
CM\797155NL.doc PE362.774v02-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

20.11.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 685/2004, ingediend door Eusebio Ortega Villalvilla (Spaanse 
nationaliteit), namens de bewonersvereniging ‘San Andrés de los Tacones’, 
gesteund door 1 medeondertekenaar, over een vermeende inbreuk op de EU-
wetgeving in verband met de ontwikkeling van een industriezone

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, die voorzitter is van bovengenoemde bewonersvereniging, maakt namens deze 
laatste bezwaar tegen het geplande industriële ontwikkelingsproject en voert aan dat het een 
schending is van Richtlijn 83/337/EEG van de Raad inzake milieueffectbeoordeling, zoals 
gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG van de Raad, alsook Richtlijn 2001/42/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 
bepaalde plannen en programma’s, waarbij hij een aantal voorbeelden geeft om zijn 
standpunten te staven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 maart 2005. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 september 2005.

Indiener meldt dat de geplande oprichting van een 400,21 hectare groot terrein voor logistiek 
en industrie afhankelijk moet zijn van een milieueffectbeoordeling (MEB) in 
overeenstemming met Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, gewijzigd bij 
Richtlijn 97/11/EG van de Raad1. Hij meldt voorts dat er eveneens een beoordeling vereist 
                                               
1  PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40 en PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.
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kan zijn volgens Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's1.

Richtlijn 85/337/EEG van de Raad (de MEB-richtlijn) stelt dat de lidstaten ervoor moeten 
zorgen dat projecten die op grond van, onder andere, hun aard, omvang of locatie aanzienlijke 
gevolgen voor het milieu kunnen hebben, eerst een milieueffectbeoordeling moeten 
ondergaan voordat er toelating tot ontwikkeling wordt gegeven. Deze projecten worden 
omschreven in artikel 4 en bijlagen I en II van de richtlijn. Voor projecten zoals 
“industrieterreinontwikkeling”, genoemd in bijlage II onder punt 10 a), moeten de lidstaten 
door middel van een onderzoek per geval of aan de hand van door de lidstaten vastgestelde 
drempelwaarden of criteria bepalen of het project al dan niet moet worden onderworpen aan 
een beoordeling omwille van de waarschijnlijk ingrijpende gevolgen ervan op het milieu, 
rekening houdend met de relevante selectiecriteria die in bijlage III van de richtlijn worden 
uiteengezet.
In bepaalde omstandigheden zijn zowel de MEB-richtlijn als Richtlijn 2001/42/EG (de SMB-
richtlijn) van toepassing op hetzelfde voorstel. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er een 
plan of programma wordt uitgewerkt voor een bepaalde ontwikkeling die in de MEB-richtlijn 
ook als een project wordt omschreven. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit gebeuren 
in het geval van een industrieterreinontwikkeling. De SMB-richtlijn is uitsluitend van 
toepassing als aan alle criteria van artikelen 2 en 3 is voldaan en, in de meeste gevallen, indien 
met het plan of programma werd gestart na de toepassingsdatum van de richtlijn (namelijk 21 
juli 2004).
De feiten die de indiener naar voren brengt, werden ook door diverse klachten onder de 
aandacht van de Commissie gebracht. In het kader van het opgestarte onderzoek heeft de 
Commissie protest aangetekend bij de Spaanse autoriteiten en hun standpunt gevraagd inzake 
de toepassing van de communautaire wetgeving in dit geval.
In hun antwoord meldden de Spaanse autoriteiten dat de mogelijke bouw van een terrein voor 
logistiek en industrie in de districten San Andrés de los Tacones en Serín van Gijón 
(vorstendom Asturias) in behandeling is. Er is voorlopig echter nog geen concreet project. De 
autoriteiten bevestigen dat elke mogelijke wijziging aan het algemeen urbanisatieplan van de 
gemeente Gijón met het oog op de ontwikkeling van dit project zal worden onderworpen aan 
de voorschriften die bepaald zijn door de Spaanse en de communautaire wetgeving, en dus 
ook aan de SMB-richtlijn. De Spaanse autoriteiten geven te kennen dat het "gedeeltelijk 
urbanisatieplan", dat daarna door de Spaanse wetgeving vereist is om het project goed te 
keuren, vervolgens zal worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling volgens de 
MEB-richtlijn. 
De Spaanse autoriteiten hebben zich er ook toe verbonden dat zij de Commissie op de hoogte 
zullen houden van alle beslissingen die in de toekomst in verband met deze zaak zullen 
worden getroffen.

Gezien het feit dat er momenteel nog geen project bestaat en gezien de belofte van de Spaanse 
autoriteiten om de milieuwetgeving van de EU daadwerkelijk toe te passen indien het project 
uiteindelijk wordt goedgekeurd, heeft de Commissie besloten om het onderzoek af te sluiten, 
nadat zij de indieners daarvan eerder op de hoogte heeft gesteld. Binnen de toegestane termijn 
hebben de indieners geen andere relevante gegevens verstrekt die erop wijzen dat er in dit 
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geval een inbreuk op de wetgeving van de EU is gepleegd.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

De Commissie heeft de Spaanse autoriteiten om inlichtingen verzocht over de wijziging van 
het Stedelijke Plan van het Beheer van Gijón (Asturias) om deze aan te passen aan de 
regionale stedelijke wet 3/2002, "Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de 
Gijón 2004". 

Artikel 13, lid 3 van Richtlijn 2001/42/EG1 van het Europees Parlement en van de Raad van 
27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde 
plannen en programma's, stelt dat de verplichting om een milieueffectbeoordeling uit te 
voeren van toepassing is op de plannen en programma's waarvan de eerste formele 
voorbereidende handeling plaatsvindt na 21 juli 2004. 

Daarom is de richtlijn niet van toepassing op het bekritiseerde plan, aangezien de 
aanvankelijke goedkeuring hiervan in een plenaire zitting van het gemeentebestuur van Gijón 
plaatsvond op 9 februari 2004 en de voorafgaande informatie voor en de raadpleging van het 
publiek werden gepubliceerd in het Regionaal Bulletin op 19 december 2003. Voorts werd het 
plan definitief goedgekeurd op 30 december 2005, wat betekent dat het plan werd 
aangenomen binnen 24 maanden vanaf 21 juli 2004.

Conclusie

Het plan hoeft niet te voldoen aan Richtlijn 2001/42/EG, aangezien het door artikel 13, lid 3 
wordt uitgesloten.
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