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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1334/2010, ingediend door Samuel Martin-Sosa (Spaanse 
nationaliteit), namens de milieubeweging "Ecologistas en Acción", over de 
aanleg van een afvalstortplaats nabij de Spaanse stad Toledo en het daaraan 
verbonden gevaar voor de lokale populaties van zeldzame en beschermde 
arenden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen de plannen voor de aanleg van een afvalstortplaats nabij de Spaanse 
stad Toledo. Indiener wijst erop dat de bewuste stortplaats rampzalige gevolgen zal hebben 
voor de plaatselijke populatie van de Iberische keizerarend (Aquila adalberti) en de 
havikarend (Hieratus fasciatus), die vallen onder de financieringsregeling van de EU, LIFE.
Aangezien het LIFE-project als doel heeft bij te dragen tot de tenuitvoerlegging van de 
communautaire richtlijnen voor de bescherming van wilde vogels, verzoekt indiener om in 
dezen op te treden en te onderzoeken of de aanleg van de bewuste afvalstortplaats in de 
directe nabijheid van de habitats en broedplaatsen van de beschermde arenden in 
overeenstemming is met de wetgeving van de EU.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 9 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 maart 2011.

De in dit verzoekschrift naar voren gebrachte feiten worden door de Commissie onderzocht in 
het kader van EU PILOT, na een klacht van indiener.

De Commissie heeft de Spaanse autoriteiten om informatie gevraagd betreffende de naleving 
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van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 4 en 5 t/m 10 van Richtlijn 85/337/EEG van 
de Raad van 27 juni 1985 over de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten, zoals gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG, 2003/35/EG en 2009/31/EG, 
alsmede van de verplichting zoals bedoeld in artikel 4, lid 4 van Richtlijn 2009/147/EG van 
het Europees Parlement en van de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de 
vogelstand.

Het onderzoek loopt.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 september 2011

Sinds de mededeling van de Commissie van 29 maart 2011 is er diverse malen contact 
geweest tussen de Commissie en de Spaanse autoriteiten om duidelijkheid te scheppen over 
de situatie en de naleving te controleren van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 4 en 
5 t/m 10 van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 19851 over de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij 
Richtlijnen 97/11/EG2, 2003/35/EG3 en 2009/31/EG4, alsmede van de verplichting zoals 
bedoeld in artikel 4, lid 4, van Richtlijn 2009/147/EG5 van 30 november 2009 inzake het 
behoud van de vogelstand.

Het onderzoek bevindt zich momenteel in een gevorderd stadium en de Commissie verwacht 
hierover in de komende maanden een conclusie te trekken.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

Verdere contacten en uitwisselingen hebben plaatsgevonden tussen de Commissie en de 
Spaanse autoriteiten om te controleren of de feiten die in dit verzoekschrift aan de orde zijn 
gekomen in overeenstemming zijn met Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 19856

over de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals 
gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG7, 2003/35/EG8 en 2009/31/EG9, alsmede met de 
verplichting zoals bedoeld in artikel 4, lid 4, van Richtlijn 2009/147/EG10 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand.
Bij de laatste van deze uitwisselingen ontving de Commissie een grote hoeveelheid informatie 
over de gevolgde procedure voor milieueffectbeoordeling. Deze informatie wordt thans 
beoordeeld.

Het onderzoek van de Commissie richt zich nu op de meest recent ontvangen documenten.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985.
2 PB L 73 van 14.3.1997.
3 PB L 156 van 25.6.2003.
4 PB L 140 van 5.6.2009.
5 PB L 20 van 26.1.2010.
6 PB L 175 van 5.7.1985.
7 PB L 73 van 14.3.1997.
8 PB L 156 van 25.6.2003.
9 PB L 140 van 5.6.2009.
10 PB L 20 van 26.1.2010.
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Na beoordeling van de informatie die de Spaanse autoriteiten op verzoek van de Commissie 
hebben ingediend, komt de Commissie tot onderstaande conclusies.

De in het verzoekschrift bedoelde afvalstortplaats werd onderworpen aan een 
milieueffectbeoordelingsprocedure overeenkomstig Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 
27 juni 19851 over de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten, zoals gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG2, 2003/35/EG3 en 2009/31/EG4. 
De milieueffectbeoordeling werd afgesloten met een besluit van de bevoegde autoriteit van 
6 juni 2005. Daarop kreeg het project een geïntegreerde milieuvergunning, die werd 
afgegeven op 3 september 2009.

De Spaanse autoriteiten stelden voorts een project voor een bijbehorende afvalverwerkings-
en composteringsinstallatie voor. Dergelijke projecten vallen onder Bijlage II van 
bovengenoemde richtlijn. Op 25 januari 2010 besloten de Spaanse autoriteiten 
overeenkomstig artikel 4 van de richtlijn dat voor dat project geen milieueffectbeoordeling 
noodzakelijk was.

De afvalstortplaats is niet gevestigd binnen of in de buurt van een door de Spaanse 
autoriteiten aangewezen speciale beschermingszone (SBZ) overeenkomstig Richtlijn 
2009/147/EG5 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het 
behoud van de vogelstand of enig ander op grond van het EU-recht beschermd gebied. 
De Spaanse autoriteiten hebben de Commissie bovendien meegedeeld dat de broedpopulatie 
van Aquila adalberti in de provincie Toledo tijdens de voorbije jaren gestaag is toegenomen 
(van 27 broedparen in 2003 tot 64 in 2011). Bijgevolg kan niet worden besloten dat dit project 
een wezenlijke verstoring inhoudt voor de betrokken vogels. 

Conclusie

In het licht van wat voorafgaat kon de Commissie in deze zaak geen inbreuk op de Europese 
milieuwetgeving vaststellen en besloot zij haar onderzoek af te sluiten.

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985.
2 PB L 73 van 14.03.97.
3 PB L 156 van 25.06.03.
4 PB L 140 van 5.6.2009.
5 PB L 20 van 26.1.2010.


