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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 0540/2012, ingiven av Mandfred Johann och 
Hannelore Danzer, österrikiska medborgare, om den utvinnings- och 
industriverksamhet som bedrivs i Felanitx (Balearerna, Spanien) utan 
lämplig miljökonsekvensbedömning

1. Sammanfattning av framställningen

Framställarna protesterar mot utvinnings- och industriverksamheten i kommunen Felanitx 
(Balearerna) och hävdar att den inte blivit föremål för lämpliga miljökonsekvensbedömningar. 
Verksamheten består i grus- och kalkutvinning och i drift av en betonganläggning; det berörda 
området har utsetts till skyddsområde av den regionala regeringen och ligger dessutom i 
närheten av ett område av gemenskapsintresse, nämligen ES5310099. Framställarna förklarar 
att de miljökonsekvensbedömningar som gjorts inte är lämpliga. Vad gäller betongfabriken 
avsåg miljökonsekvensdömningen en annan geografisk placering. Vad gäller 
utvinningsverksamheten hade miljökonsekvensbedömningen mycket begränsad räckvidd och 
berörde främst energiaspekter. Framställarna protesterar därför mot det de anser vara en 
överträdelse av direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga 
och privata projekt. Framställarna tillägger att rättsliga förfaranden har inletts på nationell 
nivå men att inga förebyggande åtgärder har vidtagits.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 13 september 2012. Kommissionen har uppmanats 
att lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).



PE506.263v02-00 2/3 CM\1052681SV.doc

SV

3. Kommissionens svar, mottaget den 27 februari 2013

Kommissionens avdelningar har granskat uppgifterna från framställarna med hänsyn till den 
EU-miljölagstiftning som kan vara tillämplig i detta ärende.

Direktiv 2011/92/EU1 (känt som direktivet om miljökonsekvensbedömningar) föreskriver 
bestämmelser om miljökonsekvensbedömningar för vissa offentliga och privata projekt. 
Direktivet gör åtskillnad mellan bilaga I-projekt, som alltid ska genomgå en 
miljökonsekvensbedömning, och bilaga II-projekt, i samband med vilka medlemsstaterna –
genom en granskning från fall till fall eller på grundval av gränsvärden eller kriterier som 
fastställs i den nationella övergångslagstiftningen – ska bestämma om ett projekt ska bli 
föremål för en miljökonsekvensbedömning. När det görs en granskning från fall till fall, eller 
när gränsvärden eller kriterier fastställs, ska hänsyn tas till de urvalskriterier som tas upp i 
bilaga III till direktivet. Bland dessa återfinns projektets karakteristiska egenskaper, projektets 
lokalisering och de möjliga konsekvensernas karakteristiska egenskaper. Beslutet ska 
offentliggöras.

Beroende på vilka karakteristiska egenskaper verksamheten uppvisar kan den omfattas av 
punkt 19 i bilaga I – ”stenbrott och gruvdrift i dagbrott där verksamhetsområdet är mer än 
25 hektar” – eller av punkt 2 a i bilaga II – ”stenbrott, gruvdrift i dagbrott och torvutvinning 
(projekt som inte omfattas av bilaga I)”.

Genom förfarandet med miljökonsekvensbedömningar säkerställs att projektens 
miljökonsekvenser identifieras och utvärderas innan den behöriga myndigheten utfärdar 
tillstånd. Allmänheten får inkomma med synpunkter, och alla samråd måste tas i beaktande. 
Allmänheten måste även informeras om tillståndets innehåll.

EU:s naturdirektiv (direktiv 2009/147/EG2 om fåglar och direktiv 92/43/EEG3 om livsmiljöer) 
är tillämpliga om det aktuella projektet kan komma att ha betydande inverkan på ett 
Natura 2000-område. Enligt framställaren kommer Natura 2000-nätverket att påverkas av 
detta stenbrottsprojekt.

Enligt artikel 6.3 i livsmiljödirektivet ska alla planer eller projekt som skulle kunna ha en 
negativ inverkan på Natura 2000-områden bedömas på lämpligt sätt med avseende på 
målsättningen vad gäller bevarandet av områdena. Mot bakgrund av slutsatserna från denna 
bedömning ska ansvariga myndigheter godkänna planen eller projektet först efter att ha 
försäkrat sig om att de berörda områdena inte kommer att ta skada. Om detta inte kan 
säkerställas får planen eller projektet fortskrida endast under förutsättning att de speciella 
villkor som fastställs i artikel 6.4 i direktivet uppfylls, och då ska lämpliga 
kompensationsåtgärder vidtas.

                                               
1 Direktiv 2011/92/EU (EUT L 26, 28.1.2012), kodifierad version av direktiv 85/337/EEG om bedömning av 
inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.
2 Direktiv 2009/147/EG (EUT L 20, 26.1.2010), som kodifierar direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda 
fåglar (EGT L 103, 25.4.1979).
3 Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992).
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Slutsatser

För att ta reda på alla omständigheter i ärendet har kommissionen bett de ansvariga spanska 
myndigheterna att inkomma med information om efterlevandet av de relevanta kraven i 
EU:s miljölagstiftning. Framställningsutskottet kommer att hållas underrättat om den vidare 
utvecklingen.

4. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

I sitt förra meddelande informerade kommissionen Europaparlamentets framställningsutskott om 
den EU-miljölagstiftning som kan vara tillämplig i det aktuella fallet och om de viktigaste 
delarna av ärendets handläggning.

Efter en slutlig analys av ärendet kan följande punkter sammanfattningsvis tas upp:

Det berörda stenbrottet förfogar över ett gruvtillstånd från 1974 och en återställningsplan som 
godkändes 1992 och som har uppdaterats sedan dess. Stenbrottet ingår i den sektorsspecifika 
styrplanen för stenbrott på Balearerna, vars revidering godkändes genom regionalt dekret 
61/1999. Syftet med den planen är att reglera planeringen, förvaltningen och återställning av 
stenbrott på Balearerna i syfte att minimera deras miljöpåverkan.

Noteras ska att anläggningen för betongtillverkning godkändes av Balearernas 
miljökommission efter en miljöbedömning som gjordes i enlighet med lag 11/2006 av den 
14 september 2006 om miljökonsekvensbedömningar och strategiska miljöbedömningar på 
Balearerna. Lagen är den regionala övergångslagstiftingen för direktiven 85/337/EEG1 och 
2001/42/EG2. Detta motiverade beslut, som innehåller en rad miljövillkor, däribland 
korrigerande åtgärder och minimeringsåtgärder samt en miljöövervakningsplan, 
offentliggjordes i Balearernas officiella tidning den 27 oktober 2012.

Påpekas ska vidare att det regionala parlamentet för den autonoma regionen Balearerna har 
godkänt lag 10/2014 av den 1 oktober om gruvdrift på Balearerna3, som offentliggjordes i 
regionens officiella tidning den 9 oktober 2014. Syftet med denna regionala lag är att göra den 
ekonomiska utvecklingen förenlig med skydd och bevarande av miljön, bland annat med 
beaktande av berörda unionsdirektiv på miljöområdet.

Slutsats

Vid analysen av ärendet har det inte gått att konstatera någon överträdelse av EU:s tillämpliga 
miljölagstiftning. Under alla omständigheter förefaller de behöriga spanska myndigheterna ha 
vidtagit lagstiftningsmässiga och administrativa åtgärder för att upprätta en rättslig ram som 
är förenlig med unionens miljödirektiv. Kommissionen har därför ingen anledning att gå 
vidare med detta ärende.

                                               
1 Euroapaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011, kodifierad version av direktiv 
85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, ändrat genom 
direktiven 97/11/EG, 2003/35/EG och 2009/31/EG, EUT L 26, 28.1.2012.
2 Euroapaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011, kodifierad version av direktiv 
85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, ändrat genom 
direktiven 97/11/EG, 2003/35/EG och 2009/31/EG, EUT L 26, 28.1.2012.
3 Ley 10/2014 de ordenación minera de las Illes Balears, BOIB 09.10.2014, p.45880-45914.


