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Betreft: Verzoekschrift 0818/2009. ingediend door Juana Salome Fernández Cobo 
(Spaanse nationaliteit), over het kappen van bomen in Jaén (Andalusië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat de gemeente Jaén bomen kapt om een tramspoor aan te 
leggen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

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

Indiener klaagt over het kappen van oude bomen in de straten van de stad Jaén in de 
autonome gemeenschap van Andalusië, in verband met de aanleg van een nieuw 
tramvervoerssysteem dat met EU-geld zal worden gesubsidieerd.

In de beleving van indiener zouden deze werkzaamheden beter gepland moeten worden ter 
voorkoming van de kap van deze bomen in een stad waar weinig bomen zijn en waar ze veel 
waardering genieten gezien het droge klimaat en de vaak voorkomende droogteperioden.

Ten eerste moet worden opgemerkt dat indiener niet verwijst naar een mogelijke schending
van een specifieke bepaling van het milieurecht van de EU.

De informatie die door indiener over het soort bomen is verstrekt, bevat geen enkele 
aanwijzing dat de betreffende bomen soorten van communautair belang zijn zoals opgesomd 
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in de bijlagen van Richtlijn 92/43/EEG1 (de habitatrichtlijn). De Commissie merkt eveneens 
op dat er geen locaties van communautair belang zijn die deel uitmaken van het Natura 2000-
netwerk binnen de gemeente Jaén.

Richtlijn 85/337/EEG2 zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG3 en Richtlijn 2003/35/EG4

(bekend als de MER-richtlijn) voorziet in de inschatting vooraf van effecten van bepaalde 
publieke en private projecten op het milieu. De MER-richtlijn maakt onderscheid tussen 
bijlage I-projecten, die altijd aan een milieueffectrapportage moeten worden onderworpen, en 
bijlage II-projecten, waarbij lidstaten per afzonderlijk project en/of aan de hand van drempels 
of criteria die zijn bepaald in de nationale omzettingswetgeving moeten beslissen of het 
project aan een milieueffectrapportage zal worden onderworpen.

Daarom is de procedure van de milieueffectrapportage verplicht voor de projecten die in 
bijlage I zijn opgenomen. Voor projecten die in bijlage II zijn opgenomen, geldt dat lidstaten, 
alvorens toestemming tot ontwikkeling wordt gegeven, moeten bepalen of die projecten 
waarschijnlijk significante effecten op het milieu hebben, en daarbij moeten de lidstaten de 
betreffende selectiecriteria van bijlage III van de MER-richtlijn in aanmerking nemen.

Tramspoorprojecten vallen onder bijlage II, punt 10, onder h) van de MER-richtlijn. Indiener 
verstrekt echter geen enkele informatie aan de hand waarvan kan worden bepaald of het 
project in kwestie aan een milieueffectrapportage moet worden onderworpen.

Ten slotte zijn er, voor zover bekend bij de Commissie, geen EU-middelen beschikbaar voor 
een tramspoorproject in de stad Jaén.

Conclusies

Uit de door indiener voorgelegde informatie zijn geen aanwijzingen gebleken van schending 
van de bepalingen van de habitatrichtlijn of de MER-richtlijn. Daarom is de Commissie niet 
voornemens om in deze kwestie verdere actie te ondernemen.

                                               
1 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna. PB L 206 van 22.7.1992.
2  PB L 175 van 5.5.1985.
3  PB L 073 van 14.3.1997.
4  PB L 156 van 25.6.2003.


