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Betreft: Verzoekschrift 0774/2008, ingediend door María Jesus Peréx Agorreta (Spaanse 
nationaliteit), namens het "Departamento de Historia Antigua-UNED", over 
bescherming van het natuurlijke en culturele milieu in Soria en Numancia in 
Castilla y León in Noord-Spanje

Verzoekschrift 0862/2008, ingediend door Amalio de Marichalar y Sáenz de 
Tejada (Spaanse nationaliteit), over bescherming van het natuurlijke en 
culturele milieu in Soria en Numancia in Castilla y León in Noord-Spanje

Verzoekschrift 1686/2008, ingediend door Álvaro de Marichalar y Sáenz de 
Tejada (Spaanse nationaliteit), over bescherming van het natuurlijke en 
culturele milieu in Soria en Numancia in Castilla y León in Noord-Spanje

1. Samenvatting van verzoekschrift 0774/2008

Indienster verwijst naar de geplande bouw van een zogeheten "milieuvriendelijke stad" in Soria, 
een aanduiding die zij niet passend vindt, aangezien het gebied waar gebouwd wordt, Soto de 
Garray, geclassificeerd is als beschermd gebied met een bouwverbod, omdat het gelegen is in 
een omgeving van communautair belang en in een speciaal vogelbeschermingsgebied met 
populaties van onder andere ooievaars. Het project omvat de bouw van meer dan 700 woningen, 
diverse hotels, en een bedrijventerrein (Polígono Industrial Soria II). Indienster wijst er tevens op 
dat de betrokken projecten en de daarmee verbonden activiteiten een zeer negatief effect zullen 
hebben op het nabijgelegen, historisch en archeologisch belangrijke gebied Numancia. Indienster 
verzoekt het Europees Parlement daarom om op te treden en te controleren of de bepalingen in 
de desbetreffende EU-wetgeving zijn gerespecteerd in verband met bovengenoemd project.

Samenvatting van verzoekschrift 0862/2008

Indiener is eigenaar van een deel van het gebied dat zal worden onteigend in verband met de 
bouw van een zogeheten "milieuvriendelijke stad" in Soria, een aanduiding die hij niet passend 
vindt, aangezien het gebied waar gebouwd wordt, Soto de Garray, geclassificeerd is als 
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beschermd gebied met een bouwverbod, omdat het gelegen is in een gebied van communautair 
belang en in een speciaal vogelbeschermingsgebied met populaties van onder andere ooievaars. 
Het project omvat de bouw van meer dan 700 woningen, diverse hotels, en een bedrijventerrein 
(Polígono Industrial Soria II). Indiener wijst er tevens op dat de betrokken projecten en de 
daarmee samenhangende activiteiten een zeer negatief effect zullen hebben op het nabijgelegen, 
historisch en archeologisch belangrijke gebied Numancia. Indiener verzoekt het Europees 
Parlement daarom om op te treden en te controleren of de bepalingen in de desbetreffende EU-
wetgeving zijn gerespecteerd in verband met bovengenoemd project.

Samenvatting van verzoekschrift 1686/2008

Indiener is eigenaar van een deel van het gebied (Finca el Cabezo) dat wordt onteigend in 
verband met een bouwproject dat meer dan 700 woningen, diverse hotels, en een bedrijventerrein 
(Polígono Industrial Soria II) omvat. De onteigening "in algemeen belang" is toegekend aan een 
semipublieke instelling, GESTURCAL, waarbij voorbij zou zijn gegaan aan de bepalingen van 
Richtlijn 2004/18/EG betreffende overheidsopdrachten. Voor het stadsontwikkelingsproject is 
een voorafgaande milieueffectrapportage vermeden, hetgeen in strijd zou zijn met 
Richtlijn 2001/42/EG. Verder is voor het ontwikkelingsproject een locatie gekozen die binnen 
een speciaal vogelbeschermingsgebied valt met populaties van havikarenden en valken. Dit zou 
derhalve in strijd zijn met Richtlijn 92/43/EG inzake habitats. Indiener beweert verder dat het 
ontwikkelingsproject een zeer negatief effect zal hebben op het nabijgelegen, historisch en 
archeologisch belangrijke gebied van Numancia (Romeinse ruïnes uit de tijd van de belegering 
door Scipio Africanus en overblijfselen van de Romaanse kerk San Juan de Duero). Hij verzoekt 
het Europees Parlement daarom om op te treden en te controleren of de desbetreffende 
bepalingen in de EU-wetgeving zijn gerespecteerd in verband met het project.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 oktober 2008 (verzoekschrift 0774/2008), op 11 november 2008 
(verzoekschrift 0862/2008) en 26 maart 2009 (verzoekschrift 1686/2008). De Commissie is om 
inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009.

Het verzoekschrift

Indieners doen hun beklag over twee projecten, de geplande bouw van een "milieuvriendelijke 
stad" in Soto de Garray (Soria) en het bedrijvenpark Polígono Industrial Soria II (117 ha) in 
Cabezo, in de gemeente Soria.

Volgens indieners tast de "milieuvriendelijke stad" in Soria, Soto de Garray, een waterrijk 
natuurgebied aan bij de samenloop van de rivieren Duero en Tera, waar oeverplantsoorten, in het 
bijzonder de berk, rijk vertegenwoordigd zijn en diverse vogelsoorten, in het bijzonder 
ooievaars, nestelen. Het project behelst vijf glazen constructies, 800 onderkomens, hotels, 
bedrijven, enz., die behalve een negatief effect op het milieu, ook een zeer ernstig visueel effect 
zullen hebben op het uitzonderlijke archeologische gebied in Numancia.

Voor wat betreft het bedrijvenparkproject Polígono Industrial Soria II, zetten indieners uiteen dat 
het een ernstige bedreiging inhoudt van het culturele landschap en dat er geen sprake is geweest 
van een milieueffectrapportage en een economisch verslag. De locatie van Soria II bevindt zich 
op slechts 400 meter afstand van La Rasa Roman Camp, één van Scipio's belegeringskampen, 
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dat samen met Numancia tot Cultureel Goed is verklaard. De bouw zal ook andere gebieden die 
tot Cultureel Goed zijn verklaard aantasten. Derhalve zal het bedrijvenpark het milieu waaraan 
wordt gerefereerd op onherstelbare wijze aantasten.

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

De Commissie is op de hoogte van de door indieners aan de orde gestelde kwesties. Deze hebben 
ook aanleiding gegeven tot klachten die bij de Commissie zijn ingediend.

De Commissie heeft het project aangaande de "milieuvriendelijke stad" reeds onderzocht, in het 
kader van klacht 2007/2105, waarbij speciale aandacht is uitgegaan naar een mogelijke 
schending van Richtlijn 92/43/EEG1 van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, alsmede Richtlijn 79/409/EEG 2 van de Raad 
van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand. De diensten van de Commissie konden 
geen duidelijk effect van het project op het Natura 2000-netwerk vaststellen. De klacht werd op 
15/06/2008 terzijde gelegd.

Het project is niet gesitueerd in het Natura 2000-netwerk. Voorafgaand aan de selectie van opties 
die de ontwikkelaar heeft bestudeerd, werden twee voorwaarden vastgesteld: a) dat het project 
op niet meer dan 8 kilometer van Soria zou worden ontwikkeld; en b) dat het project niet in enig 
beschermd gebied zou worden gesitueerd, dat de maximale afstand tot het GCB "Riberas del 
Duero y sus afluentes" niet meer dan 2 kilometer zou zijn en dat de helling niet meer dan 8 % 
zou bedragen.

Het project is onderverdeeld in sectoren ("campus"), met verspreide bebouwing en een minimale 
invloed op de bevolkingsdichtheid. 

Het project werd onderworpen aan een milieueffectbeoordelingsprocedure, die werd afgesloten 
met een milieueffectverklaring, goedgekeurd door middel van Resolutie van 10 november 2006 
(BOCyL – officieel regionaal bulletin – van 17 november 2006). Volgens de betreffende 
milieueffectverklaring is in de milieueffectrapportage rekening gehouden met onder meer de 
volgende factoren: bodem, water, lucht, klimaat, landschap, flora, fauna (met inbegrip van de 
bescherming van soorten, het potentieel aan habitats en mogelijke effecten op beschermde 
ecosystemen), materiële goederen en archeologisch en cultureel erfgoed. Bovendien wordt in 
punt 2 van de milieueffectverklaring (over de bescherming van historisch erfgoed), vastgesteld 
dat "als er gedurende de graafwerkzaamheden toevallige vondsten worden gedaan, ofwel 
objecten en materiële overblijfselen worden ontdekt die van waarde zijn voor het culturele 
erfgoed van Castilië en León, de procedure moet worden gevolgd, zoals beschreven in Artikel 60 
van Wet 12/2002, van 11 juli, betreffende het culturele erfgoed van Castilië en León".

Het bedrijvenparkproject Soria II wordt op dit moment onderzocht. Daartoe heeft de Commissie 
bij de Spaanse autoriteiten om informatie verzocht betreffende Richtlijn 85/337/EEG, zoals 
gewijzigd bij de Richtlijnen 97/11/EG en 2003/35/EG, met speciale aandacht voor mogelijke 
effecten op Numancia en de Romeinse kampen. 
Conclusies

De Commissie is van oordeel dat het project aangaande de "milieuvriendelijke stad" geen 

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.
2 PB L 103 van 25.4.1979.
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schending van de communautaire milieuwetgeving inhoudt en heeft de Spaanse autoriteiten om 
informatie verzocht betreffende het effect van het Soria II-project op Numancia en zijn erkende 
culturele goederen. De Commissie zal de voortgang van het project blijven volgen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009

Project "milieuvriendelijke stad"

De Commissie wijst opnieuw op haar standpunt zoals uitgedrukt in haar eerdere schriftelijke 
mededeling aangaande het "milieuvriendelijke stad"-project.

Industriegebied Soria II

De Commissie heeft een onderzoek gestart in het kader van EU Pilot onder nummer 237/08 naar 
aanleiding van schriftelijke vraag E-6192/08 van David Hammerstein Mintz. 

De Commissie heeft de Spaanse autoriteiten diverse vragen voorgelegd over de toepassing op 
deze zaak van Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu 
van bepaalde plannen en programma's. Tevens heeft de Commissie gevraagd of er mogelijk 
gevolgen zullen zijn voor Natura 2000-gebieden.

De Spaanse autoriteiten hebben verklaard dat de wijziging in het stadsontwikkelingsplan van 
Soria niet onderhevig was aan SMEB-bepalingen, na een expliciete en weloverwogen beslissing 
zoals gepubliceerd in het officiële regionale bulletin (BOCyL nº 81 van 27.4.2007). Reden 
hiervoor is dat volgens de Spaanse omzetting van artikel 3, lid 3, voor plannen en programma's 
die het gebruik bepalen van kleine gebieden op lokaal niveau en voor kleine wijzigingen in 
bedoelde plannen en programma's, een milieueffectbeoordeling alleen dan verplicht is wanneer 
de lidstaten bepalen dat zij aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. Details en redenen zoals 
gegeven in het hierboven vermelde besluit zijn een duidelijke verklaring voor het feit dat in dit 
geval geen strategische milieueffectbeoordeling nodig is. Uit de tekst van het besluit komt 
duidelijk naar voren dat de wijziging van het plan geen invloed heeft op enige Natura 2000-
locatie. Verder wordt in het besluit tevens verklaard dat de in de wijziging van het 
stadsontwikkelingsplan genoemde industriële zonering aan een milieueffectbeoordeling zal 
worden onderworpen.

In genoemd besluit staat tevens vermeld dat zich in het gebied waar het Soria II-plan betrekking 
op heeft geen geregistreerde archeologische vindplaatsen bevinden.

Op basis van het bovenstaande is daarom geen enkele actie van de Commissie gerechtvaardigd.

Aspecten met betrekking tot overheidsopdrachten

De kwesties die in deze verzoekschriften worden genoemd, lijken tot op zekere hoogte samen te 
hangen met kwesties die aan de orde worden gesteld in de context van de inbreukprocedure van 
de Commissie tegen het koninkrijk Spanje wegens niet-naleving in de wet inzake het grondbezit 
in de provincie Valencia (vroeger LRAU, tegenwoordig LUV) van de Europese regelgeving 
betreffende de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten. Op 27 juni 2007 heeft de 
Commissie besloten deze zaak door te verwijzen naar het Europees Hof van Justitie; op dit 
moment wordt naar deze zaak verwezen als C-306/08, Europese Commissie / Koninkrijk 
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Spanje1.

Bovengenoemde inbreukprocedure heeft betrekking op diverse aspecten van de wet inzake het 
grondbezit in de provincie Valencia. De elementen van deze wet die door de Commissie worden 
aangevochten vloeien voort uit het feit dat de Commissie van mening is dat de Europese 
regelgeving en beginselen inzake overheidsopdrachten bij de toekenning van de zogeheten PAI's 
(geïntegreerde actieprogramma's) geheel in acht dienen te worden genomen.

De Commissie benadrukt dat voornoemde inbreukprocedure een beperkte reikwijdte heeft met 
betrekking tot de schending van Europese regelgeving inzake overheidsopdrachten. Bepalingen 
van de wet inzake het grondbezit in de provincie Valencia voor wat betreft de 
onteigeningsbevoegdheden van de lokale overheden worden niet in twijfel getrokken, aangezien 
dit niet onder de bevoegdheid van de Gemeenschap valt, zoals is vastgelegd in artikel 295 van 
het EG-Verdrag met betrekking tot het systeem van eigendomsrecht in de lidstaten.

In het belang van indieners kan, zoals reeds gesteld in het antwoord op mondelinge vraag O-
031/07 en op schriftelijke vraag E-4434/07, in dit stadium niet worden uitgesloten dat 
bovenstaande Valenciaanse zaak tot op zekere hoogte een test wordt voor de Commissie en dat 
daarom ook de kwestie die in het verzoekschrift wordt opgeworpen aan de orde zal komen. 
Wanneer het Europees Hof van Justitie zich heeft uitgesproken over de zaak, zal de Commissie 
bekijken welke stappen dienen te worden ondernomen met betrekking tot andere Spaanse 
regionale wetgeving inzake het grondbezit. 

Conclusies
De Commissie is van oordeel dat noch het project aangaande de "milieuvriendelijke stad", noch 
het Soria II-project schending van de communautaire milieuwetgeving inhoudt.

Aangaande de mogelijke toepassing van Europese regelgeving betreffende de procedures voor 
het plaatsen van overheidsopdrachten wijst de Commissie in het belang van indienster op haar 
standpunt in de zaak C-306/08, Europese Commissie / Koninkrijk Spanje2.

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

De Commissie heeft de door de indiener toegezonden aanvullende documentatie onderzocht. Zij 
ziet nog altijd geen mogelijkheid een inbreuk op de milieuwetgeving van de EU te constateren en 
houdt vast aan de argumenten die in de eerdere mededeling uiteen zijn gezet.

                                               
1 Zie http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ voor recente informatie betreffende de voortgang van deze zaak.
2 Zie http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ voor recente informatie betreffende de voortgang van deze zaak.


