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Betreft: Verzoekschrift 0095/2012, ingediend door Julio Martín De Eugenio Manglano 
(Spaanse nationaliteit), namens de Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en 
Acción de Valdemoro, over een gepland afvalwaterzuiveringsstation in 
Valdemoro en Cimpozuelos (Madrid), dat een effect zou hebben op het 
Natura 2000-netwerk en een inbreuk zou vormen op de Habitatrichtlijn en de 
Vogelrichtlijn

Verzoekschrift 0282/2012, ingediend door Javier Carrillo Castaño (Spaanse 
nationaliteit), namens EQUO, over afvalwaterzuiveringsinfrastructuur in 
Valdemoro en Cimpozuelos (Madrid), die een effect zou hebben op het 
Natura 2000-netwerk en een inbreuk zou vormen op de milieueffectbeoordeling, 
de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn

1. Samenvatting van verzoekschrift 0095/2012

Indiener protesteert namens de Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción tegen 
het project "EDAR de Valdemoro", dat goedgekeurd is door de regionale autoriteiten van de 
autonome gemeenschap Madrid en dat ontwikkeld zou worden door het Madrileense 
overheidsbedrijf "Canal de Isabel II". Dit project voorziet in de bouw van een 
afvalwaterzuiveringsstation in het gebied dat bekendstaat als El Espartal en dat de gemeenten 
Valdemoro en Ciempozuelos (Madrid) omvat. El Espartal is gedeeltelijk gesitueerd binnen 
het Natura 2000-netwerk en is het onderwerp geweest van diverse eerdere verzoekschriften en 
parlementaire vragen (in het bijzonder E-5377/09). Hoewel indiener onderkent dat eerdere 
verzoekschriften gesloten zijn omdat de Commissie geen inbreuk kon vaststellen, wijst hij er 
nu op dat de parameters van het project gewijzigd zijn, zoals blijkt uit de op 14 oktober 2011 
bekendgemaakte milieueffectbeoordeling. Indiener waarschuwt ervoor dat het goedgekeurde 
project, dat bekendstaat onder de naam "Alternativa 2", een bedreiging vormt voor het Natura
2000-netwerk, aangezien het een rechtstreeks en negatief effect zal hebben op een gebied van 
communautair belang en op een speciale beschermingszone (SBZ). Indiener stelt derhalve dat 



PE496.605v02-00 2/4 CM\1003946NL.doc

NL

de Madrileense autoriteiten inbreuk maken op de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) en de 
Vogelrichtlijn (79/409/EEG).

Samenvatting van verzoekschrift 0282/2012

Indiener protesteert namens de burger- en politieke beweging EQUO tegen het project 
"Madrid Depura", dat goedgekeurd is door de regionale autoriteiten van de autonome 
gemeenschap Madrid en dat ontwikkeld wordt door het Madrileense overheidsbedrijf "Canal 
de Isabel II". Dit project omvat de bouw van afvalwaterzuiveringsinfrastructuur in de 
gemeenten Valdemoro en Ciempozuelos (Madrid), die gedeeltelijk door Natura 2000-
gebieden loopt. Indiener klaagt er net name over dat er geen milieueffectbeoordeling is 
uitgevoerd, ondanks het effect op het Natura 2000-netwerk en ook al lijkt een 
toezichthoudend orgaan van de regio te hebben gemeld dat een milieueffectbeoordeling 
daadwerkelijk vereist is. Indiener stelt derhalve dat de Madrileense autoriteiten inbreuk 
maken op richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling, de Habitatrichtlijn 
(92/43/EEG) en de Vogelrichtlijn (79/409/EEG).

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 0095/2012 ontvankelijk verklaard op 23 mei 2012, verzoekschrift 0282/2012 
ontvankelijk verklaard op 28 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 september 2012

Verzoekschrift 0095/2012
De gebieden ES3110006 "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid" en ES0000142 
"Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares" zijn aangewezen krachtens de 
Habitatrichtlijn 92/43/EEG1 en de Vogelrichtlijn 2009/147/EG2.

De Habitatrichtlijn vereist (artikel 6, lid 3 en lid 4) dat elk plan of project dat negatieve 
effecten heeft op dergelijke gebieden aan een beoordeling onderworpen zal worden. De 
conclusies van de beoordelingen in overweging nemend stemmen de bevoegde autoriteiten 
uitsluitend met een dergelijk plan in als zij zich ervan vergewist hebben dat het de 
ongeschonden toestand van het gebied niet aantast. De bepalingen in artikel 6, lid 4, van de 
Habitatrichtlijn 92/43/EG vormen een soort uitzonderingsregeling met de voorwaarden 
waarop plannen en projecten met negatieve gevolgen al dan niet kunnen worden toegestaan.

Bovendien bepaalt Richtlijn 2011/92/EU3 (bekend als de Milieueffectbeoordelingsrichtlijn) 
dat voor bepaalde openbare en particuliere projecten een milieueffectbeoordeling moet 
worden uitgevoerd. De MEB-richtlijn maakt onderscheid tussen projecten uit bijlage I, ten 
aanzien waarvan altijd een MEB-procedure moet worden doorlopen, en projecten uit bijlage 
II, ten aanzien waarvan de lidstaten via onderzoek per geval en/of drempels of normen die in 
de nationale omzettingswetgeving zijn vastgelegd, bepalen of een MEB wordt uitgevoerd.
                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.
2 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van 
de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7).
3 PB L 26 van 28.1.2012 (gecodificeerde versie van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd).
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Er dient opgemerkt te worden dat "rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van 
meer dan 150000 inwonerequivalenten" zijn opgenomen in bijlage I, punt 13, van de richtlijn 
en dat een MEB daarom vereist is.

Aan de andere kant kunnen de bepalingen van Richtlijn 91/271/EEG1 inzake de behandeling 
van stedelijk afvalwater ook van toepassing zijn.

Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, hebben de regionale 
milieuautoriteiten een milieueffectbeoordeling (MEB) gemaakt van dit project2. Deze MEB is 
echter niet elektronisch beschikbaar en zij kan alleen geraadpleegd worden bij een van de 
faciliteiten van de regionale overheid.

Conclusies

De Commissie zal contact opnemen met de Spaanse autoriteiten om uit te zoeken of er een 
adequate beoordeling is gemaakt van het effect van dit project op de ecologische waarden die 
ten grondslag lagen aan de aanwijzing van deze gebieden en of de bepalingen van de 
Habitatrichtlijn in acht zijn genomen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 24 oktober 2012

Verzoekschrift 0282/2012
De Commissie heeft de door indiener verstrekte gegevens onderzocht in het licht van de 
milieuwetgeving van de EU die op dit geval van toepassing zou kunnen zijn.

Er zij opgemerkt dat de sites ES3110006 "Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid" 
en ES0000142 "Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares" zijn aangewezen 
overeenkomstig Habitatrichtlijn 92/43/EEG en Vogelrichtlijn 79/409/EEG en dus deel 
uitmaken van het Natura 2000-netwerk.

Conform artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn moet voor elk plan of project dat negatieve 
gevolgen kan hebben voor gebieden van het Natura 2000-netwerk een passende beoordeling 
worden gemaakt, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van die gebieden. 
Als uit de resultaten van deze evaluatie blijkt dat het plan of project geen negatieve gevolgen 
zal hebben voor de integriteit van de gebieden, stemmen de bevoegde autoriteiten ermee in. 
Als dat niet met zekerheid kan worden gezegd, mag het plan of project alleen uitgevoerd 
worden onder de uitzonderlijke voorwaarden vermeld in artikel 6, lid 4, van de richtlijn en 
mits er bij de uitvoering aangepaste compenserende maatregelen worden genomen.

Richtlijn 2011/92/EU (bekend als de richtlijn betreffende milieueffectbeoordeling of MEB-
richtlijn) bevat bepalingen inzake het uitvoeren van een MEB van bepaalde openbare en 
particuliere projecten. De MEB-richtlijn kan worden gebruikt als instrument om 
bovengenoemde vereisten van de natuurrichtlijnen toe te passen.

                                               
1 Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, PB L 135 
van 30.5.1991.
2 Publicatieblad van de regio Madrid. BOCM nr. 304 van 23.12.2011.
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Anderzijds zij opgemerkt dat de EU-richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater 
(91/271/EU) uitdrukkelijk bepaalt dat gezuiverd afvalwater indien mogelijk moet worden 
hergebruikt (artikel 12), maar dat de afvoertrajecten van dien aard moeten zijn dat de nadelige 
gevolgen voor het milieu minimaal zijn. In dit geval is het hergebruik van water weliswaar 
bedoeld om het milieu ten goed te komen, maar moet er ook voor worden gezorgd dat de 
geplande infrastructuur voldoet aan het milieuacquis van de EU.

Om inzicht te krijgen in de bijzonderheden van dit geval heeft de Commissie de bevoegde 
Spaanse autoriteiten om inlichtingen verzocht over de naleving van de betreffende 
voorschriften krachtens de milieuwetgeving van de EU.

5. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

In haar eerdere mededelingen over deze verzoekschriften heeft de Commissie reeds toegelicht 
welke verschillende onderdelen van de EU-milieuwetgeving in dit geval van toepassing 
kunnen zijn.

Naar aanleiding van verzoekschrift 95/2012 hebben de diensten van de Commissie de 
bevoegde Spaanse autoriteiten om inlichtingen verzocht over de naleving van de toepasselijke 
voorschriften van de EU-milieuwetgeving.

Dit onderzoek behelsde tevens verzoekschrift 282/2012, dat eveneens betrekking heeft op een 
project voor het gebruik van afvalwater in de gemeente Valdemoro in de autonome 
gemeenschap Madrid

De Commissie heeft het antwoord van de Spaanse autoriteiten heeft ontvangen, in het 
bijzonder de rapporten van de regering van de autonome gemeenschap Madrid, alsmede van
het overheidsbedrijf "Canal de Isabel II", de promotor van deze waterprojecten.

Na de beoordeling van dit antwoord hebben de diensten van de Commissie de Spaanse 
autoriteiten om aanvullende inlichtingen en documentatie verzocht om te kunnen beoordelen 
of deze projecten voldoen aan de EU-milieuwetgeving.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van verdere 
ontwikkelingen in deze zaak.


