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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0470/2006, ingediend door Juliana Chaves (Spaanse nationaliteit), 
namens 'Amics de la Tierra - Eivissa’, gesteund door 10 849 medeondertekenaars, 
over de milieueffecten van de projecten van de lokale autoriteiten voor de bouw 
van een snelweg op het eiland Ibiza

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster bekritiseert namens de vereniging ‘Amics de la Tierra - Eivissa’ de plannen van de 
lokale autoriteiten van Ibiza om diverse snelwegen op het eiland Ibiza aan te leggen. Indiener 
is van oordeel dat door de projecten een snelwegnet ontwikkeld wordt dat niet in verhouding 
is met de omvang van het eiland en stelt het effect ervan op het milieu aan de orde (met 
inbegrip van de gebieden die beschermd worden volgens het RAMSAR-verdrag). Indiener 
betwist ook enkele administratieve besluiten met betrekking tot de implementatie van deze 
projecten die resulteerden in een paar wettelijk onzekere onteigeningen. Indiener vraagt dat 
het Parlement de situatie laat onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 oktober 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 juni 2007

"Indienster acht het plan van de plaatselijke autoriteiten van Eivissa om verschillende 
snelwegen op het eiland aan te leggen niet naar verhouding en een bedreiging voor het lokale 
milieu.

Indienster verwijst naar het antwoord op schriftelijke vraag P-2048/06, waarin de Europese 
Commissie beloofde zich tot de Spaanse autoriteiten te wenden om de vraagstukken ten 
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aanzien van de relevante communautaire milieuwetgeving verder te onderzoeken.

De Commissie verzocht de bevoegde autoriteiten commentaar te leveren op de feiten die in 
bovengenoemde en in nog twee andere schriftelijke vragen (E-3032/06 en E-2813/06) naar 
voren werden gebracht, alsook op verscheidene klachten die door verschillende personen bij 
de Commissie zijn ingediend.

Blijkens al deze informatie zou het project voor de aanleg van de snelwegen van nadelige 
invloed zijn op de speciale beschermingszone (SBZ) en het voorgestelde gebied van 
communautair belang (GCB) ‘Ses Salines d’Eivissa i Formentera’ en het voorgestelde gebied 
van communautair belang (GCB) ‘Serra Grossa’, en ook op het cultureel en historisch 
erfgoed van het eiland. Dit project zou waarschijnlijk onderworpen worden aan een 
vereenvoudigde MER-procedure.

In antwoord op het verzoek van de Commissie om informatie, hebben de Spaanse autoriteiten 
in december 2006 een uitvoerig verslag ingediend.

Ten aanzien van de toepassing van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG1, is de Commissie van 
mening dat de projecten ‘Desdoblamiento de la segunda ronda de Eivissa’ en 
‘Desdoblamiento de la carretera Eivissa-Sant Antoni’ geen negatief effect zullen hebben op 
de Natura 2000-gebieden. Ten aanzien van het project ‘Nuevo acceso al aeropuerto de
Eivissa’, is de Commissie van oordeel dat het amendement op dit project, volgens welke een 
aanpassing van het drainagesysteem wordt geëist, er zorg voor draagt dat het project voor het 
gebied ‘Ses Salines d’Eivissa i Formentera’ waarschijnlijk geen negatieve gevolgen zal 
hebben. Bijgevolg kan worden geconstateerd dat de projecten aan de juiste beoordelingen zijn 
onderworpen, conform de bepalingen van artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn, en dat er over 
passende beschermingsmaatregelen is nagedacht.

Met betrekking tot de naleving van de verplichtingen vastgelegd in Richtlijn 85/337/EEG2

van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG3 en richtlijn 2003/35/EG4, heeft 
de Commissie haar beoordeling nog niet afgerond.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte brengen van het resultaat van 
dit onderzoek."

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

"In een vorige mededeling meldde de Commissie dat de projecten die het onderwerp vormen 
van dit verzoekschrift, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6, lid 3, van de 
Habitatrichtlijn5 de aangewezen evaluaties hadden ondergaan en dat er was nagedacht over 
gepaste beschermingsmaatregelen.

In die mededeling beloofde de Commissie dat ze de Commissie verzoekschriften op de hoogte 
                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50
2 PB L 175 van 5.7.1985
3 PB L 073 van 14.3.1997
4 PBL 156 van 25.6.2003
5 PB L 206 van 22.7.1992
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zou brengen van het resultaat van dit onderzoek zodra ze klaar was met de evaluatie van de 
naleving van de verplichtingen krachtens Richtlijn 85/337/EEG1 van 27 juni 1985 betreffende 
de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd 
bij richtlijn 97/11/EG2 en richtlijn 2003/35/EG3.

Zoals op 24 juni 2008 is uitgelegd aan de Commissie verzoekschriften, kunnen de projecten, 
rekening houdend met de technische kenmerken van de werkzaamheden (verbreding van de 
weg Eivissa-Sant Antoni; nieuwe toegang tot de luchthaven en verbreding van de 2de ring 
rond Eivissa), niet worden beschouwd als snelwegen of autowegen zoals omschreven in de 
Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen van 15 november 1975.

De projecten vallen binnen de categorie van “andere wegenbouwprojecten” zoals omschreven 
in punt 10 e van bijlage II bij richtlijn 85/337/EEG, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en 
richtlijn 2003/35/EG. De bevoegde instanties hebben de projecten onderworpen aan een 
vereenvoudigde MER-procedure, ter analyse van de rechtstreekse en onrechtstreekse invloed 
van de projecten op de factoren die worden opgesomd in artikel 3 van de MER-richtlijn, zoals 
gewijzigd.

Aangezien de Commissie geen enkele inbreuk op de communautaire milieuwetgeving heeft 
kunnen vaststellen, heeft ze haar onderzoek op 31 januari 2008 beëindigd."
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