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Betreft: Verzoekschrift 0367/2009, ingediend door Helena Isabel Coelho (Portugese 
nationaliteit), over het snelwegproject “Douro Litoral”

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verwijst naar het snelwegproject “Douro Litoral” en stelt dat de daarmee verbonden 
onteigening door Aguiar de Sousa, nabij Porto, een aantal overtredingen van de geldende 
milieubepalingen inhoudt, waaronder verontreiniging van het drinkwater en vernietiging van 
natuurlijke woongebieden. Aangezien indienster zich reeds tevergeefs tot het Portugese 
milieuministerie heeft gewend, verzoekt zij het Europees Parlement om in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

Het verzoekschrift

Indienster uit haar bezorgdheid met betrekking tot een traject van het snelwegproject “Douro 
Litoral” in de regio Norte, Portugal.

Indienster vreest dat dit snelwegproject haar privébezit zal aantasten. Haar grond zal naar 
verwachting worden onteigend ten gunste van de concessiehouder voor het snelwegproject 
2 – A32/A41 bij Aguiar de Sousa in de gemeente Paredes. Indienster wijst op de schadelijke 
gevolgen van het snelwegproject voor het milieu, met name voor de flora en fauna, de 
bebouwde landoppervlakte en de woongebieden. Zij wijst op het bestaan van alternatieven die 
minder schade zouden aanrichten op milieu- en sociaal gebied.
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Opmerkingen van de Commissie inzake het verzoekschrift

De diensten van de Commissie hebben de door indienster verstrekte informatie onderzocht in 
het licht van de EU-wetgeving die op onderhevige kwestie van toepassing kan zijn.

Richtlijn van de Raad 85/337/EEG1, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11 (bekend als de 
Milieueffectbeoordelingsrichtlijn of de MEB-richtlijn) bevat voorschriften voor de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. In de MEB-richtlijn 
wordt onderscheid gemaakt tussen de zogeheten bijlage I-projecten, die altijd onderworpen 
moeten worden aan een milieueffectbeoordeling, en bijlage II-projecten, waarbij de lidstaten 
door middel van een onderzoek per geval, of aan de hand van in de nationale 
omzettingswetgeving vastgestelde drempelwaarden en criteria, bepalen of een project moet 
worden onderworpen aan een MEB.

Opgemerkt moet worden dat snelwegprojecten zijn opgenomen in bijlage I van de Richtlijn, 
bij punt 7, onder b), en dat een MEB dus verplicht is.

Het uitvoeren van een MEB garandeert dat de milieugevolgen van projecten worden 
vastgesteld en beoordeeld alvorens door de bevoegde autoriteiten toestemming voor de 
projecten wordt gegeven. Het publiek mag zijn mening geven en alle publieksraadplegingen 
moeten in aanmerking worden genomen. Het publiek dient tevens in kennis te worden gesteld 
van de inhoud van de vergunning voor de ontwikkeling.

Volgens de beschikbare informatie is het snelwegproject “Douro Litoral” een nieuwe snelweg 
waar tol moeten worden betaald in het grootstedelijk gebied Porto langs de rivier de Douro.
De snelweg van 129 km, waarvan op 76,5 km tol moet worden betaald, vloeit voort uit een 
overeenkomst over het ontwerp, de aanleg, de financiën en de exploitatie.

De beheerder van het project is de publieke instelling voor wegeninfrastructuur Instituto de 
Infra-estruturas Rodoviárias, dat onder het Ministerie van openbare werken, transport en 
communicatie valt. Het consortium dat deze concessieovereenkomst heeft gewonnen, heet 
“Auto-Estradas do Douro Litoral, S.A. (AEDL)”.

Het is van belang op te merken dat dit snelwegproject van november 2002 tot juli 2003 is 
onderworpen aan een milieueffectbeoordeling, inclusief een publieksraadplegingsfase, een 
analyse van de alternatieven, de aanname van corrigerende en beperkende maatregelen, enz. 
De MEB van het snelwegtraject waar dit verzoek naar verwijst, werd in juli 2003 aangenomen. 
Overeenkomstig de Portugese wetgeving tot omzetting van de MEB-richtlijn zijn de 
conclusies inzake de controle en follow-up van de verschillende maatregelen die als gevolg 
van de MEB zijn genomen, opgenomen in het rapport RECAPE.

Het RECAPE-rapport uit 2008 van dit project kan worden geraadpleegd op de website van het 
Portugees milieuagentschap, Agência Portuguesa do Ambiente, inzake MEB-procedures.

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG (PB L 175 van 5.7.1985) zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG (PB L 073 van 
14.3.1997), Richtlijn 2003/35/EG (PB L 156 van 25.6.2003) en Richtlijn 2009/31/EG (PB L 140 van 5.6.2009).
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Benadrukt moet worden dat de opzet van het project en de keuze van een specifiek alternatief 
de verantwoordelijkheid van de betrokken lidstaat blijft, die nakoming van de relevante EU-
wetgeving moet garanderen.

Tevens moet worden onderstreept dat de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van 
EU-wetgeving primair bij de lidstaten ligt. De Commissie is onder het Verdrag niet bevoegd 
om de autoriteiten van lidstaten te vervangen bij het plannen van activiteiten en bij hun 
beslissingen, bijvoorbeeld bij het geven van toestemming voor dit snelwegproject.

Gezien het voorgaande kan in dit geval op basis van het onderzoek van de beschikbare 
informatie geen inbreuk op de MEB-richtlijn worden vastgesteld.

Wat betreft de onteigening van privébezit en het vaststellen van een adequate financiële 
vergoeding, moet ten slotte worden opgemerkt dat deze aangelegenheden niet onder de EU-
wetgeving vallen, en dat de Commissie derhalve niet bevoegd is in te grijpen. De zaken waar 
indienster in dit verband op wijst vallen onder de wetgeving van de betrokken lidstaat. Als 
indienster beroep wil aantekenen, kan zij gebruik maken van de rechtsmiddelen die de 
Portugese wetgeving biedt.

Conclusies

In dit geval kan de Commissie op basis van de beschikbare informatie geen inbreuk op de 
Europese milieuwetgeving vaststellen.


