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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0716/2008, ingediend door Luis Cerillo Escudero (Spaanse 
nationaliteit), namens “Ecologistas en Accion de Valencia”, over vermeende niet-
naleving van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling in 
verband met een project aangaande een Formule 1-circuit in Valencia.

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener is van mening dat lokale autoriteiten in Valencia hebben nagelaten Richtlijn 
85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling na te leven, toen zij de bouw van een 
Formule 1-circuit in Valencia goedkeurden. Indiener stelt dat er geen milieueffectbeoordeling 
is uitgevoerd en dat de publieke opinie niet is geraadpleegd tijdens de 
goedkeuringsprocedures. Volgens indiener hebben de verantwoordelijke autoriteiten 
nagelaten verzoeken om milieugerelateerde informatie die door verschillende 
milieuorganisaties zijn ingediend in behandeling te nemen en hebben ze nooit geantwoord op 
vragen die de regionale ombudsman (Sindic de Greuges) over deze kwestie heeft gesteld. 
Indiener verzoekt het Europees Parlement de Commissie deze zaak te laten onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

Indiener is van mening dat de lokale en regionale autoriteiten in Valencia hebben nagelaten 
Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling na te leven, toen zij de bouw 
van een Formule 1-circuit in de stad Valencia goedkeurden. Indiener stelt dat er geen 
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milieueffectbeoordeling is uitgevoerd en dat de publieke opinie niet is geraadpleegd tijdens 
het goedkeuringsproces.

De Commissie heeft de door indiener verschafte informatie onderzocht. De Commissie heeft 
verder verschillende brieven ontvangen waarin wordt tegengesproken dat bij dit project de 
Europese milieuwetgeving incorrect zou zijn toegepast. Daarnaast heeft de Commissie een 
schriftelijke vraag over dit onderwerp ontvangen (P-0529/08).

Richtlijn 85/337/EEG1, als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG2 en Richtlijn 2003/35/EG3, (de 
zogeheten MEB-richtlijn) voorziet in de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten. De MEB-richtlijn maakt onderscheid tussen in bijlage I dan wel in 
bijlage II genoemde projecten. Voor alle in bijlage I omschreven projecten is een 
milieueffectbeoordeling vereist. Voor de in bijlage II omschreven projecten dienen de 
lidstaten per geval of aan de hand van drempelwaarden of criteria in de nationale 
omzettingswetgeving te bepalen of het project al dan niet moet worden onderworpen aan een 
beoordeling.

Dat betekent dat voor de in bijlage I opgenomen projecten een MEB-procedure vereist is. Bij 
projecten die in bijlage II zijn opgenomen, dienen de lidstaten, vóórdat zij een vergunning 
mogen verlenen, vast te stellen of een project aanzienlijke effecten op het milieu kan hebben. 
Hierbij moet rekening worden gehouden met de relevante selectiecriteria van bijlage III van 
de MEB-richtlijn.

Het is belangrijk vast te stellen dat “permanente race- en testbanen voor gemotoriseerde 
voertuigen” vallen onder bijlage II, lid 11, punt a van de MEB-richtlijn. Op grond van de 
beschikbare informatie is het stedelijke formule 1-circuit in Valencia geen permanent circuit 
en valt derhalve buiten de werkingssfeer van de MEB-richtlijn.

Aangezien de MEB-richtlijn in dit geval niet van toepassing is, kan de Commissie hierin geen 
actie ondernemen. De door indiener geuite kwesties evenals eventuele andere aspecten in 
verband met de uitvoering van dit project, vallen uitsluitend onder de wetgeving van de 
lidstaat. Indien indiener hiertegen bezwaar wil maken, kan hij gebruik maken van de 
beroepsmogelijkheden waarin de Spaanse wet voorziet.

Op basis van de beschikbare informatie is er in dit geval geen sprake van een aantoonbare 
schending van de Europese milieuwetgeving.
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