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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verwijst naar het besluit van de Portugese overheden om bepaalde gebieden rond 
Sinde Tábua, die voorheen als landbouwgrond werden gebruikt, als industriegebied te 
bestemmen. Indienster wijst erop dat dit de vernietiging van het natuurlijke milieu van het 
gebied met zich mee zal brengen en zal leiden tot ernstige geluidshinder en 
luchtverontreiniging. Ook zal het een negatief effect hebben op het lokale toerisme en de 
kwaliteit van leven van de omwonenden. Indienster benadrukt verder dat de 
verantwoordelijke overheden voor het betreffende industrieontwikkelingsproject gebruik 
zouden moeten maken van andere, verlaten bedrijfsterreinen (inbreidingsgebieden). 
Aangezien indienster van mening is dat er in deze kwestie sprake is van niet-naleving van de 
op dit gebied geldende milieubepalingen van de EU, verzoekt zij het Europees Parlement om 
op te treden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010

Indienster spreekt zich uit tegen de wijziging van het landgebruik zoals beoogd door de 
autoriteiten van de gemeente Tábua, gelegen in the district Coimbra in de regio Centro van 
Portugal.
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Volgens indienster is het gemeentebestuur van Tábua van plan een bedrijven- of 
industrieterrein te ontwikkelen in een gebied rond Sinde-Tábua dat nu uit landbouwgrond 
bestaat. Indienster wijst erop dat dit plan de vernietiging van het natuurlijke milieu van het 
gebied met zich mee zal brengen en tot problemen als gevolg van geluidshinder en 
luchtverontreiniging zal leiden. Zij benadrukt dat hierdoor ook het lokale toerisme en de 
kwaliteit van leven van de plaatselijke bevolking zullen worden geschaad. Zij meent dat deze 
ontwikkeling onnodig is en dat in de gemeente alternatieve locaties beschikbaar zijn.

Allereerst moet worden opgemerkt dat indienster niet verwijst naar enige mogelijke inbreuk 
op een specifieke bepaling in het milieurecht van de EU.

De diensten van de Commissie hebben de door indienster verstrekte inlichtingen bestudeerd 
in het licht van EU-wetgeving die in dit geval van toepassing zou kunnen zijn.

Afhankelijk van de kenmerken van het plan of project in kwestie, zouden de volgende 
richtlijnen op deze zaak van toepassing kunnen zijn: Richtlijn 2001/42/EG1 betreffende de 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's (bekend 
als de richtlijn strategische milieueffectrapportage of SMER-richtlijn) of Richtlijn 
85/337/EEG2 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
projecten, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG3 en Richtlijn 2003/35/EG4 (bekend als de 
richtlijn milieueffectbeoordeling of MEB-richtlijn).

De SMER-richtlijn is bedoeld om ervoor te zorgen dat de milieueffecten van bepaalde 
plannen en programma's worden onderkend en beoordeeld tijdens de voorbereiding, voordat 
ze worden goedgekeurd. Overheids- en milieu-instanties kunnen advies geven en alle 
uitkomsten worden geïntegreerd en verdisconteerd in de loop van de planningprocedure. Na 
goedkeuring van het plan of programma wordt de bevolking ingelicht over het besluit en de 
manier waarop het tot stand is gekomen.

In beginsel vallen plannen of programma's op het gebied van ruimtelijke ordening of 
landgebruik die worden voorbereid door nationale, regionale of lokale overheden onder de 
werkingssfeer van de SMER-richtlijn.

Aan de andere kant bevat Richtlijn 85/337/EEG (zoals gewijzigd) bepalingen voor de 
uitvoering van milieueffectbeoordelingen van bepaalde openbare en particuliere projecten.

De MEB-richtlijn maakt onderscheid tussen zogenoemde bijlage I-projecten, die altijd moeten 
worden onderworpen aan een MEB-procedure, en bijlage II-projecten, waarbij de lidstaten per 
geval en/of met behulp van drempels of criteria in de nationale omzettingswetgeving bepalen 
of het project onderwerp dient te zijn van een MEB. Wanneer een onderzoek per geval wordt 
uitgevoerd dan wel drempels of criteria worden bepaald, moet rekening worden gehouden met 
de ter zake dienende selectiecriteria die zijn vastgesteld in bijlage III van de richtlijn. Deze 
omvatten de kenmerken van het project, zijn locatie en de kenmerken van het mogelijke 
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effect.

Voor projecten die zijn opgenomen in bijlage I is de MEB-procedure derhalve verplicht. Voor 
projecten die zijn opgenomen in bijlage II, moeten de lidstaten, voordat toestemming voor de 
ontwikkeling wordt gegeven, vaststellen of ze waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen zullen 
hebben voor het milieu. Hierbij moet worden opgemerkt dat "Industrieterreinontwikkeling" is 
opgenomen in punt 10, onder a), van bijlage II van de MEB-richtlijn.

Indienster heeft een kopie verstrekt van een door de burgemeester van de gemeente Tábua 
goedgekeurde verklaring in verband met dit geplande Área Industrial e Empresarial de Sinde-
Tábua. Volgens dit document is het de bedoeling een gedetailleerd plan (Plano de Pormenor) 
vast te stellen dat betrekking heeft op het stadsontwikkelingsplan van de gemeente (Plano 
Director Municipal), aangenomen in 1994. Deze industriële en zakelijke ontwikkeling wordt 
gerechtvaardigd door de huidige economische en sociale omstandigheden en is bedoeld om 
meer investeringen aan te trekken en nieuwe bedrijvigheid in het gebied te scheppen.

Het is van belang hierbij aan te tekenen dat voornoemde verklaring van het gemeentebestuur 
voorziet in een openbare raadplegingsfase en aangeeft dat het nieuwe plan zal worden 
onderworpen aan een strategische milieueffectrapportage voordat het wordt goedgekeurd door 
de bevoegde autoriteiten.

Aangezien het goedkeuringsproces van het plan nog niet is voltooid, kan de Commissie op 
basis van de elementen die in dit verzoekschrift zijn aangedragen geen bewijs vinden voor een 
inbreuk op het milieurecht van de EU en kunnen in dit stadium derhalve geen nadere stappen 
worden ondernomen.

Tot slot moet worden opgemerkt dat de Commissie geen bevoegdheid heeft om in te grijpen 
met betrekking tot de mogelijke verandering van landgebruik. Dit onderwerp valt binnen de 
werkingssfeer van de wetgeving van de betrokken lidstaat. Als indienster het besluit wil 
aanvechten, zal zij gebruik moeten maken van de rechtsmiddelen die de Portugese wet biedt.

Conclusie

Op basis van de door indienster verstrekte inlichtingen kan de Commissie in dit geval geen 
inbreuk op de milieuwetgeving van de EU constateren.


