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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1501/2009, ingediend door Roque Leal Carretero (Spaanse 
nationaliteit), over het project voor de aanleg van een weg die gevolgen zal 
hebben voor het natuurpark in het noordelijke gebergte van Sevilla

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beweert dat de aanleg van weg A-455 in de gemeente Constantina ernstige gevolgen 
zal hebben voor het beschermd gebied in de Sierra Norte ten noorden van Sevilla, dat onlangs 
werd uitgeroepen tot biosfeerreservaat. Indiener beweert dat deze weg aangelegd zal worden 
bovenop een trekroute voor vee − terrein dat niet bebouwd mag worden. Uit de bijkomende 
informatie die indiener heeft bezorgd, blijkt dat het project openbaar is gemaakt en dat er een 
milieueffectbeoordeling is uitgevoerd. Het project wordt medegefinancierd door het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

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

De Commissie heeft de door indiener verstrekte informatie bestudeerd in het licht van het 
communautaire recht dat op deze zaak van toepassing zou kunnen zijn. Het blijkt dat het 
project openbaar is gemaakt in het kader van een milieueffectbeoordelingsprocedure 
(MEB-procedure). De provinciale dienst van Sevilla van het regionaal ministerie van Milieu 
heeft de milieueffectrapportage bij besluit van 21 februari 2008 goedgekeurd. Voorts wordt 
dit project medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
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Er zij op gewezen dat Richtlijn 85/337/EEG1, als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG2, Richtlijn 
2003/35/EG3 en Richtlijn 2009/31/EG4, (ook wel richtlijn inzake milieueffectrapportage of 
MEB-richtlijn genoemd) bepalingen bevat voor het uitvoeren van een MEB voor bepaalde 
openbare en particuliere projecten.

De MEB-richtlijn maakt onderscheid tussen zogenoemde bijlage I-projecten, die altijd aan 
een MEB-procedure moeten worden onderworpen, en bijlage II-projecten, waarvoor de 
lidstaten aan de hand van onderzoek per geval en/of vastgestelde drempelwaarden of criteria 
in de nationale omzettingswetgeving bepalen of het project aan een MEB moet worden 
onderworpen via een procedure die "screening" wordt genoemd. Bij het onderzoek per geval 
of bij het vaststellen van drempelwaarden of criteria moet rekening worden gehouden met de 
relevante selectiecriteria uit bijlage III van de richtlijn, waaronder de kenmerken van het 
project, de plaats van het project en de kenmerken van het potentiële effect.

Wegenprojecten vallen onder bijlage I en II (projecten die niet in bijlage I zijn opgenomen, 
vallen onder bijlage II).

In verband met de Europese natuurbeschermingsrichtlijnen (Vogelrichtlijn 2009/147/EG5 en 
Habitatrichtlijn 92/43/EEG6) moet worden opgemerkt dat zij van toepassing zullen zijn als het 
project in kwestie aanzienlijke gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. In 
dergelijke gevallen kan de MEB-procedure een nuttig instrument zijn voor de toepassing van 
de eisen en waarborgen van artikel 6 van de Habitatrichtlijn.

Het gebied waarvoor dit project gevolgen heeft, is door de Spaanse autoriteiten aangewezen 
als speciale beschermingszone krachtens de Vogelrichtlijn en is een gebied van communautair 
belang krachtens de Habitatrichtlijn. Het gebied heeft als naam en code ES0000053 "Sierra 
Norte" en maakt deel uit van het Natura 2000-netwerk.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat de Commissie niet bevoegd is tussenbeide te komen 
wat betreft het juridisch regiem voor de bescherming van de trekroutes voor vee. Deze 
kwestie valt uitsluitend onder de wetgeving van de lidstaat. Wanneer indiener de gevolgen 
voor deze trekroutes aan de kaak wenst te stellen, dient hij gebruik te maken van de 
rechtsmiddelen die hem krachtens Spaans recht ter beschikking staan.

De Commissie heeft de bevoegde Spaanse autoriteiten om inlichtingen verzocht inzake de 
naleving van de desbetreffende milieuvoorschriften krachtens de communautaire wetgeving in 
deze zaak. De Commissie heeft de Spaanse autoriteiten met name gevraagd hoe zij in deze 
zaak de bepalingen van de MEB-richtlijn en de natuurbeschermingsrichtlijnen ten uitvoer 
hebben gelegd.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden over alle verdere 
ontwikkelingen in deze zaak.
                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985.
2 PB L 73 van 14.3.1997.
3 PB L 156 van 25.6.2003.
4 PB L 140 van 5.6.2009.
5 PB L 20 van 26.1.2010.
6 PB L 206 van 22.7.1992.
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4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 oktober 2010.

De Commissie heeft de door indiener verstrekte gegevens getoetst aan de EU-wetgeving die 
op dit geval van toepassing zou kunnen zijn. Om inzicht te krijgen in de bijzonderheden van 
dit geval heeft de Commissie de bevoegde Spaanse autoriteiten om inlichtingen verzocht 
inzake de naleving van de desbetreffende milieuvoorschriften krachtens de communautaire 
wetgeving.

De Commissie stelt echter vast dat het antwoord van de Spaanse autoriteiten geen 
gedetailleerde informatie bevat over de correcte uitvoering van de bepalingen van artikel 6 
van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG1

Er zij op gewezen dat het gebied waarvoor dit project gevolgen heeft, door de Spaanse 
autoriteiten is aangewezen als speciale beschermingszone krachtens de Vogelrichtlijn en dat 
het een gebied van communautair belang is krachtens de Habitatrichtlijn. Het gebied heeft als 
naam en code ES0000053 "Sierra Norte" en maakt deel uit van het Natura 2000-netwerk. De 
Commissie zal de Spaanse autoriteiten daarom nogmaals vragen na te gaan hoe de bepalingen 
van artikel 6 van de Habitatrichtlijn in dit geval worden uitgevoerd.

In antwoord op een ander verzoek om inlichtingen hebben de Spaanse autoriteiten aan de 
Commissie uitgelegd dat dit project niet geselecteerd is voor financiering door het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling of andere Europese medefinanciering.  Op dit moment is 
alleen het ontwerp van het project voltooid. Dit is volledig gefinancierd uit de regionale 
begroting van de regering van Andalusië. Er is geen openbare aanbesteding geweest en met de 
uitvoering van het project is nog niet begonnen.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010.

In antwoord op het nieuwe verzoek van de Commissie om nadere informatie ten einde vast te 
stellen of de bepalingen van artikel 6 van de Habitatrichtlijn2 correct zijn uitgevoerd, hebben 
de Spaanse autoriteiten een ander verslag opgestuurd dat is opgesteld door de "Servicio de 
Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio 
Ambiente en Sevilla".  Uit dit verslag blijkt dat de Habitatrichtlijn correct is uitgevoerd, nadat 
in de MEB-procedure is vastgesteld dat het project geen nadelige gevolgen zal hebben voor 
de ongeschonden toestand van de betrokken Natura 2000-locaties. De bij twee gelegenheden 
door de Spaanse autoriteiten verstrekte informatie toont aan dat het project verenigbaar is met 
de milieuwetgeving van de EU.

De Commissie is derhalve van oordeel dat geen inbreuk is gemaakt op het EU-recht en zij 
heeft haar onderzoek daarom afgesloten.

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.
2  Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 
206 van 22.7.1992).


