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Verzoekschrift 328/2005, ingediend door Juan Carlos Del Olmo Castillejos (Spaanse 
nationaliteit), namens WWF ADENA (Vereniging voor Natuurbehoud), over 
cofinanciering door de EU van een project om de maritieme toegang tot de haven van 
Sevilla te verbeteren, ondanks de overtreding van milieurichtlijnen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, de secretaris-generaal van WWF ADENA, spreekt zijn verontrusting uit over 
Europese financiering van het project voor de verbetering van de maritieme toegang tot de 
haven van Sevilla, ondanks de enorme gevolgen daarvan voor het milieu. Voor het project 
moet een extra sluis worden gebouwd en moet een groot stuk van de Guadalquivirrivier 
tussen Sevilla en de Atlantische Oceaan worden uitgediept, een gebied dat van grote betekenis 
is voor het milieu en dat door twee natuurparken/vogelbeschermingsgebieden loopt en deel 
uitmaakt van een gebied dat door de Spaanse regering voor opneming in het Natura 2000-
netwerk is bestemd. Hij beweert dat de Europese financiële middelen voor het project op basis 
van een ondeugdelijke milieueffectbeoordeling werden toegekend. Het Spaanse Ministerie 
van Milieu wacht nog steeds op de resultaten van een commissie die de gevolgen voor het 
milieu onderzoekt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 augustus 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2006

I. Het verzoekschrift

Indiener laakt toekenning van Europese financiële middelen voor het project ter verbetering 
van de maritieme toegang tot de haven van Sevilla wegens de veronderstelde gevolgen voor 
het milieu.  
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Indiener wijst erop dat het project onomkeerbare invloed kan hebben op het milieu en 
aanzienlijke schade toebrengt aan het moerasgebied van de Guadalquivirrivier en het 
Doñanapark, dat door de Spaanse regering is geclassificeerd als speciale beschermingszone 
voor vogels en voorgesteld is als gebied van communautair belang. 

II. Advies van de Commissie inzake het verzoekschrift

De Commissie heeft reeds kennis genomen van de in het onderhavige verzoekschrift 
uiteengezette feiten die eveneens uiteen zijn gezet in het kader van een klacht die in december 
2004 is geseponeerd. 

De Commissie heeft zich op 12 november 2002 tot de Spaanse autoriteiten gewend om hun 
opmerkingen te vragen over de gelaakte feiten in betreffend dossier. De Spaanse autoriteiten 
hadden erop gewezen dat er voor het project een extra sluis moet worden gebouwd en de 
rivier uitgediept moet worden zodat de haven van Sevilla toegankelijk wordt voor de grootste 
schepen.  Dit dossier is behandeld tijdens de pakketvergadering  in Madrid in oktober 2003. 
De inlichtingen die door de aanklager zijn opgestuurd, alsmede de informatie die verstrekt is 
door de bevoegde Spaanse autoriteiten, zijn door de diensten van de Commissie geanalyseerd. 

Na onderzoek van de aangevoerde feiten met betrekking tot de vastgestelde verplichtingen in 
de zin van richtlijnen 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-
effectbeoordeling1 van bepaalde openbare en particuliere projecten (gewijzigd bij Richtlijn 
97/11/EEG van de Raad van 3 maart 19972) en 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992, 
inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna3, heeft de 
Commissie geconstateerd dat er in het kader van het project ter uitbreiding en verbetering van 
de toegankelijkheid van de haven van Sevilla een effectbeoordeling is uitgevoerd waarbij 
rekening is gehouden met alle relevante aspecten en met name de invloed op de Natura 2000-
gebieden. Volgens deze studie zijn de effecten van het project op deze gebieden niet 
significant. Allereerst ligt de nieuw te bouwen sluis buiten de beschermde gebieden en zijn de 
baggerwerken soortgelijk van aard als die tot op heden zijn uitgevoerd voor onderhoud van 
het vaarkanaal. Tenslotte zal het verkeer op de rivier niet noemenswaardig toenemen met het 
oog op de gevolgen voor getijden en waterstijgingen van de rivier. 

Dientengevolge, aangezien de Commissie van mening is dat er geen aanwijzingen zijn voor 
een inbreuk op het Gemeenschapsrecht, is de klacht in december 2004 geseponeerd.  

De Commissie heeft dan ook op 6 december 2004 financiering uit het Cohesiefonds 
toegekend voor het project tot bouw van een nieuwe sluis in de haven van Sevilla. Bij de 
aanneming van dit besluit, heeft de Commissie rekening gehouden met de 
milieueffectverklaring van de Spaanse autoriteiten als geformuleerd in resolutie nr. 18.321 
van 26 september 2003 van het Secretariaat-generaal milieu, welke gepubliceerd is in de 
Spaanse Staatscourant nr. 236 van 2 oktober 2003. Bij aanneming van dit besluit heeft de 
Commissie van het organisme dat verantwoordelijk voor de uitvoering van het project een 

  
1 PB L 175, van 5.7.1985, blz. 40
2 PB L 73, van 14.3.1997, blz. 5
3 PB L 206, van 22.7.1992, blz. 7
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specifieke milieumonitoring geëist ten einde ervoor te zorgen dat de maatregelen en 
voorwaarden als vastgelegd in de milieueffectverklaring daadwerkelijk worden toegepast. 

III. Conclusies

Het feit dat de Spaanse autoriteiten, volgens de door de indiener verstrekte informatie, thans 
dit project opnieuw zullen bestuderen is een intern besluit waarover de Commissie geen 
uitspraak kan doen. 

De Commissie is van mening dat op basis van het onderzoek van dit project, er in onderhavig 
geval geen aanwijzingen zijn voor een inbreuk op het Gemeenschapsrecht. 


