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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 01305/2010, ingediend door Juan Eladio Palmis Sánchez (Spaanse
nationaliteit), over de bouw van een crematieoven in de nabijheid van woningen, 
een school en het strand in Puerto de Mazarrón, Murcia, Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzet zich tegen de vergunning die de lokale autoriteiten hebben afgegeven voor de 
bouw van een crematieoven op 10 meter afstand van woningen en een school, en op ongeveer 
150 meter afstand van het strand. De oven wordt beschouwd als een gevaar voor de 
volksgezondheid.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011

De Commissie heeft in het licht van de EU-milieuwetgeving die op deze zaak van toepassing 
kan zijn, de door indiener verstrekte informatie onderzocht.

Richtlijn 85/337/EEG1 (bekend als de milieueffectbeoordelingsrichtlijn of MEB-richtlijn) 
voorziet in de beoordeling van de milieueffecten van bepaalde openbare en privéprojecten.

Er zij op gewezen dat projecten betreffende crematieovens niet tot de in Bijlage I en II van de 
richtlijn vermelde categorieën van projecten behoren. Daarom valt dit project buiten de 

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG (PB L 175 van 5.7.1985), als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG (PB L 73 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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werkingssfeer van de MEB-richtlijn.

Aangezien de MEB-richtlijn niet op deze zaak van toepassing is, kan de Commissie niet in 
actie komen. De door indiener geuite bezwaren, net zoals andere mogelijke aspecten 
aangaande de uitvoering van dit project, kunnen enkel door de betrokken lidstaat behandeld
worden. Als indiener de plannen wil aanvechten, kan hij gebruik maken van de 
rechtsmiddelen die hem uit hoofde van de Spaanse wetgeving ter beschikking staan.

Conclusie
Op basis van de in dit verzoekschrift verstrekte elementen stelt de Commissie dat er geen 
bewijs is van schending van de EU-milieuwetgeving.


