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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1478/2009, ingediend door C. Z. (Finse nationaliteit), namens de 
inwoners van Sacromonte y Albaicín, over de oostelijke ringweg van Granada

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich over het feit dat de aanleg van de oostelijke ringweg een bijzondere 
locatie zal verwoesten en schadelijke gevolgen zal hebben voor het Alhambra. Volgens het 
bestemmingsplan voor Andalusië (POTA) is de bouw van die ringweg openbaar aangekondigd 
en is een milieueffectbeoordeling uitgevoerd. Indienster beweert dat de weg vanuit het oogpunt 
van flora en fauna door een gebied van bijzonder belang loopt en in strijd is met de 
Habitatrichtlijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 25 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 8 oktober 2010.

Indienster verzet zich namens de inwoners van Sacromonte y Albaicín ("Vecinos de Albaicín y 
Sacromonte, Granada") tegen de aanleg van de oostelijke ringweg in het stedelijke gebied van 
Granada, in de autonome gemeenschap Andalusië, Spanje.

Indienster wijst erop dat deze nieuwe autosnelweg, een project van de regionale regering, zal 
resulteren in de vernietiging van een uniek landschap en schadelijke gevolgen zal hebben voor 
het Alhambra. Indienster maakt zich zorgen over de belangrijke negatieve gevolgen van dit 
project op het milieu. Indienster beweert dat de geplande autosnelweg vanuit het oogpunt van 
flora en fauna door een gebied van bijzonder belang loopt. Volgens indienster zal deze nieuwe 
ringweg de verkeers- en communicatieproblemen van het gebied niet oplossen.



PE450.775v02-00 2/5 CM\882119NL.doc

NL

Indienster stelt dat de EU-wetgeving in dit geval mogelijk niet goed is toegepast, in het bijzonder 
met betrekking tot de milieueffectbeoordeling en de inspraak door het publiek.

De Commissie heeft de door indienster verstrekte informatie bestudeerd in het licht van de EU-
wetgeving die in dit geval van toepassing kan zijn.

Richtlijn 85/337/EEG1 als gewijzigd (bekend als de milieueffectbeoordelingsrichtlijn) bevat 
bepalingen voor het uitvoeren van een milieueffectbeoordeling voor bepaalde overheids- en 
particuliere projecten. De milieueffectbeoordelingsrichtlijn maakt onderscheid tussen zogeheten 
bijlage I-projecten, die altijd moeten worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling, en 
bijlage II-projecten, waarbij de lidstaten per geval bekijken en/of in de nationale wetgeving tot 
omzetting van de richtlijn drempels of criteria vaststellen om te bepalen of een project moet 
worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling.

Opgemerkt moet worden dat de aanleg van autosnelwegen en autowegen is opgenomen in 
punt 7, onder b), van bijlage I bij de richtlijn en dat een milieueffectbeoordeling derhalve 
verplicht is.

Een milieueffectbeoordeling zorgt ervoor dat de gevolgen voor het milieu van projecten worden 
vastgesteld en beoordeeld voordat de bevoegde autoriteit een vergunning afgeeft. Het publiek 
kan zijn mening geven en alle raadplegingen moeten in aanmerking genomen worden. Het 
publiek moet ook worden geïnformeerd over de inhoud van de vergunning.

Anderzijds geldt dat als de aanleg van deze nieuwe ringweg onderdeel is van een overheidsplan 
of -programma op het gebied van vervoersinfrastructuur, ook de bepalingen van Richtlijn 
2001/42/EG2 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen 
en programma's (bekend als de strategische-milieubeoordelingsrichtlijn) van toepassing kunnen 
zijn.

Met betrekking tot de natuurrichtlijnen van de EU (de Vogelrichtlijn 2009/147/EG3 en de 
Habitatrichtlijn 92/43/EEG4), moet worden opgemerkt dat deze van toepassing zijn indien het 
project in kwestie een belangrijk effect op een Natura 2000-gebied heeft.

Om de details van de zaak te leren kennen en de in dit verzoekschrift opgeworpen kwesties te 
onderzoeken heeft de Commissie de Spaanse autoriteiten een brief gezonden waarin ze verzoekt 
om informatie over de naleving van de relevante voorschriften van de EU-wetgeving.

De Commissie heeft de bevoegde Spaanse autoriteiten gevraagd om informatie over de naleving 
van de relevante voorschriften van de EU-milieuwetgeving in dit geval. Met name heeft de 
Commissie de Spaanse autoriteiten gevraagd hoe ze de bepalingen van de 
Milieueffectbeoordelingsrichtlijn, de Strategische-milieubeoordelingsrichtlijn en de 
natuurrichtlijnen heeft toegepast.

                                               
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 Richtlijn 2001/42/EG (PB L 197 van 21.7.2001)
3 Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de 
vogelstand (PB L 20/7 van 26.1.2010), die strekt tot codificering van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 
1979 inzake het behoud van de vogelstand (PB L 103 van 25.4.1979).
4 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).
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De Commissie verzoekschriften zal op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in 
deze zaak.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 26 oktober 2011.

Opmerkingen van de Commissie

In haar vorige mededeling heeft de Commissie de Commissie verzoekschriften van het Europees 
Parlement informatie verstrekt over de EU-milieuwetgeving die in dit geval mogelijk van 
toepassing is. Het gaat hierbij met name om Richtlijn 85/337/EEG1 (milieueffectbeoordeling) en 
Richtlijn 2001/42/EG2 (strategische milieubeoordeling). Verder zijn ook de natuurrichtlijnen van 
de EU, Richtlijn 79/409/EEG3 (Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG4 (Habitatrichtlijn), van 
toepassing indien het project een belangrijk effect op een Natura 2000-gebied heeft.

De diensten van de Commissie hebben de Spaanse autoriteiten verzocht om opmerkingen over 
de door indienster aan de kaak gestelde feiten en over de toepassing van de EU-milieuwetgeving 
in dit geval.

Bij wijze van antwoord op het verzoek van de Commissiediensten hebben de Spaanse 
autoriteiten het door de autonome gemeenschap van Andalusië opgestelde verslag over dit 
onderwerp toegezonden.

De Spaanse autoriteiten geven een samenvatting van de belangrijkste kenmerken van deze 
nieuwe ringweg (Ronda Este Metropolitana de Granada), evenals van al hetgeen hieraan vooraf 
is gegaan en van de tot nu toe gezette stappen op administratief en milieugebied. Tevens leggen 
zij uit welke maatregelen zijn getroffen om een correcte toepassing van de uit de EU-
milieuwetgeving voortvloeiende verplichtingen te waarborgen.

De Spaanse autoriteiten geven aan dat het regionale departement van openbare werken op 25 
januari 2007 de opdracht heeft gekregen om een begin te maken met de opstelling van dit project 
voor de verbinding van de autosnelweg A-92 met de weg A-395. Het doel van het project is de 
verkeersdoorstroming en de toegankelijkheid van het stedelijke gebied van Granada te 
verbeteren.  Volgens de regionale autoriteiten werden in een eerste fase 6 rijbanen en in totaal 10 
mogelijke tracés onderzocht.  In een later stadium werden de opties 6, 7 en 8 gekozen.  In een 
tweede fase is toen voor optie 6 gekozen aan de hand van economische, territoriale en 
milieugerelateerde criteria.

Met een aankondiging in het publicatieblad van de Junta de Andalucía (BOJA) van 7 april 2009 
werd een publieke raadpleging over het oorspronkelijke project (Estudio Informativo) geopend. 
De hierop ontvangen opmerkingen zijn in aanmerking genomen.  Er zij op gewezen dat in het 
advies van de instantie die verantwoordelijk is voor het beheer en de bescherming van het 
Alhambra (Patronato de l'Alhambra) voorbehouden naar voren zijn gebracht, omdat de geplande 
                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten; gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG, 2003/35/EG en 2009/31/EG. PB L 175 van 
5.7.1985, PB L 73 van 14.3.1997, PB L 156 van 25.6.2003, PB L 140 van 5.6.2009.
2 Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de 
gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's. PB L 197 van 21.7.2001.
3 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand. Tekst gecodificeerd 
door Richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009, PB L 20 van 26.1.2010.
4 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.
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ringweg heel dicht in de buurt van het Alhambra, dat een werelderfgoedmonument is, zou komen 
te liggen. De regionale autoriteiten wijzen erop dat de projectontwikkelaar ook de UNESCO 
hierover heeft geraadpleegd.

De regionale autoriteiten zeggen verder dat met een aankondiging in het BOJA van 25 september 
2009 een nieuwe publieke raadpleging van een maand werd geopend. De regionale autoriteiten 
voegen daaraan toe dat na de bijeenkomsten tussen de projectontwikkelaar en de betrokken 
regionale departementen (openbare werken, milieu en cultuur) en hun bezoek aan de locatie 
besloten is het gekozen tracé aan te passen om het milieueffect van het project op het landschap 
nog verder te beperken. Uiteindelijk werd definitief voor optie 6TA gekozen.

De regionale autoriteiten zeggen dat de gewijzigde milieueffectrapportage op 11 april 2011 is 
toegestuurd aan de provinciale delegatie van Granada van het regionaal departement milieu.

De regionale autoriteiten wijzen erop dat het uiteindelijk vastgestelde tracé voor de toekomstige 
Ronda Este Metropolitana de Granada ongeveer 11,2 kilometer lang zal zijn.  Het is de 
bedoeling dat van deze ringweg meer dan 400 000 inwoners gebruik kunnen maken. De 
regionale autoriteiten benadrukken dat deze nieuwe infrastructuur de verkeersproblemen in het 
stedelijke gebied van Granada zal helpen oplossen en tegelijkertijd de eventuele gevolgen voor 
het milieu zoveel mogelijk zal beperken.

Opgemerkt moet worden dat het project in kwestie onderworpen is aan een 
milieueffectbeoordeling krachtens regionale wet 7/1994 betreffende de bescherming van het 
milieu. Dit is de in dit geval toepasselijke wet omdat het project van start is gegaan in 2007, dus 
nog voordat de huidige regionale wet 7/2007 betreffende het geïntegreerde beheer van de 
milieukwaliteit in werking trad.  De regionale wet 7/2007 is de omzetting van Richtlijn 
85/337/EEG. Deze milieueffectbeoordelingsprocedure loopt nog.

Verder laten de Spaanse autoriteiten weten dat dit wegenproject deel uitmaakt van het 
infrastructuurplan voor duurzaam vervoer in Andalusië (PISTA 2007-2013), dat is goedgekeurd 
bij besluit nr. 457/2008 van 16 september. Dit infrastructuurplan werd onderworpen aan een 
strategische milieubeoordeling krachtens Richtlijn 2001/42/EG.

Wat betreft de communautaire richtlijnen inzake natuurbescherming, te weten  Richtlijn 
79/409/EEG (Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn), moet worden opgemerkt 
dat dit project geen gevolgen zal hebben voor het Natura 2000-netwerk. Deze richtlijnen zijn in 
dit geval dus niet van toepassing.

Conclusies

De diensten van de Commissie hebben de door indienster voorgelegde argumenten en informatie 
met betrekking tot het project Ronda Este Metropolitana de Granada bestudeerd in het licht van 
de toepasselijke communautaire milieuwetgeving en daarbij rekening gehouden met de 
antwoorden van de Spaanse autoriteiten.

Uit het onderzoek van het dossier is gebleken dat de bevoegde Spaanse autoriteiten maatregelen 
hebben getroffen om de uit de Richtlijnen 2001/42/EG en 85/337/EEG voortvloeiende 
verplichtingen na te komen.

Dit project is momenteel hoe dan ook onderwerp van een milieueffectbeoordeling en deze 
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milieueffectbeoordeling loopt nog.  Daarom hebben de Spaanse autoriteiten nog geen 
vergunning verleend voor dit project.

Tot slot kan op basis van het onderzoek van het dossier niet worden geconcludeerd dat inbreuk is 
gepleegd op de toepasselijke EU- milieuwetgeving. De Commissie heeft derhalve geen reden om de 
behandeling van deze kwestie voort te zetten.


