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nationaliteit), namens 'Verdes de Aragón', over een wintersportproject in 
Montanuy in de autonome Noord-Spaanse regio Aragón en de daarmee 
samenhangende milieuschade

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster wijst op het feit dat het bedrijf Aramon, dat voor 50% in handen is van de 
provinciale raad van Aragón en waarvan de overige 50% in het bezit is van Ibercaja, is 
begonnen met de ontwikkeling van een wintersportproject in de gemeente Montanuy in de 
autonome Spaanse regio Aragón. Dit project zal een verwoestende uitwerking hebben op het 
milieu en de plaatselijke flora en fauna, zoals de sneeuwhoensoort lagopus mutus pyrenaicus 
en de baardgier, gypaetus barbatus, die beiden met uitsterven worden bedreigd. Indienster zet 
vraagtekens bij de objectiviteit van de milieueffectbeoordeling van het project, die is 
opgesteld door Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Aragonees instituut voor 
milieubeheer), en zij verzoekt het Europees Parlement derhalve om in te grijpen, met het oog 
op de bescherming en het behoud van dit gebied van grote ecologische waarde.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 mei 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 november 2011.

De diensten van de Commissie hebben de door indienster verstrekte informatie onderzocht 
aan de hand van het EU-milieurecht dat op dit geval van toepassing zou kunnen zijn.
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Richtlijn 85/337/EEG1 als gewijzigd (bekend als de Milieueffectbeoordelingsrichtlijn) bevat 
bepalingen voor het uitvoeren van een milieueffectbeoordeling voor bepaalde overheids- en 
particuliere projecten. In de MEB-richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen projecten uit 
bijlage I, waarbij altijd een MEB-procedure moet worden doorlopen, en projecten uit bijlage 
II, waarbij de lidstaten via onderzoek per geval en/of drempels of normen die in de nationale 
omzettingswetgeving zijn vastgelegd, bepalen of een MEB wordt uitgevoerd. Wanneer elk 
geval apart wordt bekeken, of drempelwaarden of criteria worden vastgesteld, moeten de 
relevante selectiecriteria van bijlage III van de richtlijn in aanmerking worden genomen. Deze 
omvatten onder meer de kenmerken van het project, de locatie ervan, alsook de omvang en 
aard van de potentiële impact van het project.

Voor de in bijlage I genoemde projecten is de MEB-procedure derhalve verplicht. Voor de in 
bijlage II genoemde projecten dienen de lidstaten, voordat toestemming voor de ontwikkeling 
wordt verleend, te bepalen of het project in kwestie vermoedelijk aanzienlijke milieueffecten 
zal hebben. De uitkomsten van dit onderzoek dienen ter beschikking van het publiek te 
worden gesteld. Daarbij moet worden vermeld dat binnen de MEB-richtlijn ook 
"Skihellingen, skiliften, kabelspoorwegen en bijbehorende voorzieningen" vallen, namelijk 
onder bijlage II, punt 12, onder a), "Toerisme en recreatie".

Via de milieueffectbeoordelingsprocedure wordt ervoor gezorgd dat de gevolgen van 
projecten voor het milieu worden vastgesteld en beoordeeld voordat de bevoegde autoriteit 
een vergunning verleent. De burger kan zijn mening kenbaar maken en met alle raadplegingen 
moet rekening worden gehouden. De burgers moeten eveneens op de hoogte worden gesteld 
van de inhoud van de toestemming voor uitvoering.

Met betrekking tot de natuurrichtlijnen van de EU (de vogelrichtlijn 2009/147/EG2 en de 
habitatrichtlijn 92/43/EEG3), moet worden opgemerkt dat deze van toepassing zijn indien het 
project in kwestie belangrijke gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. Opgemerkt 
moet worden dat volgens indienster enkele gebieden van communautair belang (GCB) en 
speciale beschermingszones voor vogels (SBZ) door het project kunnen worden aangetast.

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.
Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor de gebieden geven de 
bevoegde instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid 
hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van de betrokken gebieden niet zal 
aantasten. Als dit niet kan worden gewaarborgd, mag het plan of project alleen worden 
uitgevoerd onder de uitzonderlijke voorwaarden vermeld in artikel 6, lid 4, van de richtlijn en 
mits er bij de uitvoering aangepaste compenserende maatregelen worden genomen.

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG (PB L 175 van 5.7.1985) zoals gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG (PB L 73 van 14.3.1997), 
richtlijn 2003/35/EG (PB L 156 van 25.6.2003) en richtlijn 2009/31/EG (PB L 140 van 5.6.2009).

2 Richtlijn 2009/147/EG (PB L 20 van 26.1.2010), die Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de 
vogelstand (PB L 103 van 25.4.1979) codificeert.
3 Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 
van 22.7.1992).



CM\1012823NL.doc 3/5 PE476.020v03-00

NL

Om inzicht te krijgen in de bijzonderheden van dit geval heeft de Commissie de bevoegde 
Spaanse autoriteiten om informatie verzocht over naleving van de relevante vereisten 
krachtens het EU-milieurecht, met name met betrekking tot de vraag hoe de bepalingen in de 
milieueffectbeoordeling en natuurrichtlijnen zijn toegepast.

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

4. Antwoord van de Commissie (REV.), ontvangen op 30 augustus 2012.

Bij twee gelegenheden heeft de Commissie de bevoegde Spaanse autoriteiten om informatie 
verzocht over de vraag hoe zij de bepalingen van de MEB-richtlijn (2011/92/EU1), de 
vogelrichtlijn (2009/147/EG2) en de habitatrichtlijn (92/43/EEG3) hebben toegepast met 
betrekking tot het "Ampliación de la Estación de esquí de Cerler"-project.

Met betrekking tot Richtlijn 2011/92/EU4 (ofwel de milieueffectbeoordelingsrichtlijn of 
MEB-richtlijn) en overeenkomstig de inhoud van het milieueffectbeoordelingsrapport5 dat 
door de regionale milieuautoriteiten is opgesteld, zal het project in vijf opeenvolgende fases 
gedurende een periode van 16 jaar worden uitgevoerd. Het milieueffectbeoordelingsrapport 
beperkt zich tot het zogeheten "Castanesa-gebied" dat de werkzaamheden uit fase I bevat, 
evenals enkele werkzaamheden uit fase II die ruimtelijk en functioneel gezien aansluiten op 
de werkzaamheden uit fase I. De in het "Castanesa-gebied" uit te voeren werkzaamheden 
vallen niet binnen de grenzen van een Natura 2000-gebied. In het 
milieueffectbeoordelingsrapport wordt geconcludeerd dat de in het "Castanesa-gebied" uit te 
voeren werkzaamheden "milieuvriendelijk zijn mits de voorgestelde aanpassingen van het 
project worden geëerbiedigd en de beschermende en corrigerende maatregelen in acht worden 
genomen.

Ten aanzien van de overige projectfases werd in het milieueffectbeoordelingsrapport gesteld 
dat zij in functioneel opzicht weliswaar onderling verbonden zijn, doch dat het voor wat 
betreft tijd en locatie om onafhankelijke onderdelen gaat. Vanwege technische en 
methodologische redenen is het niet mogelijk een effectbeoordeling van deze fases te maken, 
aangezien de uitvoering ervan is gepland gedurende een periode van 16 jaar. Het is voor zo´n 
lange periode mogelijk noch wenselijk het effect van al deze projectfases in één keer te 
beoordelen. Derhalve moeten er voor latere fases specifieke projecten worden ontworpen 
waarvoor de desbetreffende milieueffectbeoordeling en een adequate beoordeling van de 
gevolgen voor het Natura 2000-netwerk moeten worden uitgevoerd.

De Spaanse autoriteiten hebben aangegeven dat de effecten op het gebied van communautair 

                                               
1 PB L 26 van 28.1.2012.
2 Richtlijn 2009/147/EG (PB L 20 van 26.1.2010), die Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de 
vogelstand (PB L 103 van 25.4.1979) codificeert.
3 Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 
van 22.7.1992).
4 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40; PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5; PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17; PB L 140 van 
5.6.2009, blz. 114.
5 Publicatieblad van Aragón nr. 254, 30.12.2010.
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belang SCI ES 24100049 "Río Isábena" niet in strikte zin zijn beoordeeld, aangezien de 
projectfase waarin enkele negatieve effecten zouden kunnen optreden (fase IV) niet in het 
opgestelde milieueffectbeoordelingsrapport is opgenomen. Niettemin worden, 
overeenkomstig het voorzorgsbeginsel, enkele mogelijke effecten in het huidige 
milieueffectbeoordelingsrapport genoemd, terwijl er reeds een voorlopige beoordeling heeft 
plaatsgevonden.

Ten aanzien van het speciale beschermingsgebied voor vogels en ES0000149 "Posets-
Maladeta" hebben de Spaanse autoriteiten in hun antwoord laten weten dat dit gebied buiten 
het projectgebied valt en naar verwachting geen directe gevolgen van het project zal 
ondervinden. Niettemin is het indirecte effect op de vogelsoorten die binnen deze speciale 
beschermingszone leven, onderzocht. Volgens de Spaanse autoriteiten zou alleen de soort 
Lagopus mutus pyrenaicus kwetsbaar zijn. Voor deze soort zijn beschermende maatregelen 
genomen die bestaan uit het vangen en merken van de in het gebied aangetroffen vogels 
voordat de werkzaamheden beginnen. Deze maatregel heeft ten doel nauwkeurige informatie 
te verzamelen over het gedrag van deze soort, de negatieve effecten die zij mogelijk 
ondervindt en haar respons erop. Het milieueffectbeoordelingsrapport voorziet ook in 
gedetailleerde studies naar de plantensoorten in het gebied. Deze nog uit te voeren studies 
zullen een aanvulling vormen op de studies die ten grondslag lagen aan de MEB en 
geactualiseerde informatie geven over ieder mogelijk effect dat nog niet is vastgesteld.

De Spaanse autoriteiten hebben tevens verzekerd dat bij de waterwinning voor het project het 
"ecologisch debiet" zoals vastgesteld door het geldende stroomgebiedbeheerplan zal worden 
geëerbiedigd. Bovendien voorziet het project tevens in wateropslagstructuren teneinde de 
onttrekking van water te vermijden wanneer het ecologisch debiet beneden het beoogde peil 
ligt.

Tot slot hebben de Spaanse autoriteiten erop gewezen dat het "Ampliación de la Estación de 
esquí de Cerler"-project nog niet definitief is goedgekeurd en dat er geen datum is vastgesteld 
voor de aanvang van de werkzaamheden. Op 8 mei 2012 heeft de projectontwikkelaar een 
verzoek ingediend tot verlenging van de geldigheid van het milieueffectbeoordelingsrapport 
(aanvankelijk voor een periode van twee jaar met 30 december 2012 als uiterste termijn) en 
dit verzoek wordt momenteel behandeld door de bevoegde autoriteiten.

Conclusies
Op basis van de beschikbare informatie heeft de Commissie geen gronden om op dit moment 
te concluderen dat inbreuk is gemaakt op de bepalingen van de MEB-richtlijn, de 
vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn.

Voor wat betreft de kaderrichtlijn water brengt de Commissie in herinnering dat in juni 2010 
een inbreukprocedure tegen Spanje is ingeleid, aangezien het land er niet in slaagde een 
stroomgebiedbeheerplan aan te nemen voor, onder meer, het stroomgebied van de Ebro, en 
hierover verslag uit te brengen aan de Commissie.

5. Antwoord van de Commissie (II), ontvangen op 29 november 2013

In haar vorige antwoord liet de Europese Commissie de Commissie verzoekschriften weten 
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dat zij geen gronden had gevonden om te concluderen dat inbreuk is gemaakt op de 
bepalingen van Richtlijn 85/337/EEG1, vogelrichtlijn 2009/147/EG2 en habitatrichtlijn 
92/43/EEG3.

Voor wat betreft de kaderrichtlijn water4 bracht de Commissie in herinnering dat in juni 2010 
een inbreukprocedure tegen Spanje was ingeleid, aangezien het land er niet in slaagde een 
stroomgebiedbeheerplan aan te nemen voor, onder meer, het stroomgebied van de Ebro, en 
hierover verslag uit te brengen aan de Commissie.

De niet-nakoming door Spanje van deze verplichting – behalve voor het Distrito Fluvial de 
Cataluña – werd bevestigd door het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn recente 
uitspraak van 4 oktober 2012 (zaak C-403/11 Commissie tegen Koninkrijk Spanje).

De Commissie heeft aan de Spaanse autoriteiten een verzoek gericht om informatie over de 
maatregelen die werden genomen om aan de voorwaarden van deze uitspraak te voldoen, 
namelijk de goedkeuring van de overige stroomgebiedbeheerplannen (inclusief het 
stroomgebiedbeheerplan voor de Ebro).

Wat de mogelijke inbreuken met betrekking tot het concept voor het hydrologisch plan voor 
het stroomgebied van de rivier de Ebro betreft, kan de Commissie pas na de goedkeuring van 
en verslaglegging over het stroomgebiedbeheerplan voor dat stroomgebied nagaan of het 
voldoet aan de vereisten van de kaderrichtlijn water en de habitatrichtlijn en, indien nodig, 
actie ondernemen.

Conclusie

De Commissie onderneemt alle stappen om ervoor te zorgen dat Spanje 
stroomgebiedbeheerplannen, inclusief voor het stroomgebied van de Ebro, goedkeurt en 
uitvoert.

                                               
1 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).

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 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

4 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB 
L 327 van 22.12.2000, blz. 1-73). Richtlijn laatstelijk gewijzigd door Richtlijn 2009/31/EG 
(PB L 140 van 5.6.2009, blz. 114).


