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Verzoekschrift 0653/2006, ingediend door de organisatie Gent del Ter (Spaanse
nationaliteit), over onregelmatigheden bij het goedkeuren van een project dat het 
kanaliseren van de benedenloop van de rivier de Ter (“Baix Ter”, Catalonië, Spanje) tot 
doel heeft

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, een milieuorganisatie uit Catalonië (Spanje) betwist de goedkeuring die de Spaanse 
autoriteiten hebben verleend aan een project dat het kanaliseren van de benedenloop van de 
rivier de Ter tot doel heeft. Indiener is van mening dat de beslissing voorbij gaat aan de 
weerslag die het project heeft op bepaalde beschermde soorten in het gebied. Indiener stelt dat 
het project gefinancierd wordt met communautaire middelen en acht het in tegenspraak met 
twee andere door de EU gefinancierde projecten (LIFE- initiatief) die lopen in dit gebied en 
die het creëren van een geschikte natuurlijke omgeving voor beschermde soorten tot doel 
hebben. Indiener heeft de goedkeuring van het project op nationaal niveau aangevochten maar 
heeft geen antwoord ontvangen. Indiener verzoekt om stopzetting van het project daar het 
onverenigbaar is met EU-milieuwetgeving en -beleid.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 januari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2007

I.  Achtergrond / Het verzoekschrift

De klacht van indiener, de milieuorganisatie Gent del Ter, betreft een project dat het 
kanaliseren van de bevloeiingskanalen in het gebied van de benedenloop van de rivier de Ter,
de Baix Ter (Gerona, Spanje), tot doel heeft. Indiener geeft aan dat twee Life-projecten ten 
gunste van beschermde soorten in het gebied zijn goedgekeurd, maar dat de kanalisering een 
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bedreiging vormt voor andere soorten, zoals de Anodonta Cygnea en de Gastereosteus 
gymnurus, en ook voor bomen aan de oeverkant.

Volgens de organisatie zal ook de waterbalans in het gebied worden aangetast, omdat de 
bevloeiingskanalen het grondwater en de moerasgebieden aan de kust, die een onderdeel 
vormen van een gepland nationaal park, voeden. 

Daarnaast geeft indiener aan dat enkel de milieueffectbeoordeling (MEB) nog afgerond moet 
worden vooraleer de werkzaamheden aanvangen. 
Dezelfde organisatie heeft in haar brief van 8 januari 2007, die zowel aan de Commissie als 
aan het Europees Parlement gericht was, uitgelegd dat de Spaanse overheid een onderzoek 
naar de milieueffecten heeft uitgevoerd, maar dat het voor de organisatie niet mogelijk was 
zich uit te spreken over het project, dat zal worden uitgevoerd op de rechteroever van het 
kanaal.

II. Commentaar van de Commissie

De Commissie is op de hoogte van het bestaan van het in het verzoekschrift beschreven 
project. Milieuorganisatie Gent del Ter heeft hierover in augustus 2006 een brief gestuurd aan 
de Commissie en een schriftelijke vraag (9320/06) over hetzelfde onderwerp, ingediend door 
Raul Romeva i Rueda, is beantwoord op 25 oktober 2006. Het standpunt van de Commissie 
was toen dat de milieueffectbeoordeling nog niet was afgerond en dat de Commissie daarom 
niet tussenbeide kon komen tot de nationale procedure was afgerond, en zelfs dan enkel 
wanneer schending van de Gemeenschapswetgeving kon worden vastgesteld. 

De Commissie heeft na bestudering van alle beschikbare documentatie, met inbegrip van die 
van januari 2007, in haar brief van 13 februari 2007 de “Gent del Ter” bericht dat, 
overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 85/337/EEG1 zoals gewijzigd door Richtlijn 
97/11/EG2 en Richtlijn 2003/35/EG3, de betreffende projecten waarschijnlijk onder bijlage II 
van de MEB-richtlijn vallen. In dat geval is het aan de lidstaten om te bepalen, op grond van 
een per geval afzonderlijk onderzoek of aan de hand van drempelwaarden of door de lidstaat 
in kwestie vastgestelde criteria, en rekening houdende met de criteria van bijlage III, of het 
project een aanzienlijk milieueffect kan hebben (de zogenaamde “screening”), opdat de 
daartoe bevoegde autoriteit kan beslissen of er een MEB moet worden uitgevoerd. 

De Spaanse autoriteiten (Secretaría General para la prevención de la contaminación y el 
cambio climático – het Algemeen Secretariaat voor preventie van verontreiniging en 
klimaatverandering) hebben inderdaad middels hun Resolución van 7 september 20064

vastgesteld dat het, volgens de criteria van bijlage III, niet nodig was om een 
milieueffectbeoordeling uit te voeren. 

Daarnaast schrijft de MEB-richtlijn enkel openbare raadpleging voor wanneer besloten is een 
  

1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten. PB L 175, 5.7.1985 
2 Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de
milieu- effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. PB L 073, 14.3.1997 
3 Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003. PB L 156 17 25.6.2003
4 Boletín Oficial del Estado (Spaanse Staatscourant) nr. 233  29.9.2006
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MEB uit te voeren. In dit geval heeft de Spaanse overheid, na een toetsing van de 
projecteigenschappen aan de criteria, besloten dat het niet nodig is om een MEB uit te voeren. 
De MEB-richtlijn schrijft in dat geval voor dat de lidstaten deze beslissing kenbaar moeten 
maken aan het publiek. Aan deze verplichting is door de publicatie van de desbetreffende 
Resolución in de Spaanse Staatscourant voldaan. 

III. Conclusie

Uit de documentatie aangeleverd door indiener en de informatie opgenomen in de Resolución
van 7 september 2006 blijkt op geen enkele wijze dat de communautaire milieuwetgeving is 
overtreden. 


