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Betreft: Verzoekschrift 0878/2007 ingediend door Pedro Garcia Moreno (Spaanse 
nationaliteit), namens de “Asociación de Naturalistas del Sureste” (ANSE), over 
vermeende inbreuken op communautaire milieuwetgeving door regionale en 
lokale overheden in de autonome regio Murcia (Spanje)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de regionale en lokale overheden in de autonome regio Murcia (Spanje) de 
communautaire milieuwetgeving overtreden, omdat ze als rechtstreeks verantwoordelijke 
instanties hun goedkeuring hebben gegeven aan algemene stadsontwikkelingsplannen, 
deelplannen en bijzondere plannen die leiden tot een buitensporige verstedelijking met 
ernstige milieueffecten. Volgens indiener wordt Richtlijn 2001/420/EG betreffende 
strategische milieueffectbeoordeling voortdurend overtreden, omdat bovengenoemde 
overheden bij de meeste van deze plannen geen beoordeling uitvoeren naar de milieugevolgen 
ervan. Indiener beschuldigt de autoriteiten er tevens van dat de planningprocedure 
onvoldoende transparant is en verzoekt het Parlement de situatie te laten onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 februari 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 26 oktober 2009.

Indiener vindt dat de regionale overheid van Murcia en 43 van de 45 regionale gemeenten



PE430.489v01-00 2/3 CM\794539NL.doc

NL

zich niet houden aan de bepalingen van Richtlijn 2001/42/EG1, omdat bovengenoemde 
overheden geen beoordeling uitvoeren naar de milieugevolgen van 
stadsontwikkelingsplannen.

Richtlijn 2001/42/EG betreffende strategische milieubeoordeling (SMB-richtlijn) wordt 
toegepast op plannen en programma’s waarvan vrijwel zeker is dat ze aanzienlijke gevolgen
hebben voor het milieu. Voor ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen zal normaal 
gesproken een strategische milieubeoordeling nodig zijn als de betreffende plannen voldoen 
aan de voorwaarden in artikel 2 en 3 en als de eerste formele voorbereidende handeling na 21 
juli 2004 plaatsvond. 

Zoals in artikel 13 echter is aangegeven, wordt de richtlijn alleen toegepast op de plannen of 
programma’s waarvan de eerste formele voorbereidende handeling na 21 juli 2004 heeft 
plaatsgevonden, evenals op plannen en programma's waarvan de eerste formele 
voorbereidende handeling vóór deze datum heeft plaatsgevonden maar die later dan 24 
maanden na deze datum (d.w.z. 21 juli 2006) zijn aangenomen of ingediend ten behoeve van 
wetgeving, tenzij de lidstaat beslist dat dit niet haalbaar is. De beslissing moet openbaar 
worden gemaakt.

Bij plannen en programma’s die slechts kleine gebieden op lokaal niveau betreffen, of bij 
kleine wijzigingen, hoeft volgens de SMB-richtlijn alleen een milieubeoordeling plaats te 
vinden als de gevolgen voor het milieu naar verwachting aanzienlijk zijn. Als aan dergelijke 
wijzigingen niet hetzelfde belang werd gehecht als aan de plannen en programma’s zelf, zou 
het toepassingsgebied van de richtlijn beperkter zijn. Er moet een onderscheid worden 
gemaakt tussen wijzigingen van plannen en programma’s en wijzigingen van individuele 
projecten die in het plan of programma worden beoogd. In het tweede geval (als een 
individueel project wordt gewijzigd na de goedkeuring van het plan of programma), is niet 
Richtlijn 2001/42/EG van toepassing, maar geldt andere regelgeving (bijvoorbeeld Richtlijn 
92/43/EG2 en/of Richtlijn 85/337/EEG3).

Indiener heeft als bijlage een grote hoeveelheid aantekeningen meegestuurd bij publicaties in 
het Publicatieblad van de regio Murcia. De meeste aantekeningen hebben betrekking op de 
aanvankelijke goedkeuring van het plan door een gemeente, de aankondiging van een 
openbare raadpleging, en aankondigingen van de openbare aanbestedingen om een plan op te 
stellen. De overige aantekeningen lijken betrekking te hebben op plannen die voor 21.7.2006 
zijn goedgekeurd en waarbij niet kan worden vastgesteld wanneer de eerste voorbereidende 
handeling heeft plaatsgevonden. 

Volgens de aangeleverde informatie is het merendeel van de plannen nog in behandeling en 
nog niet door de daartoe bevoegde instantie goedgekeurd. Voordat de nationale overheden 
een project goedkeuren of een plan aannemen, moeten zij controleren of de Europese 
milieuwetgeving op juiste wijze wordt toegepast. Aangezien er op dit moment nog geen 

                                               
1 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van 
de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's. PB L 197 van 21.7.2001.
2 PB L 206, 22.7.1992.
3 PB L 175, 5.7.1985.
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goedkeuring is verleend, is het voorbarig te veronderstellen dat de milieuwetgeving van de 
EG is geschonden.


