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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0056/2007, ingediend door Jesús Pons Vidal (Spaanse 
nationaliteit), (namens de Associació per a la protecció mediambiental de 
l’Atzúbia GELIBRE,) over buitensporige verstedelijking in Adsubia (Alicante) en 
mogelijke schadelijke gevolgen voor het beschermde gebied van Marjal Pego -
Oliva

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener bestrijdt de drie nieuwe projecten voor stadsontwikkeling die zullen worden 
uitgevoerd in de gemeente Adsubia (Alicante). Hij is van mening dat de drie projecten zullen 
leiden tot overmatige verstedelijking van het gebied (1958 nieuwe huizen) en nadelige 
gevolgen zullen hebben voor de rivier de Bullent en het wetlandgebied van Marjal Pego -
Oliva, dat in het kader van RAMSAR een beschermde status geniet. Indiener voert aan dat de 
recente verstedelijking ernstige twijfel doet rijzen over de duurzaamheid van de waterwinning 
en -levering en dat verdere ontwikkeling de situatie verslechtert. Hij trekt de tot dusverre 
uitgevoerde milieu-effectstudie in twijfel en vraagt het Europees Parlement om erop toe te 
zien dat een goede beoordeling plaatsvindt. 

2. Ontvankelijkheid

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

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2007

Samenvatting van de feiten

Indiener acht het besluit van de plaatselijke autoriteiten van Adzubia om drie projecten voor 
stadsontwikkeling in de nabijheid van het wetlandgebied van “Marjal Pego – Oliva” 
(Alicante) goed te keuren in strijd met de verplichtingen vastgelegd in Richtlijn 85/337/EEG 
van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare 
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en particuliere projecten1 (MEB-richtlijn) zoals gewijzigd, Richtlijn 79/409/EEG van de Raad 
van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand2 (“Vogelrichtlijn”) en Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna3 (“Habitatrichtlijn”).

Het verzoekschrift

Indiener is van mening dat de aanslag die deze projecten zullen doen op de waterreserves 
nadelige gevolgen zal hebben voor belangrijke natuurlijke habitats en soorten die 
bescherming genieten op grond van de Habitatrichtlijn.

Indiener beweert dat het uiteindelijke doel van de projecten economisch van aard is en dat er 
geen rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen die op grond van de
Vogel- en Habitatrichtlijnen voor het gebied gelden. 

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift 

De Commissie is op de hoogte van de kwesties die in dit verzoekschrift aan de orde worden 
gesteld, omdat deze ook het onderwerp zijn van een klacht die door dezelfde vereniging is 
ingediend en door de Commissie is geregistreerd onder referentienummer 2006/4227.

Wat betreft Richtlijn 85/337/EEG zoals gewijzigd bij de Richtlijnen 97/11/EG4 en 
2003/35/EG5, vallen projecten voor stadsontwikkeling onder punt 10 onder b) van bijlage II. 
Voor de in deze bijlage genoemde projecten zullen de lidstaten via een onderzoek per geval of 
aan de hand van door de lidstaten vastgestelde drempelwaarden of criteria en met 
inachtneming van de criteria in bijlage II, bepalen of het project onderworpen zal worden aan 
een beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot 10 van Richtlijn 85/337/EEG zoals 
gewijzigd.

Uit een voorlopig onderzoek is gebleken dat de locatie voor de stadsontwikkelingsprojecten in 
de nabijheid ligt van het gebied van communautair belang (GCB) en de speciale 
beschermingszone (SBZ) ES0000147 “Marjal de Pego - Oliva”.

De Commissie wijst erop dat krachtens artikel 6, lid 3 en 4 van de Habitatrichtlijn, “voor elk 
plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, 
maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan 
hebben voor zo'n gebied, [een passende beoordeling wordt] gemaakt van de gevolgen voor het 
gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de 
conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het 
bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of 
project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het 

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten. PB L 175 van 05.07.1985.
2 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand. PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1–18.
3 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna.PB L 206 van 22.07.1992, blz.7.
4 Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG. PB L 073 van 
14.03.1997.
5 Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003. PB L 156 van 25.6.2003.



CM\699206NL.doc 3/3 PE398.581

NL

betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden 
hebben geboden.
Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen 
voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van 
groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet 
worden gerealiseerd, neemt de lidstaat alle nodige compenserende maatregelen om te 
waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De lidstaat stelt de 
Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen.
Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat en/of een 
prioritaire soort is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de menselijke 
gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijk gunstige effecten dan 
wel, na advies van de Commissie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang 
worden aangevoerd.”

Overeenkomstig artikel 7 van de Habitatrichtlijn zijn bovengenoemde bepalingen niet alleen 
van toepassing op gebieden van communautair belang maar ook op speciale 
beschermingszones. 

Conclusies

In het kader van dit verzoek heeft de Commissie contact opgenomen met de Spaanse 
autoriteiten en om hun opmerkingen verzocht over de naleving van de Habitat-, Vogel-, en 
MEB-richtlijn. Het antwoord daarop wordt thans beoordeeld. De Commissie zal de 
Commissie verzoekschriften op de hoogte stellen van het resultaat van dit onderzoek.


