökonsekvensbedömning (artikel 4.2).

Det bör noteras att vindkraftverk ingår i punkt 3 i) i bilaga II till direktivet. I detta fall krävs
en miljökonsekvensbedömning om projektet riskerar att ha en betydande inverkan på miljön.
När en granskning från fall till fall genomförs eller en tröskel eller ett kriterium fastställs 
måste relevanta urvalskriterier i Bilaga III till direktivet beaktas. (Det innefattar projektets 
särdrag, dess placering och särdragen i den eventuella inverkan.)

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till 
miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003).
2 Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt (EGT L 175, 25.7.1975).
3 Rådets direktiv 85/337/EEG av den 3 mars 1997 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt (EGT L 73, 14.3.1997).
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens 
deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende på 
allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG (EGT L 156, 
25.6.2003).
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Utifrån den information som framställaren lämnat förefaller det som om en 
miljökonsekvensbedömning har genomförts genom tillämpning av den regionala 
lagstiftningen om miljökonsekvensbedömningar. Slutsatserna återges i uttalandet om 
miljökonsekvensbedömningen (DIA) av den 14 mars 2003, som antagits av 
provinsdelegationen i Huelva för den regionala miljöenheten (”Delegación Provincial de 
Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía”). Den tillhandahållna 
informationen är inte tillräcklig för att kommissionen ska kunna bedöma om direktivet om 
miljökonsekvensbedömning har överträtts när det gäller offentligt samråd.

Det är också viktigt att beakta bestämmelserna i fågeldirektivet1 och livsmiljödirektivet2, 
särskilt eftersom projektet förefaller vara beläget på eller i närheten av olika platser som ingår 
i nätverket Natura 2000.

Utifrån de handlingar som framställaren tillhandahållit förefaller det som om vindkraftverken 
kommer att placeras inom områden av gemenskapsintresse och det särskilda skyddsområdet 
för fåglar ES0000025 ”Marismas del Odiel”, samt gränsa till området av gemenskapsintresse 
ES6150029 ”Estuario del Río Tinto”, som utformats enligt bestämmelserna i 
livsmiljödirektivet.

Flera andra områden av gemenskapsbetydelse ligger mycket nära platsen:

 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” 

Enligt artikel 6 i direktivet om livsmiljöer ska varje plan eller projekt som kan påverka ett 
område av gemenskapsintresse bedömas (vad gäller dess konsekvenser för området och 
områdets bevarandemålsättningar). På grundval av de begärda bedömningarna måste behöriga 
myndigheter besluta om planen eller projektet kan genomföras och i så fall vilka villkor och 
garantier som måste beaktas för att bibehålla det aktuella områdets integritet.

Förfarandet med miljökonsekvensbedömning kan också vara ett verktyg för att tillämpa 
artikel 6 i direktivet om livsmiljöer. I många fall kan en bedömning enligt det ändrade 
direktivet 85/337/EEG innefatta en bedömning enligt artikel 6.3 i direktiv 92/43/EEG.

                                               
1 Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om skydd av vilda fåglar (EGT L 103, 25.4.1979).
2 Rådets direktiv 92/43/EG av den 21 maj 1992 om skydd av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 
22.7.1992).
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De regionala myndigheternas uttalande om miljökonsekvensbedömning (DIA) den 
14 mars 2003 innehåller inte bevis för en korrekt bedömning av de sannolika effekterna av 
projektet på ovannämnda områden av gemenskapsintresse eller på områdenas 
bevarandemålsättningar.

Slutsatser

Mot bakgrund av det ovanstående kommer kommissionen att vidta åtgärder för att kontrollera 
om bestämmelserna i direktivet om livsmiljöer och direktivet om 
miljökonsekvensbeskrivningar har tillämpats korrekt i detta fall.


