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Betreft: Verzoekschrift nr. 0540/2012, ingediend door Mandfred Johann en 
Hannelore Danzer (Oostenrijkse nationaliteit), over winnings- en industriële 
activiteiten die plaatsvinden in Felanitx (Balearen, Spanje) zonder passende 
milieueffectbeoordelingen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners hekelen de winnings- en industriële activiteiten die plaatsvinden in de gemeente 
Felanitx (Balearen), zogezegd zonder de passende milieueffectbeoordelingen. De activiteiten 
behelzen de winning van grind en kalksteen en de exploitatie van een betonfabriek en naast 
het feit dat het gebied in kwestie zich dichtbij gebied van communautair belang (GCB) 
ES5310099 bevindt, is het door de regionale regering als beschermd gebied geclassificeerd. 
Indieners leggen uit dat de gepubliceerde milieueffectbeoordelingen niet passend waren: in 
het geval van de betonfabriek is de milieueffectbeoordeling voor een andere geografische 
locatie verricht; in het geval van de winningsactiviteiten was de milieueffectbeoordeling zeer 
beperkt en werd voornamelijk verwezen naar energieaspecten. Om die reden suggereren 
indieners dat er sprake is van inbreuken op de milieueffectbeoordelingsrichtlijn 
(85/337/EEG). Indieners voegen hieraan toe dat op nationaal niveau gerechtelijke procedures 
zijn gestart, maar dat er geen preventieve maatregelen zijn genomen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).
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3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

De diensten van de Commissie hebben de door indieners verstrekte informatie onderzocht in 
het licht van het EU-milieurecht dat op dit geval van toepassing zou kunnen zijn.

Richtlijn 2011/92/EU1 (bekend als de richtlijn betreffende milieueffectbeoordeling of MEB-
richtlijn) bevat bepalingen inzake het uitvoeren van een MEB voor bepaalde openbare en 
particuliere projecten. De MEB-richtlijn maakt onderscheid tussen zogeheten bijlage I-
projecten, die altijd aan een MEB-procedure moeten worden onderworpen, en bijlage II-
projecten, waarbij de lidstaten door middel van een onderzoek van elk afzonderlijk geval, 
en/of drempelwaarden of criteria vastgesteld in de nationale omzettingswetgeving, bepalen of 
het project aan een MEB zal worden onderworpen. Bij een onderzoek per geval of als er 
drempelwaarden of criteria worden gesteld, moet rekening worden gehouden met de relevante 
selectiecriteria van bijlage III van de richtlijn. Deze omvatten onder meer de kenmerken van 
het project, de locatie ervan, alsook de omvang en aard van de potentiële impact van het 
project. De uitkomsten van dit onderzoek moeten openbaar worden gemaakt.

Opgemerkt zij dat dit project afhankelijk van de kenmerken mogelijk valt onder de 
werkingssfeer van bijlage I, punt 19 van de richtlijn: "Steengroeven en dagbouwmijnen met 
een terreinoppervlakte van meer dan 25 hectare", of onder bijlage II, punt 2 a), van de 
richtlijn: "Steengroeven, dagbouwmijnen en turfwinning (niet onder bijlage I vallende 
projecten)".

Door middel van de milieueffectbeoordelingsprocedure wordt ervoor gezorgd dat de gevolgen 
van projecten voor het milieu vastgesteld en beoordeeld worden voordat de bevoegde 
autoriteit een vergunning verleent. 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.

Met betrekking tot de natuurrichtlijnen van de EU (de vogelrichtlijn 2009/147/EG2 en de 
habitatrichtlijn 92/43/EEG3), moet worden opgemerkt dat deze van toepassing zijn indien het 
project in kwestie belangrijke gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. Opgemerkt 
dient te worden dat volgens de indiener dit project voor een steengroeve van invloed zou zijn 
op het Natura 2000-netwerk.

Conform artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn moet voor elk plan of project dat negatieve 
gevolgen kan hebben voor gebieden van het Natura 2000-netwerk een passende beoordeling 
worden gemaakt, met inachtneming van de instandhoudingsdoelstellingen voor die gebieden. 
Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor de gebieden geven de 
bevoegde instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid 
hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van de betrokken gebieden niet zal 
aantasten. Als dit niet kan worden gewaarborgd, mag het plan of project alleen worden 

                                               
1 Richtlijn 2011/92/EU (PB L 26 van 28.1.2012), gecodificeerde versie van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd.
2 Richtlijn 2009/147/EG (PB L 20 van 26.1.2010), die Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de 
vogelstand (PB L 103 van 25.4.1979) codificeert.
3 Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 
van 22.7.1992).
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uitgevoerd onder de uitzonderlijke voorwaarden vermeld in artikel 6, lid 4, van de richtlijn en 
mits er bij de uitvoering aangepaste compenserende maatregelen worden genomen.

Conclusie

Om inzicht te krijgen in de bijzonderheden van dit geval heeft de Commissie de bevoegde 
Spaanse autoriteiten om inlichtingen verzocht over de naleving van de betreffende 
voorschriften krachtens de milieuwetgeving van de EU. De Commissie verzoekschriften zal 
op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in deze zaak.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015.

In haar eerdere mededeling heeft de Commissie de Commissie verzoekschriften van het 
Europees Parlement geïnformeerd over de milieuwetgeving van de Unie die in het onderhavige 
geval van toepassing zou kunnen zijn, alsook over de belangrijkste elementen bij de behandeling 
van het dossier.

Naar aanleiding van de definitieve bestudering van het dossier hebben zij afrondend gewezen 
op het volgende:

Voor de steengroeve in kwestie bestaat een mijnvergunning van 1974 alsook een 
restauratieplan dat in 1992 is goedgekeurd en later is bijgewerkt.  Er dient te worden 
opgemerkt dat deze steengroeve werd opgenomen in het sectorale mijnenplan van de 
Balearen, waarvan de herziening werd goedgekeurd door regionaal decreet 61/1999.  Met dit 
plan wordt de planning, het beheer en de restauratie van de mijnen op de Balearen beoogd 
teneinde hun milieueffect tot een minimum te beperken.

Voorts zij erop gewezen dat de milieucommissie van de Balearen toestemming heeft gegeven 
voor de installatie voor betonproductie na een milieubeoordeling overeenkomstig wet 11/2006 
van 14 september 2006 over milieueffectbeoordelingen en strategische milieubeoordelingen 
van de Balearen. Dit is de regionale wetgeving die Richtlijn 85/337/EEG1 en Richtlijn 
2001/42/EG2 omzet.  Dit gemotiveerd besluit, waarin een reeks milieuvoorwaarden werd 
overgenomen, onder meer corrigerende en beperkende maatregelen en een 
milieubewakingsplan, werd in het publicatieblad van de Balearen van 27 oktober 2012 
gepubliceerd.

Ook moet worden opgemerkt dat het regionaal parlement van de autonome regio Balearen de 
wet 10/2014 van 1 oktober over de mijnexploitatie op de Balearen3 (gepubliceerd in het 
regionale publicatieblad van 9 oktober 2014) heeft aangenomen.  Met deze regionale 

                                               
1 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (gecodificeerde tekst van Richtlijn 
85/337/EEG, zoals gewijzigd bij richtlijnen 97/11/EG, 2003/35/EG en 2009/31/EG) (PB L 26 van 28.01.2012).

2 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (gecodificeerde tekst van Richtlijn 
85/337/EEG, zoals gewijzigd bij richtlijnen 97/11/EG, 2003/35/EG en 2009/31/EG) (PB L 26 van 28.01.2012).

3 Ley 10/2014 de ordenación minera de las Illes Balears, BOIB 09.10.2014, p.45880-45914.
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wetgeving wordt beoogd de economische ontwikkeling af te stemmen op de bescherming en 
het behoud van het milieu, rekening houdend met de relevante communautaire 
milieurichtlijnen.

Conclusie

Het onderzoek van dit dossier heeft geen schending van het EU-milieurecht aan het licht 
gebracht.  In ieder geval blijkt dat de bevoegde Spaanse autoriteiten wetgevende en 
administratieve maatregelen hebben getroffen om een juridisch kader overeenkomstig de EU-
milieurichtlijnen in te voeren.  De Commissie ziet derhalve geen reden om zich verder in deze 
kwestie te mengen.


