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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

10.06.2011

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 258/2010, ingediend door J.R.Q.B. (Spaanse nationaliteit), over een 
steengroeve in de open lucht in Erro, Navarra

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich dat de regering van de autonome regio Navarra toestemming wil geven 
voor het openen van een steengroeve in de open lucht in een gebied dat is aangemerkt als een 
gebied van communautair belang (Monte Alduide, ES 2200019) en deel uitmaakt van het 
Natura 2000-netwerk. Het maken van proefboorgaten voor de aanleg van de steengroeve is niet 
opgenomen in de beleidsplannen voor het gebruik en beheer van het gebied.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 17 juni 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

Indiener protesteert tegen de aanleg van een steengroeve in de open lucht in de gemeente Valle 
de Erro in de autonome regio ('foral') Navarra in Spanje.

Volgens indiener zal dit project ernstige negatieve gevolgen hebben voor het gebied van 
communautair belang 'Monte Alduide' (ES 2200019), dat deel uitmaakt van het Natura 2000-
netwerk, en voor het belangrijke vogelgebied 'Roncesvalles-Irati Sierra de Abodi' (IBA 085).

Indiener heeft het besluit1 van de voorzitter van de dienst voor milieukwaliteit bijgesloten, 
waarin de autorisatie voor milieueffect voor het project wordt toegezegd, waaronder toegang tot 
                                               
1 Resolución 997/2009, de 29 de diciembre, del Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la que se concede 
la Autorización de Afecciones Ambientales para el Proyecto de accesos y emplazamientos de la 3.ª campaña de 
sondeos en Legua Acotada (Zilbeti, Valle de Erro), promovido por Magnesitas Navarras, S.A. (B.O. Navarra n. 18, 
9/02/2010).
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het terrein en locaties voor de derde serie boorgaten bij Legua Acotada (Zilbeti, Valle de Erro), 
gesponsord door het bedrijf Magnesitas Navarras, S.A.

De Commissie heeft de door indiener verstrekte informatie tegen het licht gehouden aan de hand 
van de mogelijk op deze kwestie toepasselijke communautaire regelgeving.

Richtlijn 85/337/EEG1 als gewijzigd (bekend als de milieueffectrapportagerichtlijn of MER-
richtlijn) bevat bepalingen voor het uitvoeren van een milieueffectrapportage voor bepaalde 
openbare en particuliere projecten. In de MER-richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen 
projecten uit bijlage I, ten aanzien waarvan altijd een MER-procedure moet worden doorlopen, 
en projecten uit bijlage II, ten aanzien waarvan de lidstaten via onderzoek per geval en/of 
drempels of normen die in de nationale omzettingswetgeving zijn vastgelegd, bepalen of een 
MER wordt uitgevoerd.

Opgemerkt zij dat dit project afhankelijk van de kenmerken mogelijk valt onder de 
werkingssfeer van bijlage I, punt 19 van de richtlijn: "Steengroeven en dagbouwmijnen met een 
terreinoppervlakte van meer dan 25 hectare", of onder bijlage II, punt 2 a) van de richtlijn: 
"Steengroeven, dagbouwmijnen en turfwinning (niet onder bijlage I vallende projecten)".

De MER-procedure zorgt ervoor dat de gevolgen die projecten met zich meebrengen voor het 
milieu, worden vastgesteld en beoordeeld alvorens de bevoegde autoriteit toestemming verleent 
voor uitvoering.

Met betrekking tot de EU-natuurrichtlijnen (Vogelrichtlijn 79/409/EEG2 en Habitatrichtlijn 
92/43/EEG3), zij erop gewezen dat deze van toepassing zouden zijn als het project in kwestie 
gevolgen van betekenis zou hebben voor Natura 2000-gebieden. In dit soort gevallen kan een 
MER-procedure een nuttig instrument zijn om de waarborgen uit hoofde van artikel 6 van de 
Habitatrichtlijn toe te passen.
Volgens de beschikbare informatie is toestemming verleend voor de boorgaten. Het project van 
de steengroeve in de open lucht bevindt zich echter nog in de beginfase. De bevoegde 
autoriteiten hebben hiervoor nog geen vergunning verleend. De bevoegde autoriteiten moeten de 
vereiste MER nog uitvoeren en een beslissing nemen over de gevolgen van dit project voor de 
betreffende locatie en voor de soorten die krachtens de Habitatrichtlijn worden beschermd. De 
Commissie is van mening dat de MER-procedure voor dit project het passende kader zal vormen 
voor het publiek om zijn opmerkingen en bezorgdheid over dit project en de mogelijke 
alternatieven ervoor kenbaar te maken.

Tot slot begrijpt de Commissie dat het project van de steengroeve in de open lucht zich in de 
beginfase bevindt en dat de bevoegde autoriteiten nog geen definitieve beslissing over dit project 
hebben genomen. Er is daarom geen sprake van een duidelijke inbreuk op de communautaire 
milieuwetgeving; de Commissie kan derhalve op dit moment niet nader ingaan op deze zaak.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 10 juni 2011.

Opmerkingen van de Commissie

                                               
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).
2 PB L 103 van 25.4.1979. Gecodificeerd bij Richtlijn 2009/147/EG (PB L 20 van 26.1.2010).
3 PB L 206 van 22.7.1992.
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De diensten van de Commissie hebben de door indiener verstrekte aanvullende informatie 
onderzocht aan de hand van het communautaire milieurecht dat op dit geval van toepassing zou 
kunnen zijn.

Volgens indiener hebben de bevoegde autoriteiten op 13 december 2010 een vergunning 
afgegeven voor de ontwikkeling van de steengroeve in de open lucht1. Het project voor de 
steengroeve is het onderwerp geweest van een openbare raadpleging en er is een MER-procedure 
uitgevoerd. De desbetreffende rapportage is op 26 november 2010 goedgekeurd2. 

De bevoegde autoriteiten hebben de vereiste MER-procedure voor de steengroeve uitgevoerd en 
een beslissing genomen ten aanzien van de gevolgen van dit project voor het gebied van 
communautair belang 'Monte Alduide' (ES 2200019), dat wordt beschermd op grond van de 
bepalingen van de Habitatrichtlijn3. 

Ten aanzien hiervan wordt in de MER vermeld dat het project geen aanzienlijke gevolgen zal 
hebben voor het genoemde gebied. Er worden specifieke compenserende en preventieve 
maatregelen beschreven, die de gevolgen van dit project minimaliseren voor de soorten en 
habitattypen die het gebied van het project rijk is.

Derhalve heeft de Commissie geen redenen om te menen dat de tot nu toe ondernomen 
activiteiten niet verenigbaar zijn met de wettelijke vereisten zoals vastgesteld in de 
Habitatrichtlijn en de MER-richtlijn.

Conclusies 

Op grond van de aanvullende informatie die indiener heeft verstrekt, kan de Commissie in dit 
geval geen schending van het communautaire milieurecht vaststellen. De Commissie heeft 
derhalve geen redenen om haar aanvankelijke conclusie te herzien.

                                               
1 Gepubliceerd in het officiële blad van de regering van Navarra, nr. 1, 3.1.2011.
2 Gepubliceerd in het officiële blad van de regering van Navarra, nr. 159, 31.12.2010.
3 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992).


