
CM\925789NL.doc PE441.081v03-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

30.1.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 179/2008, ingediend door Alberto Mayor Barajona (Spaanse 
nationaliteit), namens Ecologistas en Acción (Guadalajara), betreffende 
vermeende inbreuk op de Europese milieuwetgeving in verband met de 
goedkeuring van een stedelijk ontwikkelingsproject met betrekking tot het district 
Vega del Henares (Castilla-La Mancha)

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener uit kritiek op het besluit van de lokale en regionale autoriteiten van Castilla - La 
Mancha om het stedelijke ontwikkelingsproject (Proyecto de Actuación Urbanistica - PAU) 
van het district Vega del Henares goed te keuren, zonder een milieueffectrapportage uit te 
voeren. Indiener legt uit dat het betrokken gebied van grote historische waarde is aangezien 
het belangrijke archeologische vindplaatsen bevat en het bescherming verdient. Volgens 
indiener zou de PAU impliceren dat het gebied een andere bestemming krijgt en dat onnodige 
stedelijke ontwikkeling plaatsvindt. Hij verzoekt het Europees Parlement de situatie te 
onderzoeken, aangezien hij van mening is dat inbreuk is gemaakt op zowel de nationale als de 
Europese wetgeving met betrekking tot milieueffectrapportage.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Indiener maakt bezwaar tegen het besluit van de lokale en regionale autoriteiten om een 
stadsontwikkelingsproject goed te keuren ("Plan de Actuación Urbanística" – PAU) dat 
betrekking heeft op het gebied Vega de Henares in de gemeente Guadalajara, in de provincie 
Guadalajara in de autonome gemeenschap Castilla-La Mancha, Spanje.
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Indiener benadrukt dat dit stadsontwikkelingsproject genaamd "Proyecto de urbanización del 
sector SNP ampliación del Ruiseñor" door de Spaanse autoriteiten werd goedgekeurd zonder 
dat hierbij een gepaste milieueffectbeoordeling is gemaakt. Indiener legt uit dat het betrokken 
gebied van grote historische waarde is aangezien het belangrijke archeologische vindplaatsen 
bevat en het bescherming verdient. Volgens indiener zou het PAU een herindeling van 
landbouwgrond voor industrieel gebruik en onnodige stadsontwikkeling tot gevolg hebben.
Indiener beklaagt zich erover dat zowel de nationale als de EU-wetgeving inzake 
milieueffectbeoordeling door de Spaanse autoriteiten geschonden is.

De diensten van de Commissie hebben de informatie die door indiener is aangedragen 
bestudeerd in het licht van de EU-wetgeving die mogelijk op deze zaak van toepassing is.

Richtlijn 85/337/EEG1, , zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG2, 2003/35/EG3 et 
2009/31/EG4, (de zogeheten "Milieueffectbeoordelings-" of "MEB-richtlijn") voorziet in de 
bepalingen voor het uitvoeren van milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten.

De MEB-richtlijn maakt een onderscheid tussen in bijlage I dan wel in bijlage II genoemde 
projecten. Voor alle in bijlage I omschreven projecten is een milieueffectbeoordeling vereist.
Voor de in bijlage II omschreven projecten dienen de lidstaten per geval of aan de hand van 
drempelwaarden of criteria in de nationale omzettingswetgeving te bepalen of het project al 
dan niet moet worden onderworpen aan een beoordeling. Bij het onderzoek per geval of bij de 
vaststelling van drempelwaarden of criteria, moet rekening worden gehouden met de
relevante selectiecriteria die in bijlage III van de richtlijn worden uiteengezet. Deze omvatten 
de kenmerken van het project, zijn locatie en de kenmerken van het mogelijke effect.

Voor projecten die zijn opgenomen in bijlage I is de MEB-procedure derhalve verplicht. Voor 
projecten die zijn opgenomen in bijlage II, moeten de lidstaten, voordat toestemming voor de 
ontwikkeling wordt gegeven, vaststellen of ze waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen zullen 
hebben voor het milieu. Deze vaststelling moet voor het publiek toegankelijk gemaakt 
worden.

Hierbij moet worden opgemerkt dat, tussen de infrastructurele projecten 
"Industrieterreinontwikkeling" en "Stadsontwikkelingsprojecten" zijn opgenomen in punt 10, 
onder a) en b), van bijlage II van de MEB-richtlijn.

De MEB-procedure zorgt ervoor dat de milieueffecten van projecten geïdentificeerd en 
beoordeeld worden voordat er toestemming wordt gegeven door de bevoegde autoriteit. Het 
publiek krijgt de mogelijkheid zijn mening te geven en de uitkomst van alle raadplegingen 
moet in aanmerking worden genomen. Het publiek moet bovendien worden ingelicht over de 
inhoud van de vergunning.

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985.
2 PB L 73 van 14.3.1997.
3 PB L 156 van 25.6.2003.
4 PB L 140 van 5.6.2009.
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Volgens de informatie die indiener verstrekt heeft, hebben de lokale en regionale autoriteiten 
een zekere milieueffectbeoordeling uitgevoerd alvorens de vergunning voor dit project in 
kwestie werd verleend. Indiener bekritiseert echter de procedure, timing en inhoud van deze 
milieubeoordeling.

Met betrekking tot de EU-richtlijnen voor natuurbescherming (Vogelrichtlijn 2009/147/EG 1

en de Habitatrichtlijn 92/43/EEG2) dient te worden opgemerkt dat zij van toepassing zouden 
kunnen zijn indien het project in kwestie een belangrijk effect zou kunnen hebben op een 
gebied dat tot het netwerk Natura 2000 behoort.

Conclusies

De Commissie heeft de bevoegde autoriteiten in Spanje om inlichtingen verzocht betreffende 
de naleving van de desbetreffende milieuvoorschriften krachtens de EU-wetgeving in deze 
zaak. De Commissie heeft de Spaanse autoriteiten in het bijzonder gevraagd hoe zij de 
bepalingen van de MEB-richtlijn hebben toegepast.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden over alle verdere 
ontwikkelingen in deze zaak.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011.

De diensten van de Commissie hebben de Spaanse autoriteiten om hun opmerkingen verzocht 
over de feiten die indiener aan de kaak stelt en over de toepassing in het onderhavige geval 
van het milieurecht van de Europese Unie.

In antwoord op de vraag van de diensten van de Commissie, hebben de Spaanse autoriteiten 
het rapport van de autonome gemeenschap Castilla-La Mancha gestuurd, een rapport dat is 
opgesteld door het Directoraat-generaal voor milieueffectbeoordeling, deel uitmakend van het 
regionale departement van industrie, energie en milieu. De Spaanse autoriteiten hebben 
daarnaast het rapport opgestuurd dat is opgesteld door het departement voor stedelijke 
ontwikkeling van de gemeente Guadalajara.

Samenvattend lichten de Spaanse autoriteiten de voornaamste kenmerken toe van dit 
stadsontwikkelingsproject. Tevens worden de verschillende genomen administratieve stappen 
opgesomd en de maatregelen die zijn getroffen om te waarborgen dat de uit de 
milieuwetgeving van de EU voortvloeiende verplichtingen correct worden toegepast. Het gaat 
in feite om twee PAU's, "El Ruiseñor" en "El Ruiseñor 2", van dezelfde ontwikkelaar, die 
samen worden behandeld. De vergunningen zijn aangevraagd in september 2006. Opgemerkt 
moet worden dat deze stadsontwikkeling al was voorzien in het algemeen stedenbouwkundig
plan van de gemeente Guadalajara, goedgekeurd door de regionale regering op 2 februari 
2000.

Daarnaast dient opgemerkt dat, voordat toestemming is verleend voor dit project, het project 
al is onderworpen aan een MEB-procedure krachtens de regionale wet 5/1999 aangaande 
milieueffectbeoordelingen in Castilla-La Mancha, in navolging van de procedure die is 
                                               
1 PB L 20 van 26.1.2010.
2 PB L 206 van 22.7.1992.
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voorzien in het wetsdecreet 178/2002 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van 
voornoemde wet. Deze procedure is afgesloten met twee milieueffectverklaringen die zijn 
aangenomen met de besluiten van 27 april 2007 van het Directoraat-generaal voor 
milieueffectbeoordeling. Deze milieueffectverklaringen zijn gepubliceerd in het officiële 
journaal van de autonome gemeenschap Castilla-La Mancha nr. 96 van 9 mei 2007.

De Spaanse autoriteiten hebben een kopie verschaft van deze milieueffectverklaringen, waarin 
de belangrijkste elementen van de genoemde procedure worden samengevat. Deze 
milieueffectbeoordelingsprocedure lijkt zowel een afdoende waarborg voor het goed in kaart 
brengen en evalueren van de milieueffecten van dit project op de omgeving, als voor het 
treffen van de nodige maatregelen om schadelijke effecten te vermijden of zoveel mogelijk te 
beperken. Naast een voortgangsplan met betrekking tot het milieu is een reeks 
milieuvoorwaarden vastgesteld.

Bovendien zijn hierbij onderzoek van en respect voor cultureel en archeologisch erfgoed ook 
meegenomen. Voordat begonnen is met de werkzaamheden was een oordeel nodig van het 
regionale departement van cultuur. Hierop is nog een aanvulling voorzien.

Wat betreft de communautaire richtlijnen ter bescherming van de natuur, namelijk 
79/409/EEG (Vogelrichtlijn)1 en 92/43/EEG 2 (Habitatrichtlijn), moet worden opgemerkt dat 
dit industrieterrein geen gevolgen zal hebben voor het Natura 2000-netwerk. Deze richtlijnen 
zijn in dit geval dus niet van toepassing.

De Spaanse autoriteiten leggen uit dat het betreffende stedenbouwkundig project op dit 
moment wordt uitgevoerd. Zij geven daarnaast aan dat er momenteel vijf administratieve 
beroepen tegen dit plan lopen voor het bevoegde Spaanse gerechtshof ("Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº 1 de Guadalajara").

De diensten van de Commissie hebben de argumenten en de informatie van indieners over het 
betreffende project bestudeerd in het licht van de toepasselijke communautaire 
milieuwetgeving. Hierbij is rekening gehouden met de antwoorden van de Spaanse 
autoriteiten.

Op basis van het onderzoek van dit dossier kan niet worden geconcludeerd dat er inbreuk is 
gepleegd op de toepasselijke communautaire milieuwetgeving. De Commissie ziet derhalve geen 
reden om zich verder in deze kwestie te mengen. Er dient in ieder geval op te worden gewezen 
dat het betreffende stedenbouwkundige structuurplan voorwerp is van verschillende 
administratieve beroepen die bij het bevoegde Spaanse gerechtshof zijn ingediend, die zich 
eveneens kan uitspreken over de wettigheid van dit project vanuit het oogpunt van het nationale 
recht en de EU-wetgeving.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

De Commissie heeft de door indiener gemaakte opmerkingen onderzocht en stelt vast dat de 
                                               
1 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.
2 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.



CM\925789NL.doc 5/6 PE441.081v03-00

NL

verstrekte aanvullende informatie niets afdoet aan de inhoud en de conclusies van de laatste 
mededeling.

Het oorspronkelijke verzoekschrift had betrekking op een stadsontwikkelingsproject in de 
gemeente Guadalajara. De Commissie heeft zich over dit project gebogen.

De diensten van de Commissie hebben getoetst of de richtlijnen 85/337/EEG (MEB-richtlijn), 
79/409/EEG (Vogelrichtlijn) en 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) in het onderhavige geval zijn 
toegepast.

Indiener wijst er echter op dat zijn verzoekschrift ook betrekking heeft op een 
wegenbouwproject (CM-1003). Er dient op te worden gewezen dat dit wegenbouwproject niet 
genoemd werd in het oorspronkelijke verzoekschrift. Om die reden is het onderwerp niet door 
de Commissie behandeld op de vergadering van de Commissie verzoekschriften in november 
2010.

De diensten van de Commissie hebben zich gebogen over de aanvullende informatie die 
indiener heeft verstrekt in het licht van zijn beschuldigingen van mogelijk oneigenlijk gebruik 
van Europese middelen voor de modernisering van irrigatiesystemen of de aanleg van wegen.

In de eerste plaats zou de Commissie, met betrekking tot het wegenbouwproject CM-1003, 
traject N-II HITA, de Commissie verzoekschriften willen mededelen dat dit traject van het 
project niet medegefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
of enig ander Europees fonds.

In de tweede plaats is de aanleg van het Canal del Henares en de modernisering van het 
irrigatiesysteem evenmin medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling.

Verder moeten de door de lidstaten opgezette beheers- en controlesystemen voor de 
operationele programma's overeenkomstig artikel 58, onder c) van Verordening (EG) 
1083/2006 voorzien in procedures om te zorgen voor de juistheid en regelmatigheid van de in 
het kader van het operationele programma gedeclareerde uitgaven. De in het kader van het 
operationele programma gedeclareerde uitgaven moeten in overeenstemming zijn met de 
bepalingen van de nationale en EU-wetgeving.

Bovendien voert indiener nu aan dat het stadsontwikkelingsproject dat wordt uitgevoerd op de 
locatie "El Ruiseñor" in Vega del Henares in strijd is met het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie; met name met betrekking tot artikel 7 (eerbiediging van het privé-
leven en het familie- en gezinsleven) en artikel 17 (recht op eigendom) van het Handvest.

Volgens de informatie waarover de diensten van de Commissie beschikken, is de 
toepasselijke milieuwetgeving in deze zaak niet overtreden. Voordat het project in kwestie 
werd goedgekeurd heeft er een milieueffectbeoordeling plaatsgevonden. Volgens de 
informatie die verstrekt is door de Spaanse autoriteiten werd deze procedure correct 
uitgevoerd, ook in het licht van het noodzakelijkheidsbeginsel en het 
proportionaliteitsbeginsel. De aanvullende informatie die door indiener is verstrekt doet niets 
af aan dit oordeel.
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De vermeende schendingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
lijken echter, meer in het algemeen, betrekking te hebben op de wetgeving van de lidstaat 
inzake stadsontwikkeling, bodemgebruik en verwante eigendomsrechten.

In dit verband dient er in de eerste plaats op te worden gewezen dat de Europese Commissie, 
overeenkomstig de Verdragen waarop de Europese Unie is gebaseerd1, geen algemene 
bevoegdheden heeft om lidstaten aan te spreken op het gebied van grondrechten. De 
Commissie kan dit alleen doen als het Europese wetgeving betreft.

Bovendien is het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie niet van toepassing op 
elke situatie van vermeende schending van grondrechten. Volgens artikel 51, lid 1, is het 
Handvest immers uitsluitend gericht tot de lidstaten wanneer zij het recht van de Europese 
Unie ten uitvoer leggen. Bovendien is in artikel 6, lid 1, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie vastgelegd dat “de bepalingen van het Handvest geenszins een verruiming 
inhouden van de bevoegdheden van de Unie zoals bepaald bij de Verdragen.”

De Europese Unie en de Commissie zijn niet bevoegd op het gebied van de wetgeving van de 
lidstaten inzake stadsontwikkeling, bodemgebruik en verwante eigendomsrechten omdat deze 
beleidsterreinen onder de nationale bevoegdheid vallen.  In zulke gevallen is het de taak van 
de lidstaten en van hun gerechtelijke autoriteiten om ervoor te zorgen dat de grondrechten 
effectief worden geëerbiedigd en beschermd in overeenstemming met hun nationale 
wetgeving en de internationale verplichtingen op het vlak van de mensenrechten. Volgens de 
informatie die verstrekt is door de Spaanse autoriteiten zijn er op nationaal niveau bij de 
bevoegde administratieve rechter rechtszaken aangespannen tegen dit 
stadsontwikkelingsproject. Het is aan deze rechter om ervoor te zorgen dat dit project is 
goedgekeurd en uitgevoerd met inachtneming van de desbetreffende grondrechten.

                                               
1 Verdrag betreffende de Europese Unie en Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


