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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0540/2012 af Mandfred Johann og Hannelore Danzer, 
østrigske statsborgere, om mineraludvinding og virksomhedsdrift i Felanitx 
(på De Baleariske Øer i Spanien) uden forudgående miljøvirkningsvurdering

1. Sammendrag

Andrageren fordømmer den mineraludvinding og virksomhedsdrift, der foregår i Felanitx-
kommune på De Baleariske Øer, angiveligt uden at der er foretaget en behørig 
miljøvirkningsvurdering. Aktiviteterne består i udvinding af grus og kalk og drift af en 
cementfabrik, og regionalregeringen har klassificeret det pågældende område som et beskyttet 
område ud over, at det ligger i nærheden af et område af fællesskabsbetydning (SIC) 
ES5310199. Andrageren anfører, at den foreliggende miljøvirkningsvurdering ikke er 
tilstrækkelig: hvad angår cementfabrikken blev miljøvirkningsvurderingen gennemført for et 
helt andet geografisk område, og hvad angår mineraludvindingsaktiviteterne var 
miljøvirkningsvurderingen meget begrænset, da den hovedsageligt omhandlede 
energiaspekterne. Andrageren nedlægger derfor påstand om overtrædelse af direktiv 
85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet. 
Andrageren tilføjer, at der er en retssag i gang på nationalt plan, men at der ikke er blevet 
vedtaget forebyggende foranstaltninger.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. september 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

Kommissionens tjenestegrene har undersøgt andragerens oplysninger i lyset af den EU-
miljølovgivning, der skønnes at være gældende i denne sag.

I direktiv 2011/92/EU1 (kendt som direktivet om vurdering af virkningen på miljøet eller 
VVM-direktivet) er der endvidere fastsat bestemmelser om gennemførelsen af en VVM for 
visse offentlige og private projekter. I VVM-direktivet skelnes der mellem såkaldte bilag I-
projekter, som altid skal underkastes en VVM-procedure, og bilag II-projekter, hvor 
medlemsstaterne ud fra en individuel undersøgelse og/eller grænseværdier eller kriterier i den 
nationale gennemførelseslovgivning skal afgøre, om et projekt skal underkastes en VVM-
procedure. Når der er gennemført en undersøgelse i den individuelle sag, eller der er fastsat 
grænseværdier eller kriterier, skal der tages hensyn til de relevante udvælgelseskriterier i 
bilag III til direktivet. Disse omfatter projektets karakteristika, dets beliggenhed og 
karakteristika for den eventuelle indvirkning. Resultatet heraf skal offentliggøres.

Det skal bemærkes, at aktiviteten afhængigt af dens karakteristika kan falde inden for 
rammerne af direktivets bilag I, punkt 19: "Stenbrud og minedrift i åbne brud, hvor stedets 
areal er over 25 hektarer", eller det kan være omfattet af direktivets bilag II, punkt 2, litra a): 
"Stenbrud, minedrift i åbne brud og tørveudvinding (projekter, der ikke er omfattet af bilag 
I)".

VVM-proceduren sikrer, at projekters indvirkning på miljøet indkredses og vurderes, inden 
den kompetente myndighed giver byggetilladelse. Offentligheden kan give sin mening til 
kende, og alle resultaterne af høringerne skal tages i betragtning. Offentligheden skal 
ligeledes underrettes om indholdet af byggetilladelsen.

Med hensyn til naturdirektiverne (fugledirektivet 2009/147/EF2 og habitatdirektivet 
92/43/EØF3) skal det bemærkes, at de finder anvendelse, hvis det pågældende projekt 
risikerer at have betydelig indvirkning på et Natura 2000-område. Det skal bemærkes, at 
Natura 2000-netværket ifølge andrageren vil blive påvirket af dette udvindingsprojekt.

I henhold til artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet skal alle planer eller projekter, som 
sandsynligvis vil påvirke Natura 2000-lokaliteter negativt, gennemgå en passende vurdering 
under hensyntagen til lokaliteternes bevaringsmålsætninger. På baggrund af konklusionerne af 
vurderingen giver de kompetente myndigheder først deres tilslutning til en plan eller et 
projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke skader lokalitetens integritet. Hvis dette ikke kan 
konstateres, kan planen eller projektet kun fortsætte på de særlige betingelser, der er fastsat i 
direktivets artikel 6, stk. 4, og der skal gennemføres passende kompenserende 
foranstaltninger.

Konklusion

                                               
1 Direktiv 2011/92/EU (EUT L 26 af 28.1.2012), kodificeret version af direktiv 85/337/EØF om vurdering af 
visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som ændret.
2 Direktiv 2009/147/EF (EUT L 20 af 26.1.2010), der kodificerer direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde 
fugle (EFT L 103 af 25.4.1979).
3 Direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992).
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Kommissionen har for at kende sagens detaljer anmodet de kompetente spanske myndigheder 
om oplysninger vedrørende overholdelsen af de relevante krav i EU's miljølovgivning. 
Udvalget for Andragender vil blive underrettet om den videre udvikling i sagen.

4. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Kommissionen har i sin tidligere meddelelse gjort Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender 
opmærksom på den EU-miljølovgivning, der eventuelt finder anvendelse i denne sag samt de 
vigtigste elementer af behandlingen af sagen.

Efter den endelige gennemgang af sagen henvises der sammenfattende til følgende punkter:

Det pågældende stenbrud har en udvindingsgodkendelse fra 1974 samt en genopretningsplan, 
der blev godkendt i 1992, og som efterfølgende er blevet ajourført. Det skal bemærkes, at 
stenbruddet udgør en del af den overordnede sektorplan for stenbrud i De Baleariske Øer, hvis 
revision blev godkendt ved regionalt dekret nr. 61/1999. Denne plan har til formål at lovgive 
om planlægning, forvaltning og genetablering af stenbrud i De Baleariske Øer med henblik på 
at minimere deres miljøvirkninger.

Det bør bemærkes, at anlægget til fremstilling af beton blev godkendt af Balearernes 
miljøudvalg efter en miljøvurdering, der blev gennemført i henhold til lov 11/2006 af 14. 
september 2006 om vurderinger af virkninger på miljøet og strategiske miljøvurderinger i De 
Baleariske Øer, der er den regionale lovgivning til omsætning af direktiverne 85/337/EØF1 og 
2001/42/EF2. Den begrundede afgørelse, som indeholder en række miljøkrav, herunder 
afhjælpende foranstaltninger og minimering samt en miljøovervågningsplan, blev 
offentliggjort i De Baleariske Øers lovtidende af 27. oktober 2012.

Det skal endvidere bemærkes, at det regionale parlament i den selvstyrende region Balearerne 
godkendte lov 10/2014 af 1. oktober om minedrift i De Baleariske Øer3, offentliggjort i den 
regionale lovtidende af 9. oktober 2014. Denne lovgivning har til formål at gøre økonomisk 
udvikling forenelig med beskyttelse og bevarelse af miljøet under hensyntagen til EU's 
miljødirektiver.

Konklusion

Gennemgangen af sagen har ikke gjort det muligt at påvise nogen krænkelse af gældende EU-
miljølovgivning. Under alle omstændigheder fremgår det, at de kompetente spanske 
myndigheder har vedtaget love og administrative foranstaltninger med henblik på at fastlægge 
en retlig ramme i overensstemmelse med EU’s miljødirektiver. Kommissionen ser derfor 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011, kodifikation af direktiv 
85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som ændret ved 
direktiv 97/11/EF, 2003/35/EF og 2009/31/EF, (EUT L 26 af 28.1.2012). 

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011, kodifikation af direktiv 
85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, som ændret ved 
direktiv 97/11/EF, 2003/35/EF og 2009/31/EF, (EUT L 26 af 28.1.2012). 

3 Ley 10/2014 de ordenación Minera de las Illes Balears boib, 9.10.2014, s. 45880-45914.
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ingen anledning til at forfølge denne sag yderligere.


