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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1232/2007, ingediend door Manuel García Gonzáles (Spaanse 
nationaliteit), namens Plataforma Ciudadana Refinería NO, over vermeende 
schendingen van de EG-Richtlijnen 2003/4 en 85/337 in verband met het plan voor 
de bouw van de Balboa-raffinaderij in Extremadura (Spanje)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verklaart dat de Spaanse autoriteiten verschillende EG-richtlijnen hebben geschonden, 
met inbegrip van Richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en 
Richtlijn 85/337/EG betreffende de milieueffectbeoordeling, in verband met het plan voor de 
bouw van een raffinaderij voor ruwe olie in Extremadura (Spanje). Indiener betoogt dat de 
raffinaderij, die gedeeltelijk met publieke middelen wordt gefinancierd, een schadelijk 
milieueffect zou hebben op dit agrarische gebied, dat beroemd is vanwege de productie van 
olijfolie en wijn. Indiener legt uit dat voor de werking van de raffinaderij omvangrijke 
hoeveelheden water nodig zouden zijn. Volgens hem is de openbare raadplegingsprocedure niet 
conform de vigerende wetgeving uitgevoerd en is er niet adequaat gereageerd op door bewoners 
geuite zorgen omtrent de watervoorziening. Bovendien heeft indiener kritiek op de presentatie 
van de milieueffectbeoordeling wat betreft de watervoorziening en is deze zijns inziens niet 
volledig, aangezien zij een beschrijving van de algehele effecten van het plan had moeten 
omvatten. Indiener meent bovendien dat de raffinaderij een nadelig effect zal hebben op de 
aangrenzende Portugese gebieden en dat de Portugezen niet zijn geraadpleegd, zoals had moeten 
gebeuren volgens de afspraken die zijn vastgelegd in het Verdrag van Espoo inzake 
milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband. Indiener verzoekt het Europees 
Parlement naar deze inbreuken een onderzoek in te stellen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

Indiener formuleert zijn bezwaren tegen de verkeerde toepassing door de Spaanse autoriteiten 
van de milieuwetgeving van de Europese Gemeenschap – in het bijzonder de MEB-richtlijn en 
de Aarhus-richtlijn1 – met betrekking tot het project voor de bouw van de Balboa-raffinaderij in 
Extremadura.

Dezelfde bezwaren waren reeds eerder geuit in schriftelijke vraag E-3863/08.

De Commissie beschikt reeds over informatie betreffende dit onderwerp. Het project voor de 
bouw van de Balboa-raffinaderij is echter nog niet goedgekeurd en de MEB-procedure loopt nog 
steeds.

Gezien de omvang van het project en de mogelijke effecten ervan op Natura 2000-gebieden, 
heeft de Commissie de Spaanse autoriteiten echter schriftelijk om nadere informatie verzocht en 
zij zal de voortgang van het project nauwlettend blijven volgen.

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

Op de vergadering van de Commissie verzoekschriften van 10-11 februari 2009 heeft de 
Commissie medegedeeld dat zij de Spaanse autoriteiten om meer informatie had verzocht 
omtrent de bouw van de Balboa-raffinaderij in Extremadura.

De Commissie heeft hierover inmiddels meer informatie ontvangen, en volgens de Spaanse 
autoriteiten is de MEB-procedure nog gaande. Het project voor de bouw van de Balboa-
raffinaderij is dan ook nog niet goedgekeurd en de bevoegde autoriteiten hebben daarover nog 
geen definitief besluit genomen.

Aangezien de procedures nog steeds gaande lijken te zijn, is er vooralsnog geen sprake van een 
duidelijke inbreuk op de Europese wetgeving. Omdat de Commissie zich echter – gezien de 
omvang en de aard van het project – bewust is van de mogelijke effecten ervan op Natura 2000-
gebieden, volgt zij de procedurele ontwikkelingen in dat verband van zeer nabij.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Het verzoekschrift

In zijn brief van 4 mei 2009 verklaart indiener dat, volgens persverklaringen van de autoriteiten 
van Extremadura, de milieueffectbeoordeling (MEB) met betrekking tot de bouw van de Balboa-
raffinaderij ‘groen licht’ zou moeten krijgen van de bevoegde instanties. Daarmee zou de weg 
vrij zijn voor de uitvoering van dit project.

Hij is van mening dat artikel 5, eerste lid (rectius 2) van het Verdrag van Aarhus2 niet zou zijn

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu- en effectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten (PB L 175 van 5.7. 1985), gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG van de Raad (PB L 
73 van 14.3.1997) en Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 156 van 25.6.2003).

2 Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter 
inzake milieuaangelegenheden, ondertekend te Aarhus op 25 juni 1998. De Europese Gemeenschap is partij bij dit 
verdrag sinds 17 mei 2005, na het besluit van de Raad van 17 februari 2005 (2005/370/EG), gepubliceerd in PB L 
124 van 17.5.2005, blz. 1. Het Koninkrijk Spanje is eveneens partij bij dit verdrag.
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nageleefd omdat de milieu-informatie niet ter beschikking van het publiek zou zijn gesteld.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Artikel 5 van het Verdrag van Aarhus, waaraan indiener refereert, betreft de ‘actieve 
verspreiding’ van milieu-informatie door de overheid. Binnen het verdrag wordt de ‘eerste 
pijler’, namelijk de publieke toegang tot milieu-informatie, behandeld in de artikelen 4 en 5. Het 
eerste betreft de toegang tot milieu-informatie op verzoek en het tweede betreft de verspreiding 
van informatie die de overheid op eigen initiatief moet uitvoeren. 

Deze eerste pijler van het verdrag is in het Gemeenschapsrecht opgenomen middels Richtlijn 
2003/4/EG1. Artikel 7 van deze richtlijn vormt de omzetting in de communautaire rechtsorde van
artikel 5 van het Verdrag van Aarhus. De verwijzing naar de actieve verspreiding van informatie 
is in casu echter niet adequaat.

Uit de aanvullende mededeling van de Commissie blijkt dat de MEB-procedure is opgestart. 
Conform artikel 6 van het Verdrag van Aarhus en Richtlijn 2003/35/EG2 - en voornamelijk 
artikel 3, moet echter de inspraak van het publiek in het kader van de MEB verzekerd zijn. 
Artikel 6, lid 2 van de Richtlijn 85/337/EEG, als gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG en 
2003/35/EG, bepaalt gedetailleerd welke informatie ter beschikking van het publiek moet 
worden gesteld. Daarenboven wordt de toegang tot de rechter verzekerd ‘om de materiële of 
formele rechtmatigheid van enig besluit, handelen of nalaten vallend onder de bepalingen 
betreffende de inspraak van het publiek van deze richtlijn aan te vechten’ (artikel 10 bis van 
Richtlijn 85/337/EEG, als gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG en 2003/35/EG).

Bijgevolg wordt indiener in het licht van deze informatie verzocht om te onderzoeken of de 
informatie in artikel 6, lid 2 van Richtlijn 85/337/EEG, als gewijzigd, aan de hand van de daarin 
beschreven procedures ter beschikking is gesteld aan het publiek. Indien mocht blijken dat deze 
regels niet correct zijn toegepast, wordt hij verzocht om de rechtsmiddelen aan te wenden die 
voorzien zijn in artikel 10 van de richtlijn, als gewijzigd.

Conclusies

Afgaande op de voorgaande informatie constateert de Commissie dat er geen elementen bestaan 
die een inbreuk op Richtlijn 2003/4/EG betreffende de toegang van het publiek tot milieu-
informatie bevestigen.

                                               
1 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, gepubliceerd in PB L 41 
van 14.2.2003, blz. 26.

2 Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en van 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, gepubliceerd in PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.


