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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0559/2009, ingediend door José Vázquez Gómez (Spaanse 
nationaliteit), namens de "Asociación movida Pro Parque Tamarguillo", over de 
aanleg van een aftakking van de autosnelweg, waardoor een natuurpark in de 
provincie Sevilla zou worden aangetast

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat het gemeentebestuur van Sevilla een project heeft ingediend 
voor de aanleg van een aftakking van de autosnelweg, die dwars door het natuurpark van 
Tamarguillo gaat. Dit park is opgeknapt en herbebost met fondsen van het EFRO. De aanleg 
van de aftakking van de autoweg zou afbreuk doen aan voornoemde herstelwerkzaamheden 
en zou ernstige overlast bezorgen aan de omwonenden. Indiener beklaagt zich over het slechte 
beheer van voornoemde Europese fondsen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 juli 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 verzet zich tegen de aanleg van een autosnelweg rond de stad Sevilla, in de 
autonome regio Andalusië in Spanje. Indiener geeft aan dat het aanleggen van deze rondweg 
nadelige gevolgen zal hebben en schade zal toebrengen aan een deel van het stadspark 
Tamarguillo. Volgens indiener is dit park erg belangrijk voor de inwoners van dit gebied en 
hun kwaliteit van leven. Indiener benadrukt dat het park een belangrijke ecologische waarde 
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heeft en dat het waterrijke gebied in kwestie door het project zou worden aangetast. Indiener 
wijst erop dat dit gebied recent is opgeknapt met steun van Europese fondsen
(POMAL/EFRO).

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Voor wat betreft de toepassing van het communautaire milieurecht in dit geval, kan gewezen 
worden op Richtlijn 85/337/EEG1 van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-
effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten. Deze richtlijn is gewijzigd 
door de Richtlijnen 97/11/EG2, 2003/35/EG3 en 2009/314.

In artikel 2, lid 1 van de gewijzigde Richtlijn 85/337/EEG, bekend als de richtlijn betreffende 
de milieu-effectbeoordeling, wordt bepaald dat projecten die een aanzienlijk milieu-effect 
kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, moeten worden onderworpen 
aan een beoordeling van die effecten voordat een vergunning wordt verleend.

De richtlijn betreffende de milieu-effectbeoordeling is van toepassing op de projecten die in 
bijlagen I en II worden vermeld. Hierbij wordt opgemerkt dat in bijlage I onder punt 7b) de 
projecten van de categorie "Aanleg van autosnelwegen en autowegen" staan vermeld.
Volgens artikel 4, lid 1 moeten projecten van de in bijlage I genoemde categorieën worden 
onderworpen aan een beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10.

Bijgevolg lijkt de aanleg van een autosnelweg of een autoweg rond de stad Sevilla 
onderworpen te moeten worden aan een milieu-effectbeoordeling voor er een vergunning kan 
worden verleend. Hierbij moet worden opgemerkt dat, in het kader van deze procedure, een 
periode van openbare raadpleging moet plaatsvinden. De op- en aanmerkingen van de 
bevolking moeten in overweging worden genomen alvorens de eventuele vergunning te 
verlenen voor het project.

De diensten van de Commissie hebben contact opgenomen met de Spaanse autoriteiten om de 
bijzonderheden van de aanleg van deze autosnelweg te vernemen en hun commentaar te 
vragen over de toepassing van Richtlijn 85/337/EEG in dit specifieke geval.

Met betrekking tot de communautaire richtlijnen over natuurbescherming, Richtlijn 
79/409/EEG5 (vogels) en Richtlijn 92/43/EEG6 (habitats) kan worden opgemerkt dat deze niet 
van toepassing zijn in dit geval, gezien het feit dat dit stadspark geen deel uitmaakt van een 
gebied dat behoort tot het Natura 2000-netwerk.

Voor wat betreft de mogelijke financiële bijdrage van de Gemeenschap aan deze projecten, 
namelijk enerzijds het herstel van het stadspark "Parque Tamarguillo" en anderzijds de 
beoogde nieuwe autosnelweg, wil de Commissie het volgende opmerken:

                                               
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 103 van 25.4.1979.
6  PB L 206 van 22.7.1992.
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Volgens de informatie die de Spaanse autoriteiten hebben verstrekt aan de diensten van de 
Commissie die verantwoordelijk zijn voor de structuurfondsen, is een project met de naam 
"Herinrichting van vervallen terreinen in de gemeente" medegefinancierd door het EFRO in 
het kader van het programma POMAL (1994-1999). Dit project heeft in 2001 zijn laatste 
certificering gehad. De totale subsidiabele kosten bedroegen 8 865 163 euro, waarvan 
6 205 614 euro is medegefinancierd door het EFRO.

De Commissie heeft geen informatie over het door indiener genoemde wegenproject en 
onderneemt derhalve geen actie inzake eventuele medefinanciering daarvan. De Commissie 
stelt voor dat indiener zich wendt tot de bevoegde Spaanse autoriteiten, in het bijzonder het 
ministerie van Economische Zaken, mevrouw Martínez Urrutia, e-mail: 
emartinezurrutia@sgpg.meh.es, voor aanvullende informatie over dit onderwerp.

Conclusie

De Commissie heeft zich tot de Spaanse autoriteiten gewend om hun commentaar te vragen 
over de toepassing van het communautaire milieurecht in dit specifieke geval.

De Commissie zal het Europees Parlement informeren over de ontwikkelingen tijdens de 
behandeling van dit dossier.

4. (REV) Antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 maart 2011

In haar vorige mededeling heeft de Commissie de Commissie verzoekschriften van het 
Europees Parlement informatie verstrekt over het milieurecht van de Europese Unie dat in het 
onderhavige geval toepasselijk zou kunnen zijn.

De Commissie heeft naar aanleiding van het verzoekschrift de Spaanse autoriteiten om hun 
opmerkingen verzocht over de feiten die indiener aan de kaak stelt en over de verplichtingen 
die in het onderhavige geval voortvloeien uit het milieurecht van de Europese Unie.

In antwoord op dit verzoek hebben de Spaanse autoriteiten een rapport hierover van het 
gemeentebestuur van Sevilla, met verscheidene bijlagen, doen toekomen.

Kort samengevat wijzen de Spaanse autoriteiten erop dat de plannen voor de autosnelweg of 
de rondweg SE-35 en voor de heraanleg van het stadpark Tamarguillo deel uitmaken van het 
algemeen stedenbouwkundig plan van de stad Sevilla. Het gemeentebestuur voegt eraan toe 
dat het plan, voor de goedkeuring ervan door het bestuur van de autonome regio Andalusië op 
19 juli 2006, eerst aan een milieueffectbeoordeling is onderworpen.

Na onderzoek van het dossier heeft de Commissie een nieuwe brief gericht aan de Spaanse 
autoriteiten waarin hun wordt verzocht om meer gedetailleerde bijkomende inlichtingen over 
de milieueffectbeoordeling en de stappen die zijn gezet in verband met de twee genoemde 
specifieke projecten. Deze gegevens zijn onontbeerlijk om het onderzoek af te ronden.


