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Commissie verzoekschriften
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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Verzoekschrift 448/2003, ingediend door Manuel Rodriguez Blanco (Spaanse 
nationaliteit), gesteund door 2 000 medeondertekenaars, over de oprichting van het 
Nationaal Park Las Fuentes de Narcea y Del Ibias in de regio Asturias, Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

 Verzoeker is het oneens met de goedkeuring van de Spaanse wet tot oprichting van het 
Nationaal Park Las Fuentes de Narcea y Del Ibias in de regio Asturias, Spanje, omdat 
daarmee volgens hem de belangen worden geschaad van de particuliere grondeigenaren die 
80% van het totale gebied bezitten – en omdat het park uit het oogpunt van 
milieubescherming niet nodig zou zijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 november 2003. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 februari 2004

"De heer Rodriguez Blanco uit zijn bezorgdheid over het voornemen van de regionale 
regering van Asturië om Las Fuentes del Narcea y del Ibias uit hoofde van de regionale 
wetgeving aan te wijzen als beschermd natuurgebied.
Met betrekking tot dit verzoekschrift dient erop te worden gewezen dat de Commissie 
krachtens artikel 211 van het EG-Verdrag verantwoordelijk is voor de correcte toepassing 
door de lidstaten van het Gemeenschapsrecht. De Commissie kan derhalve niet interveniëren 
in zaken die niet vallen onder het Gemeenschapsrecht, zoals de aanwijzing van beschermde 
natuurgebieden krachtens nationale of regionale wetgeving, aangezien dit een zaak is die tot 
de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten behoort. Hoe dan ook dient een persoon die van 
oordeel is dat zijn of haar eigendomsrechten of gebruiksrechten in het geding zijn, allereerst 
een procedure voor een nationale rechtbank beginnen."
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4. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 18 februari 2005

"Indiener uit zijn bezorgdheid over het feit dat het gebied ‘Las Fuentes del Narcea y del Ibias’ 
krachtens de regionale wetgeving van de ‘Principado de Asturias’ als natuurpark is 
aangewezen en over de gevolgen daarvan voor het particulier grondbezit in het gebied.

Op grond van artikel 211 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is de 
Commissie verantwoordelijk voor de correcte tenuitvoerlegging van de 
Gemeenschapswetgeving en kan zij niet in nationale kwesties interveniëren. 

De Commissie wil er eveneens op wijzen dat vraagstukken met betrekking tot particuliere 
eigendomsrechten niet door de Gemeenschapswetgeving worden gedekt. Zo luidt artikel 295 
van het EG-Verdrag: “Dit Verdrag laat de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten 
onverlet.”

In dit speciale geval is het gebied als natuurpark aangewezen uit hoofde van artikel 15 van 
Wet 51 van 5 april 1991 over het behoud van beschermde gebieden (BOPA nº 87, van 
17.4.1991).

De aanwijzing van het genoemde gebied als natuurpark uit hoofde van de Spaanse wetgeving 
valt binnen de exclusieve bevoegdheid van de lidstaat.

Bijgevolg kan de Commissie in deze kwestie niet interveniëren.

Daarnaast beweert indiener dat de Spaanse overheid zich niet aan de verplichtingen heeft 
gehouden zoals vastgelegd in het Verdrag van Aarhus, in Richtlijn 2003/4/EG inzake de 
toegang van het publiek tot milieu-informatie2 en in Richtlijn 2003/35/EG tot voorziening in 
inspraak van het publiek3.

In dit opzicht dient erop te worden gewezen dat (1) Spanje op 25 juni 1998 het Verdrag van 
Aarhus heeft ondertekend, maar het nog niet heeft geratificeerd, (2) de omzetting van 
Richtlijn 2003/4/EG door de lidstaten uiterlijk 14 februari 2005 moet zijn voltooid en (3) de 
omzetting van Richtlijn 2003/35/EG door de lidstaten uiterlijk 25 juni 2005 moet zijn 
voltooid. Geen van deze wetsinstrumenten was daarom bindend voor Spanje op het tijdstip 
van de vermeende inbreuken op het Gemeenschapsrecht.

Wat betreft de toegang van het publiek tot milieu-informatie klaagt indiener over het feit dat 
het voorloperproject inzake de oprichting van het natuurpark Las Fuentes del Narcea y del 

                                               
1 Ley 5/1991, 5 de abril, relativa a la protección de los espacios naturales (Boletín Oficial del Principado de 
Asturias nº 87, de 17.04.91).
2 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad  van 28 januari 2003 inzake de toegang van het 
publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad, PB L 41 van 14.2.2003, 
blz. 26.
3 Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot voorziening in inspraak van 
het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu en, met betrekking tot 
inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG 
van de Raad, PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.
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Ibias niet in het publicatieblad van de regio Asturias werd gepubliceerd en dat de 
desbetreffende informatie niet toegankelijk is op het internet. Richtlijn 90/313/EEG van 7 juni 
1990 inzake de vrije toegang tot milieu-informatie1 is momenteel van toepassing. Deze 
richtlijn verplicht de lidstaten ertoe te garanderen dat de overheidsinstanties binnen de in de 
richtlijn gestelde termijn antwoorden op verzoeken tot toegang tot milieu-informatie. Deze 
richtlijn verplicht de overheidsinstanties echter niet milieu-informatie van het in het 
voorliggende verzoekschrift bedoelde soort actief te verspreiden. Richtlijn 2003/4/EG tot 
intrekking van Richtlijn 90/313/EEG omvat echter wel de verplichting milieu-informatie 
actief te verspreiden, maar zoals hierboven vermeld, moet deze richtlijn uiterlijk op 14 
februari ten uitvoer worden gelegd.

Derhalve kan niet worden geconcludeerd dat de verplichtingen wat betreft de toegang van het 
publiek tot milieu-informatie door de Spaanse overheid niet zouden worden nagekomen."

5. Aanvullende informatie van de Commissie, ontvangen op 10 november 2006

De aanvullende informatie die door de indiener op 20 december 2005 is verstuurd, is door de 
Commissie aandachtig onderzocht. De indiener beweert onder andere dat de verplichtingen 
inzake informatieverspreiding en inspraak van het publiek als voorzien in Richtlijn 2003/4/EG 
inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie2 en Richtlijn 2003/35/EG inzake 
voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en 
programma's betreffende het milieu3 door de overheidsinstanties niet zouden zijn nagekomen.

De Commissie benadrukt dat zij ten aanzien van de andere aspecten van dit verzoekschrift 
vasthoudt aan haar standpunten.

Het is van belang in het kort aan de feiten te herinneren. Het behoud van natuurgebieden in 
Asturië is geregeld in wet nr. 5/91 van 5 april 1991 van de 'Principado de Asturias’. Bij 
toepassing van deze wet is op 19 mei 1994 decreet nr. 38/94 aangenomen waarmee 
goedkeuring is gegeven voor het Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias 
(PORNA). Bij uitvoering van dit plan, wordt krachtens wet nr. 12/2002 van 13 december 2002 
van de ‘Principado de Asturias’ tot oprichting van het Nationaal Park Las Fuentas del Narcea,
Degana en Ibias het terrein dat onderdeel uitmaakt van deze gemeenten als nationaal park 
aangewezen.  De tenuitvoerlegging van al deze maatregelen heeft plaatsgevonden niet alleen 
vóór de in de betreffende richtlijnen vastgestelde termijn voor omzetting in nationale 
wetgeving maar ook vóór goedkeuring van de bedoelde richtlijnen.

De hoofdlijnen voor economische ontwikkeling van het park zijn vastgelegd in een gebruiks-
en beheerplan (PRUG). Dit plan is, samen met een Plan voor duurzame ontwikkeling (PDS), 
toegankelijk voor het publiek. Per resolutie van 25 juli 2005 die gepubliceerd is in het BOPA 
(Boletin oficial des Principado de Asturias) nr. 191 van 18.08.2005, liggen het PRUG en het 
PDS gedurende dertig werkdagen in het centrale kantoor van Oviedo en in de betrokken 
gemeenten ter inzage voor belanghebbenden. Tijdens deze periode heeft ieder belanghebbend 
                                               
1 Richtlijn 90/313/EEG van de Raad van 7 juni 1990 inzake de vrije toegang tot milieu-informatie, PB L 158 van 
23.6.1990, blz. 56.
2 PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26-32
3 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17-25



PE 341.487 rev.II 4/4 CM\640087NL.doc

NL

persoon de mogelijkheid gehad zijn opmerkingen of standpunten kenbaar te maken aan het in 
de resolutie genoemde adres. Uit de door de indiener overlegde stukken kan worden 
geconcludeerd dat deze documenten daadwerkelijk op de aangegeven plaatsen beschikbaar 
waren, kopieën konden op aanvraag worden verstrekt. Deze documenten waren niet voorzien 
van handtekening, zegel of ander officieel teken en waren niet elektronisch, in digitale vorm, 
aanwezig.

Bij resolutie van 29 september 2005, gepubliceerd in de BOPA nr. 244 van 21.10.2005 is een 
nieuwe termijn van dertig werkdagen toegekend. Overigens zijn de PRUG, PDS en 
cartografische bijlagen beschikbaar op de Internetpagina van de Principado de Asturias.

Het eerste lid van artikel 7 van Richtlijn 2003/4/EG bepaalt dat 'de lidstaten de nodige 
maatregelen nemen om te waarborgen dat de overheidsinstanties de milieu-informatie die 
relevant is voor hun taak en waarover zij beschikken of die voor hen wordt beheerd, ordenen 
met het oog op een actieve en systematische verspreiding onder het publiek, met name door 
middel van computertelecommunicatie en/of elektronische technologie wanneer deze 
voorhanden is. De door middel van computertelecommunicatie en/of elektronische 
technologie beschikbaar gestelde informatie behoeft geen informatie te omvatten die vóór de 
inwerkingtreding van deze richtlijn is verzameld, tenzij deze reeds in elektronische vorm 
beschikbaar is. De lidstaten zorgen ervoor dat milieu-informatie geleidelijk beschikbaar komt 
in elektronische gegevensbanken die voor het publiek makkelijk toegankelijk zijn via openbare 
telecommunicatienetwerken'.

Hoewel voorrang wordt gegeven aan elektronische toegang tot de informatie, vloeit uit dit 
artikel voort dat elektronische toegang tot de informatie niet verplicht is. Zoals indiener naar 
voren heeft gebracht, heeft elektronische toegang zeker voordelen. Echter in de gegeven 
situatie zijn andere verspreidingsvormen acceptabel zolang het publiek op adequate wijze 
wordt geïnformeerd. Hoe het ook zij, de bevoegde autoriteiten hebben een nieuwe termijn 
opengesteld voor het indienen van opmerkingen of standpunten waardoor de gewenste
informatie ook via een Internetpagina toegankelijk is voor het publiek. Niets wijst erop dat de 
opmerkingen naar aanleiding van de eerste publicatie in het BOPA niet in aanmerking 
genomen zullen worden door de bevoegde autoriteit, de verhouding tussen overheidsinstanties 
en burgers dient immers gebaseerd te zijn op goede trouw en wederzijds vertrouwen.

Het is van belang eraan te herinneren dat wanneer inspraak van het publiek nodig blijkt, het 
betrokken publiek tijdig en bij aanvang van het proces moet worden geïnformeerd middels 
gepaste berichtgeving. Er moeten redelijke termijnen worden toegekend zodat iedere 
belanghebbende schriftelijk - of, indien van toepassing, mondeling - zijn opmerkingen kan 
indienen. Bij de besluitvorming moet met het resultaat van deze inspraak rekening worden 
gehouden. Zodra het besluit is genomen dient het publiek hiervan op gepaste wijze in kennis 
te worden gesteld.

Rekening houdend met de informatie waarover de Commissie beschikt, kan niet 
geconcludeerd worden dat in dit geval de verplichtingen inzake toegang van het publiek tot 
milieu-informatie en inspraak van het publiek niet gerespecteerd zijn door de Spaanse 
autoriteiten.


