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Verzoekschrift 856/2005, ingediend door Sagrario Heres Sedeño (Spaanse nationaliteit), 
namens de burgeractiegroep 'Pro Santamaría de Grado’, over de bouw van een 
transformatorcentrale op een terrein van 40 000 m2 en het trekken van 
hoogspanningskabels door de gemeente Grado in Asturias

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Namens de burgeractiegroep ‘Pro Santamaría de Grado’ doet de plaatselijke Volkspartij 
(Asturias) een beroep op het Europees Parlement om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen 
tegen de geplande bouw van een transformatorstation op een terrein van 40 000 m2 en het 
trekken van hoogspanningskabels door de gemeente Grado. Indiener vreest namelijk dat 
hiermee Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna zal worden geschonden, omdat veel natuurlijke habitats zullen worden 
aangetast die van gemeenschapsbelang zijn en omdat beschermde vogelgebieden zullen 
worden verstoord. Hij vreest ook voor de schending van Richtlijn 2003/4/EG inzake de 
toegang van het publiek tot milieu-informatie, aangezien de plaatselijke noch de nationale 
autoriteiten op informatieaanvragen hebben gereageerd. Het Spaanse elektriciteitsbedrijf Red 
Eléctrica Española heeft zelfs niet alleen geen informatie gegeven, maar ook de plaatselijke 
bewoners bewust in het ongewisse gelaten. De ontstane elektromagnetische velden zouden 
niet alleen een gezondheidsrisico met zich meebrengen, maar zouden ook de duurzame 
ontwikkeling van de regio ondermijnen (bijvoorbeeld plattelandstoerisme).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 januari 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 12 mei 2006

Indiener beweert dat de bouw van een transformatorstation en het trekken van 
hoogspanningskabels door de gemeente Grado in Asturias niet in overeenstemming is met de 



CM\667479NL.doc PE 374.218v01-002/4CM\667479NL.doc

NL

bepalingen van Richtlijn 92/43/EEG1 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en 
de wilde flora en fauna en Richtlijn 2003/4/EG2 betreffende toegang van het publiek tot 
milieu-informatie.

De bij het verzoekschrift gevoegde documenten beschrijven de natuurlijke habitats en soorten 
die in het gebied aanwezig zijn. Indieners verwijzen naar de gebieden ES1200040 ‘Meandros 
del Nora’ en ES 1200029 ‘Río Nalón’ die overeenkomstig de Habitatrichtlijn door de Spaanse 
overheid zijn aangeduid als gebieden van communautair belang (GCB). Deze gebieden zijn 
opgenomen in de bijlage van de beschikking van de Commissie van 7 december 2004 tot 
goedkeuring van de lijst met gebieden van communautair belang voor de Atlantische 
biogeografische regio3, overeenkomstig Richtlijn 92/43/EEG van de Raad. Beide gebieden 
bevatten prioritaire natuurlijke habitats van communautair belang en soorten die in bijlage II 
en IV van deze richtlijn staan.

In artikel 6, lid 3 en 4 van de Habitatrichtlijn staan een aantal procedurele en inhoudelijke 
voorzorgsmaatregelen voor plannen en projecten die naar verwachting aanzienlijke gevolgen 
voor een Natura 2000-gebied hebben. De bepalingen uit dit artikel vormen een soort 
ontwikkelingsregeling die de omstandigheden uiteenzet waarbinnen plannen en projecten met 
negatieve effecten al dan niet kunnen worden toegestaan. Artikel 6, lid 3 stelt dat elk plan of 
project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan 
hebben voor zo'n gebied, moet worden onderworpen aan een passende beoordeling van de 
gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat 
gebied. Gelet op de conclusies van een dergelijke beoordeling en afhankelijk van de volgende 
stappen zoals deze in artikel 6, lid 4 van de richtlijn zijn voorzien, geven de bevoegde 
autoriteiten slechts toestemming voor het project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat 
het geen nadelige gevolgen zal hebben voor het betrokken gebied en nadat zij in voorkomend 
geval het algemeen publiek inspraakmogelijkheden hebben geboden. 

Uit de door indiener verstrekte informatie kan worden opgemaakt dat het transformatorstation 
buiten de grenzen van de gebieden in kwestie zal worden gebouwd en geen direct effect op de 
habitats en soorten zal hebben. Als het gaat om de negatieve effecten van elektromagnetische 
velden die volgens indiener door het transformatiestation worden voortgebracht, beschikt de 
Commissie niet over wetenschappelijke documenten die de effecten van elektromagnetische 
velden op habitats en soorten aantonen. Wat het trekken van hoogspanningskabels betreft 
geeft de door indiener verstrekte informatie alleen aan dat er sprake is van een ontwerproute.

Verder valt uit de door indiener verstrekte informatie niet op te maken wat de huidige status 
van het project is, met name of het al is goedgekeurd en welke autoriteit verantwoordelijk is 
voor de ontwikkeling. Daarnaast kan op grond van de beschikbare informatie niet worden 
geconcludeerd dat de Spaanse autoriteiten geen beoordeling van de gevolgen van het project 
voor het gebied hebben uitgevoerd krachtens de bepalingen van de richtlijn. 

Op grond van de door indiener verstrekte informatie heeft de Commissie geen reden om aan 

  
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
2 PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26.
3 PB L 387 van 29.12.2004, blz. 1.
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te nemen dat de EU-wetgeving niet correct is toegepast. Als indiener gedetailleerde informatie 
verstrekt die de Commissie in staat stelt deze kwestie in het kader van de bovengenoemde 
richtlijn te beoordelen, kan de Commissie deze zaak verder onderzoeken.

Bij de door indiener overgelegde documentatie is ook correspondentie met het regionale 
bestuur van Asturias (de raadsleden van industrie en milieu) en met de vertegenwoordiging 
van de Spaanse regering in Asturias. Daarin wordt verzocht toegang te krijgen tot bestaande 
documenten en mogelijke informatie die tot nu toe in verband met dit project is verzameld. 
Indiener beweert in zijn verzoekschrift aan het Europees Parlement dat deze verzoeken niet 
zijn beantwoord. Uit het document blijkt niet duidelijk of er een expliciete en 
beargumenteerde afwijzing is gegeven door de genoemde openbare autoriteiten of dat deze 
verzoeken gewoon zijn genegeerd.

Artikel 3 van Richtlijn 2003/4/EG stelt dat toegang tot ‘milieu-informatie’ (zoals deze term in 
de richtlijn wordt gedefinieerd) die door en voor openbare instanties wordt bijgehouden, in 
beginsel binnen een maand na ontvangst van het verzoek moet worden verleend. Deze 
deadline kan bij uitzondering met nog een maand worden verlengd, bijvoorbeeld wanneer een 
groot aantal documenten wordt aangevraagd; dit moet van tevoren aan de aanvrager worden 
meegedeeld. Als verzoeken te algemeen zijn geformuleerd, zal de openbare instantie de
aanvrager zo snel mogelijk en ten laatste binnen het voornoemde tijdsbestek vragen diens 
verzoek te specificeren. In artikel 4 staan mogelijke redenen waarom de openbare instanties 
kunnen weigeren milieu-informatie vrij te geven. Aanvragers die van mening zijn dat hun 
verzoek om informatie is genegeerd, ten onrechte is afgewezen (volledig of gedeeltelijk), niet 
goed genoeg is beantwoord of op een andere manier niet in overeenstemming met de richtlijn 
is behandeld, hebben de mogelijkheid administratief beroep aan te tekenen. 

Op basis van de door indiener verstrekte informatie kan de situatie niet duidelijk worden 
beoordeeld in het kader van Richtlijn 2003/4/EG. In elk geval hadden de openbare instanties 
die het verzoek hebben ontvangen, indiener moeten antwoorden en zij hadden ofwel de 
redenen voor de weigering van toegang tot de informatie moeten aangeven ofwel deze 
informatie moeten verstrekken. Indiener wordt aangeraden zijn verzoeken om milieu-
informatie nogmaals op de juiste manier bij de openbare instanties in te dienen en, indien 
nodig, gebruik te maken van beroepsmogelijkheden.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007

Achtergrond:

In mei 2006 heeft de Commissie een eerste mededeling over het verzoekschrift uitgevaardigd. 
Op grond van de door indiener verstrekte, beschikbare informatie werd in de mededeling 
verklaard dat er geen reden was om aan te nemen dat de EU-wetgeving niet correct was 
toegepast. 

Vervolgens heeft de Commissie indiener verzocht meer gedetailleerde informatie te 
verstrekken zodat de Commissie nader onderzoek kon doen naar de resterende kwesties in 
verband met de bovengenoemde Habitatrichtlijn 92/43/EEG. Indiener heeft het Europees 
Parlement aanvullende informatie gestuurd en deze informatie is in december 2006 naar de 
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Commissie gezonden.

Analyse:

De vraag die nog moet worden bekeken, heeft betrekking op de mogelijke gevolgen van het 
project voor het Natura 2000-netwerk en vooral voor de gebieden ES1200040 ‘Meandros del 
Nora’ en ES1200029 ‘Río Nalón’ die overeenkomstig de Habitatrichtlijn door de Spaanse 
overheid zijn aangeduid als gebieden van communautair belang (GCB). 

De bouw van een transformatorstation en het trekken van hoogspanningskabels zullen 
waarschijnlijk maar een beperkte invloed op de desbetreffende gebieden hebben. Verder zal 
volgens de kaarten die zijn verstrekt, noch het transformatorstation noch de 
hoogspanningskabels in de GCB’s worden gesitueerd. De twee GCB’s bevatten hoofdzakelijk 
oevervegetatie en daaraan gerelateerde soorten.

Ten slotte is de kans klein dat de fauna in de desbetreffende gebieden nadelige gevolgen zal 
ondervinden van de elektromagnetische velden die door het transformatorstation en de 
elektrische kabels worden voortgebracht. 

Conclusies:

Na beoordeling van de beschikbare informatie is de Commissie van mening dat in deze zaak 
geen inbreuk op het Gemeenschapsrecht is aangetoond, omdat het project geen ingrijpende 
gevolgen heeft voor de kenmerken van de bovengenoemde gebieden van communautair 
belang.
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