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Betreft: Verzoekschrift 0020/2011, ingediend door R. G. (Spaanse nationaliteit), over de 
vermeende schending van milieuwetgeving in Montes de Toledo (Sierra de 
Malagón) in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt de Europese Unie te interveniëren om een halt toe te roepen aan de schending
van Europese wetgeving op het gebied van vogelbescherming, habitats en 
milieueffectrapportages, aangezien het milieu vernietigd wordt door de aanleg van 
windmolenparken in Montes de Toledo (Sierra de Malagón), Spanje.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 april 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

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

Krachtens Richtlijn 85/337/EEG 1 van de Raad, zoals gewijzigd, betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (bekend onder de naam 
MEB-richtlijn oftewel milieueffectbeoordelingsrichtlijn), moeten projecten die een aanzienlijk 
milieueffect kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, worden 
onderworpen aan een beoordeling van die effecten voordat een vergunning wordt verleend.  

De MEB-richtlijn maakt onderscheid tussen zogenoemde bijlage I-projecten, die altijd aan een 
MEB-procedure onderworpen moeten worden, en bijlage II-projecten, waarvoor de lidstaten aan 
de hand van onderzoek per geval en/of drempelwaarden of criteria in de nationale 
omzettingswetgeving bepalen of het project aan een milieueffectbeoordeling wordt 
onderworpen. Windmolenparken vallen onder het toepassingsgebied van punt 3 i) van bijlage II 
                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40; PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5; PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17; PB L 140 van 
5.6.2009, blz. 114.
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van de Richtlijn: "Installaties voor de winning van windenergie voor de energieproductie 
(windturbineparken)".

Uit de door indiener verstrekte informatie blijkt dat de bevoegde autoriteiten van de regionale 
regering van Castilla La Mancha voor ieder project voor een windmolenpark een MEB-
procedure hebben uitgevoerd.

De informatie die indiener heeft verstrekt is echter dermate summier dat de Commissie 
onvoldoende basis heeft om te oordelen of de Spaanse autoriteiten moet worden verzocht om 
nadere gegevens te verstrekken.

De Commissie wil erop wijzen dat de verantwoordelijkheid voor de juiste toepassing van de EU-
wetgeving in eerste instantie berust bij de lidstaten. Het Verdrag verleent de Commissie geen 
enkele bevoegdheid om in de plaats van de nationale autoriteiten te treden in verband met het 
toezicht op en de tenuitvoerlegging van hun eigen besluiten, bijvoorbeeld voor de 
vergunningverlening voor deze projecten. Dergelijke kwesties vallen uitsluitend onder de 
wetgeving van de lidstaten.

Uit de informatie die indiener verstrekt, blijkt dat in dit geval een MEB-procedure is uitgevoerd. 
Er kan niet worden besloten of al dan niet contact moet worden opgenomen met de Spaanse 
autoriteiten, aangezien de indiener zo weinig informatie heeft verstrekt.

Wanneer indiener van mening is dat in dit geval geen rekening is gehouden met de vereisten van 
het recht van de EU, dient er meer informatie en het nodige bewijsmateriaal te worden verstrekt.


