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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener bekritiseert de plannen van Compañía Logística de Hidrocarburos S.A. (CLH) om 
een brandstofopslagfaciliteit te bouwen in Almodóvar del Campo (Ciudad Real). Indiener 
stelt dat de lokale bevolking heftig tegen dit project heeft geprotesteerd en is van mening dat 
verschillende EG-richtlijnen zijn geschonden (Richtlijn 97/11/EG, 2003/105/EG, 92/43/EEG, 
2003/4/EG, 2002/3/EG en 2000/60/EG). Hij verzoekt het Europees Parlement om in te grijpen 
en ervoor te zorgen dat de Spaanse autoriteiten en CLH met dit project stoppen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 januari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Indieners zijn tegen de plannen van het bedrijf CLH om de opslagfaciliteiten voor 
brandstoffen op basis van aardolie uit te breiden. Het betreft een faciliteit in de gemeente 
Almodóvar del Campo, in de provincie Ciudad Real, in de autonome gemeenschap van 
Castilla-La Mancha, Spanje.

Volgens indieners is een groot deel van de plaatselijke gemeenschap tegen het project. Ze 
klagen over de negatieve gevolgen van het project voor het milieu en over het feit dat de 
Spaanse autoriteiten verschillende communautaire richtlijnen slecht zouden hebben toegepast.
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De diensten van de Commissie hebben de argumenten en de informatie van indieners over het 
betreffende project bestudeerd in het licht van het communautair milieurecht dat in dit geval 
van toepassing zou kunnen zijn.

Ten eerste dienen we te verwijzen naar Richtlijn 85/337/EEG1 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. Artikel 2 van deze 
richtlijn bepaalt dat, voordat een vergunning wordt verleend, de projecten die een aanzienlijk 
milieueffect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, onderworpen 
moeten worden aan een beoordeling van die effecten.

De bepalingen van Richtlijn 85/337/EEG zijn van toepassing op de in bijlage I en bijlage II 
van de richtlijn genoemde projecten. In de zin van artikel 4, lid 1 moeten projecten van de in 
bijlage I genoemde categorieën worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling. 
Krachtens artikel 4, lid 2 bepaalt de desbetreffende lidstaat voor de in bijlage II genoemde 
projecten: a) door middel van een onderzoek per geval, of b) aan de hand van door de lidstaat 
vastgestelde drempelwaarden of criteria (screeningsfase), of het project al dan niet moet 
worden onderworpen aan een beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10. De 
lidstaten kunnen besluiten om beide procedures toe te passen.

Op basis van een analyse van de in het dossier beschikbare informatie zou het project kunnen 
vallen onder bijlage II, punt 6, letter c) van Richtlijn 85/337/EEG die "opslagruimten voor 
aardolie, petrochemische en chemische producten" omvat. Dus moeten de bevoegde Spaanse 
autoriteiten de kenmerken van dit dossier bestuderen en vaststellen of dit project al dan niet 
onderworpen moet worden aan een milieueffectbeoordeling voordat een vergunning kan 
worden verleend. Daarbij moeten ze rekening houden met de criteria die in bijlage III van de 
richtlijn zijn vastgesteld.

Als het project een aanzienlijk effect zou kunnen hebben op een speciaal beschermingsgebied 
voor vogels of op een gebied van communautair belang dat tot het netwerk Natura 2000 
behoort, moeten de Spaanse autoriteiten de bepalingen van artikel 6 van Richtlijn 92/43/EEG2

(habitatrichtlijn) toepassen.

Voorts zouden ook de bepalingen van Richtlijn 96/82/EG3 betreffende de beheersing van de 
gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (Seveso II) op de 
faciliteit van toepassing kunnen zijn.

Gelet op het voorgaande heeft de Commissie de Spaanse autoriteiten gevraagd naar hun 
mening over de door indieners aangevoerde feiten en over de eventuele toepassing van de 
betreffende milieurechtlijnen in dit geval.

Teneinde zich ervan te vergewissen dat de bepalingen uit de betreffende communautaire 
milieurichtlijnen in dit geval correct zijn toegepast, heeft de Commissie aan de Spaanse 
autoriteiten nadere aanvullende informatie gevraagd, meer bepaald over de 
milieueffectbeoordelingsprocedure waaraan dit project is onderworpen voordat een eventuele 

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985. PB L 175 van 5.7.1985.
2 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992. PB L 206 van 22.7.1992.
3 Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996. PB L 10 van 14.1.1997.
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vergunning werd verleend.

De Commissie zal niet nalaten de Commissie verzoekschriften te informeren over de 
ontwikkelingen in de behandeling van dit dossier.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 februari 2011

In voorgaande mededelingen heeft de Europese Commissie de Commissie verzoekschriften 
van het Europees Parlement geïnformeerd over het communautaire milieurecht dat op deze 
zaak van toepassing zou kunnen zijn.

De Commissie heeft zich naar aanleiding van verzoekschrift 1121/2008 en parlementaire 
vraag E-4333/08 tot de Spaanse autoriteiten gewend met de vraag commentaar te geven 
betreffende de feiten die naar voren zijn gebracht en de naleving in deze kwestie van de 
verplichtingen die voortvloeien uit de communautaire milieuwetgeving.

In antwoord op het verzoek van de Commissie hebben de Spaanse autoriteiten twee rapporten 
gestuurd die zijn opgesteld door het Spaanse staatsoverheidsapparaat, in het bijzonder door 
het Directoraat-generaal van energiebeleid en mijnbouw van het ministerie van Industrie, 
Toerisme en Handel, en door het Directoraat-generaal van kwaliteit en milieubeoordeling van 
het ministerie van Milieu, Platteland en Zee, tezamen met diverse bijlagen.

In het kort geven de Spaanse autoriteiten een uiteenzetting van de verschillende bestuurlijke 
stappen die met betrekking tot dit project zijn ondernomen. De Spaanse autoriteiten 
benadrukken dat voor dit project aan alle voorwaarden is voldaan die zijn vastgelegd in de 
Spaanse implementatiewetgeving voor de door de Commissie genoemde communautaire 
milieurichtlijnen.

De Spaanse autoriteiten verklaren dat, in navolging van het verzet van de inwoners van het 
gebied, het oorspronkelijke project gewijzigd is, waarbij ook de uitgevoerde 
milieueffectrapportage aangepast is om uit de verschillende bestudeerde alternatieven een 
locatie te kiezen die verder verwijderd is van Almodóvar del Campo. Het milieuorgaan 
(ministerie van Milieu) heeft de projectontwikkelaar namelijk gevraagd om een ander 
alternatief te zoeken. Naar aanleiding van de gesprekken tussen de projectontwikkelaar en de 
lokale autoriteiten is een consensus bereikt die bovendien goedgekeurd is door de bevoegde 
milieuautoriteiten en die geen gevolgen heeft voor wat voor beschermd natuurgebied dan ook.

Er moet worden opgemerkt dat dit project, gesteund door het bedrijf Compañía Logística de
Hidrocarburos (CLH), is onderworpen aan een milieueffectbeoordeling voordat het werd 
goedgekeurd. Deze procedure is afgesloten met de milieueffectverklaring (MEV) die door het 
ministerie van Milieu is afgegeven bij besluit van 12 februari 2010, en die is bekendgemaakt 
in het staatsblad (BOE) nr. 52 van 1 maart 2010 (blz. 20062-20079).

In deze milieueffectverklaring worden de resultaten samengevat van de 
milieueffectbeoordeling, met inbegrip van de raadplegingen met de betrokken autoriteiten en 
het publiek, de verschillende alternatieven die zijn bestudeerd, de uitgevoerde wijziging van 
het project, de vastgestelde milieuvoorwaarden, de milieubewaking tijdens de uitvoering van 
het project, enz. Deze milieueffectbeoordelingsprocedure lijkt zowel een aannemelijke en 
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afdoende waarborg voor het goed in kaart brengen en evalueren van de milieueffecten van dit 
project op de omgeving als voor het treffen van de nodige maatregelen om schadelijke 
effecten te vermijden of zoveel mogelijk te beperken.

Er moet worden opgemerkt dat het Directoraat-generaal van energiebeleid en mijnbouw, bij 
besluit van 5 maart 2010, uiteindelijk toestemming verleend heeft voor de uitvoering van dit 
project voor de bouw van een brandstofopslaginstallatie in de gemeente Almodóvar del 
Campo, in de provincie Ciudad Real. Deze beslissing is bekendgemaakt in het staatsblad 
(BOE) nr. 77 van 30 maart 2010 (pagina 34925-34928). Deze beslissing verwijst naar de 
eerder genoemde milieueffectverklaring, maar legt de projectontwikkelaar ook andere 
voorwaarden betreffende andere technische aspecten op.

Bovendien laten de Spaanse autoriteiten weten dat er ten aanzien van dit project geen 
contentieus bestuursrechtelijk beroep is ingesteld bij de Spaanse rechtbanken.

Conclusie

De Commissie heeft de door indieners verstrekte argumenten en informatie over het project in 
kwestie bestudeerd, in het licht van het toepasbare communautair milieurecht, rekening 
houdend met het antwoord van de Spaanse autoriteiten en alle informatie die over dit 
onderwerp beschikbaar is.

Op basis van het onderzoek van dit dossier kan niet worden geconcludeerd dat er inbreuk is 
gepleegd op de in onderhavig geval toepasselijke communautaire milieuwetgeving.


