
CM\942899NL.doc PE514.888v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

31.5.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0216/2012, ingediend door B.P.L. en F.B.S. (Spaanse
nationaliteit), gesteund door 76 medeondertekenaars, over de plaats van een 
waterzuiveringsinstallatie in Cesuras (A Coruña, Galicië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners verzetten zich tegen het besluit om een waterzuiveringsinstallatie te bouwen in hun 
dorp A Ponte in de gemeente Cesuras (A Coruña, Galicië). Indieners waarschuwen ervoor dat 
de installatie een negatief milieueffect zal hebben op de Mendo-rivier en ook op de inwoners 
van het gebied, aangezien de installatie zal worden gebouwd dicht bij de stedelijke kern (30 
meter) en de rivier (3 meter). Indieners beweren dat bij de keuze van de plaats geen rekening 
werd gehouden met deze effecten en dat hierbij meerdere nationale wetten inzake 
milieueffectbeoordeling, waterverontreiniging, akoestische vervuiling en luchtkwaliteit zijn 
geschonden. Indieners vermelden in het bijzonder de schending van Richtlijn 2002/49/EG 
inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai. Bovendien merken indieners op 
dat een deel van de installatie op openbaar terrein zal liggen, waar elke vorm van 
infrastructuur volgens de nationale wetgeving in principe verboden is en enkel kan worden 
toegestaan in "uitermate gerechtvaardigde gevallen".

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 15 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 31 mei 2013

Indieners verzetten zich tegen het besluit om een waterzuiveringsinstallatie te bouwen in hun 
dorp A Ponte in de gemeente Cesuras (A Coruña, Galicië).
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Zij stellen dat het project zich te dicht bevindt bij de stedelijke kern en overlast zal 
veroorzaken voor de omwonenden. Zij wijzen ook op mogelijke gevolgen voor het milieu, in 
het bijzonder de Mendo-rivier. Voorts onderstrepen zij het feit dat de plaatselijke bevolking 
tegen het project is gekant.

Indieners wijzen op de mogelijke schending van diverse nationale wetten op het gebied van 
water en lawaai. Wat de EU-milieuwetgeving betreft, vestigen zij specifiek de aandacht op de 
mogelijke schending van Richtlĳn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van 
omgevingslawaai.

De diensten van de Commissie hebben de door indieners verstrekte beknopte informatie 
geanalyseerd in het licht van de EU-milieuwetgeving die op de zaak van toepassing kan zijn.

De Commissie is niet op de hoogte van het door indieners ingediende project, wat de naleving 
erdoor betreft van de EU-richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater. Opgemerkt
zij evenwel dat volgens de informatie die is gepubliceerd door de provincieautoriteiten 
(Diputación Provincial de A Coruña) de verontreinigingswaarde die wordt veroorzaakt door 
de agglomeratie waar de gemeente Cesuras zich bevindt (Trasanquelos – San Salvador), 
overeenkomt met die van 122 inwoners. Aangezien de bepalingen  van Richtlijn 91/271/EEG1

van toepassing zijn op agglomeraties die een verontreinigingswaarde veroorzaken die op zijn 
minst overeenkomt met die van 2 000 mensen, valt de door indieners voorgelegde zaak buiten 
het toepassingsgebied van deze richtlijn.

In elk geval heeft de Commissie diverse horizontale inbreukprocedures lopen tegen Spanje 
met betrekking tot de naleving van de bepalingen van Richtlijn 91/271/EEG, zodat het besluit 
waterzuiveringsinstallaties te bouwen in principe welkom is, omdat het de lidstaat kan helpen 
zijn verplichtingen overeenkomstig de EU-milieuwetgeving na te komen. Opgemerkt zij dat 
Richtlijn 91/271/EEG geen specifieke regels bevat over de plaats waar deze installaties zich 
moeten bevinden, de afstand ervan tot de rivier of de geluidsemissies ervan.

Richtlijn 2011/92/EU2 (bekend als de milieueffectbeoordelingsrichtlijn of MER-richtlijn) 
omvat voorschriften voor de uitvoering van een milieueffectbeoordeling voor bepaalde 
openbare en particuliere projecten.

In de MER-richtlijn wordt een onderscheid gemaakt tussen zogeheten bijlage I-projecten, 
waarvoor altijd een milieueffectbeoordelingsprocedure moet worden gevolgd, en bijlage II-
projecten, waarvoor de lidstaat door middel van een onderzoek per geval en/of aan de hand 
van in de nationale omzettingswetgeving vastgestelde drempelwaarden of criteria bepaalt of 
het project aan een milieueffectbeoordeling moet worden onderworpen.

Bij het onderzoek per geval of de vaststelling van drempelwaarden of criteria moeten de 
relevante selectiecriteria van bijlage III bij de MER-richtlijn in acht worden genomen. Deze 

                                               
1 Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PB L 135 

van 30.5.1991).

2 Richtlijn 2011/92/EU (PB L 26 van 28.1.2012), gecodificeerde versie van de gewijzigde Richtlijn 85/337/EEG 

betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.
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criteria omvatten de kenmerken van het project, de plaats ervan en de kenmerken van het 
potentiële effect.

Opgemerkt zij dat rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van meer dan 150 000 
inwonerequivalenten zijn opgenomen als punt 13 van bijlage I bij de richtlijn, zodat hiervoor 
een milieueffectbeoordeling verplicht is. Alle andere projecten voor 
rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn opgenomen als punt 11, onder c), van bijlage II bij de 
MER-richtlijn. Door de omvang van de agglomeratie zou de installatie in kwestie vallen 
onder bijlage II.

Wat de afstand tot de rivier betreft, kunnen indieners, als zij van mening zijn dat de specifieke 
locatie die voor de installatie is gekozen, strijdig is met de bepalingen van de Spaanse 
waterwetgeving, gebruik maken van de rechtsmiddelen die worden geboden door het interne 
administratieve recht, hetgeen zij blijkbaar reeds hebben gedaan.

Wat geluidsemissies betreft, is op grond van Richtlĳn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de 
beheersing van omgevingslawaai1 een geluidsbelastingkaart van een industriële site alleen 
vereist, als er gevolgen zijn voor agglomeraties van meer dan 100 000 inwoners. De site van 
Cesuras maakt geen deel uit van een agglomeratie van deze omvang, zodat hij niet in het 
toepassingsgebied van Richtlijn 2002/49/EG valt.

De handhaving van een nationale milieuwet op het gebied van lawaai behoort toe aan de 
lidstaat in kwestie. De Commissie wil er ook op wijzen dat nuttige informatie over de 
gevolgen van omgevingslawaai te vinden is op haar website2.

Wat de mogelijke subsidiëring van het project in kwestie door de EU betreft, zij opgemerkt 
dat het investeringsproject "Río Mandeo", dat medegefinancierd wordt door het EFRO met 
een bijdrage van 8 691 610,12 EUR, onder andere betrekking heeft op de gemeente Cesuras.
Dit project is bedoeld voor een verbetering van het milieu en de waterkwaliteit in het bekken 
van de Mandeo-rivier, om te komen tot duurzame ontwikkeling op basis van toerisme en 
culturele activiteiten. Deze investeringen worden ondersteund door de provincieautoriteiten 
(Diputación de A Coruña) en medegefinancierd door het EFRO in het kader van het 
operationeel programma "Galicia 2007-2013".

Conclusies

De Commissie kan op basis van de in het verzoekschrift gepresenteerde elementen geen 
schending van de EU-milieuwetgeving vaststellen.

                                               
1

PB L 189 van 18.7.2002.

2 http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise


