
CM\870275NL.doc PE467.110v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

10.6.2011

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1381/2010, ingediend door Günter Ehmann (Duitse 
nationaliteit), over het niet uitvoeren van een milieueffectbeoordeling (MEB) 
door de autoriteiten bij het toekennen van een verruimde concessie voor 
mineralen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het gebied van de betwiste mineraalconcessies was al in gebruik voor de winning van lava en 
basalt voordat Richtlijn 85/337/EEG (de MEB-richtlijn) van kracht werd. Sinds 1997 zijn er 
nieuwe concessies afgegeven zonder dat er milieueffectbeoordelingen zijn uitgevoerd, voor 
een gebied dat ongeveer twee keer zo groot is als het oorspronkelijke oppervlak. De Duitse 
regionale autoriteit voor geologie en mijnbouw stelt dat effectbeoordelingen alleen zijn vereist 
voor de oorspronkelijke concessie en niet voor latere, nieuwe toepassingen. Indiener meent 
dat de geest van de wetgeving geweld wordt aangedaan.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 februari 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011.

In de Milieueffectbeoordelingsrichtlijn (MEB-richtlijn), 85/337/EEG1 zijn de volgende 
verplichtingen vastgelegd:

Een lijst van groeven en open mijnen waarbij de oppervlakte van het terrein meer bedraagt 
dan 25 hectare is opgenomen in Bijlage I van de richtlijn. Deze projecten zijn onderworpen 
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aan een milieueffectbeoordeling krachtens artikel 4(1). Andere groeven vallen onder Bijlage 
II van de richtlijn. Met betrekking tot projecten genoemd in Bijlage II bepalen de lidstaten 
door middel van een onderzoek per geval, of door middel van door de lidstaat opgestelde 
drempelwaarden of criteria, of het project aan een milieueffectbeoordeling onderworpen moet 
worden.

Wijzigingen of uitbreidingen van projecten die worden genoemd in Bijlage I zijn 
onderworpen aan een milieueffectbeoordeling, indien de wijziging of uitbreiding zelf de in 
Bijlage I genoemde drempelwaarden haalt.

Wijzigingen of uitbreidingen van projecten in Bijlage I of II waarvoor reeds een vergunning is 
afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd en die aanzienlijke nadelige gevolgen voor het 
milieu kunnen hebben (de wijziging of uitbreiding is niet opgenomen in Bijlage I), zijn 
onderworpen aan een milieueffectbeoordeling.

De informatie die door indiener is verschaft, maakt een duidelijke identificatie van de 
gebieden die worden verhuurd, geëxploiteerd of ontmanteld/gerenatureerd niet mogelijk. Uit 
het beschikbare bewijsmateriaal kan niet worden afgeleid voor welke oppervlakte van de 
groeven toestemming is verleend voor een uitbreiding en derhalve kunnen de omvang en 
gevolgen van deze uitbreidingen niet beoordeeld worden. Het afsluiten van een 
huurovereenkomst staat niet gelijk aan de goedkeuring van een mijnautoriteit voor een 
uitbreiding van het kaderplan voor werkzaamheden in groeven. Er zijn geen brieven van de 
bevoegde mijnautoriteiten aan indiener (bijv. die van 20 oktober 2008, 19 mei 2009 en 
26 februari 2010) overlegd waarin redenen worden aangedragen voor het feit dat geen 
milieueffectbeoordeling is aangevraagd vóór het verlenen van toestemming voor de 
uitbreidingen, alleen correspondentie waarin naar die brieven en naar mondelinge 
verklaringen wordt verwezen.

Op basis van de beschikbare informatie kan de Commissie niet beoordelen of Richtlijn 
85/337/EEG juist is toegepast in het onderhavige geval. Dat betekent dat de Commissie geen 
gevolg kan geven aan de klacht. Als indiener aanvullende informatie verstrekt, met name over 
de data, oppervlakten van de groeveterreinen en eventuele gevolgen van de uitbreidingen van 
goedgekeurde plannen voor de exploitatie van de groeven, en over de redenen die door de 
autoriteit zijn opgegeven voor haar besluit ten aanzien van de noodzaak van een 
milieueffectbeoordeling, zou de Commissie de zaak nader kunnen beoordelen.


