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Verzoekschrift 391/2006, ingediend door Yolanda Espinosa Vecino (Spaanse
nationaliteit), namens de ‘Asociación Bodón, gesteund door 10 000 medeondertekenaars, 
over de geplande elektriciteitsleiding tussen Lada (Asturias) en Velilla del Río Carrión 
(Palencia)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners protesteren tegen plannen voor de aanleg van een elektriciteitsleiding door de 
centrale bergen van León, een van de intensiefst beschermde natuurgebieden in Europa. Het 
project zou botsen met diverse projecten die vanuit de Europese Structuurfondsen zijn 
gefinancierd, waaronder maatregelen ter bescherming van de bruine beer, het auerhoen en 
andere flora- en faunasoorten. Daarom dringen zij er bij het Europees Parlement op aan 
ervoor te zorgen dat de Spaanse regering en de autonome regeringen van Asturias en Castilla-
León het project een halt toeroepen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 september 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007

I. Samenvatting van de feiten

Indienster protesteert tegen de plannen voor de aanleg van een elektriciteitsleiding door het 
centrale gebergte van León, die waarschijnlijk een grote invloed zou hebben op beschermde 
natuurlijke habitats en soorten.

II. Het verzoekschrift
Indienster is van mening dat het project niet noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het
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betreffende gebied en dat het een zeer ernstige invloed zou hebben op de socio-economische
en milieukundige waarde ervan. Volgens indienster zouden er routes zijn met minder invloed
dan de route door het centrale gebergte van León.
Indienster stelt dat het uiteindelijke doel van het project economisch is en onvoldoende 
rekening houdt met de doelstellingen voor natuurbehoud in het gebied, die worden beschermd
door Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand1 (Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna2 (Habitatrichtlijn).

Indienster is van mening dat het project schadelijke gevolgen zou kunnen hebben voor
prioritaire soorten die zijn genoemd in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, zoals Ursus arctos 
(bruine beer), en beschermde vogelsoorten die zijn genoemd in Bijlage I van de 
Vogelrichtlijn, zoals Tetrao urogallus (auerhoen).

III. Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

In 2000 heeft de Commissie een onderzoek uitgevoerd naar de naleving door de Spaanse 
autoriteiten van de communautaire verplichtingen op grond van de Vogel- en 
Habitatrichtlijnen en Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten3 met betrekking tot 
een eerder project voor de aanleg van een elektriciteitsleiding van Lada (Asturias) naar Velilla 
del Río Carrión (Palencia).

Dit onderzoek is afgesloten in 2005 na de officiële bekendmaking van de bevoegde Spaanse
autoriteiten dat van het project zou worden afgezien en dat er een procedure ter beoordeling 
van relevante milieu-invloed zou worden opgestart voor een volledig nieuw project. Deze
procedure loopt nog en er is nog geen toestemming verleend voor de aanleg.

De Commissie benadrukt dat in artikel 6, lid 3 en 4 van de Habitatrichtlijn het volgende staat:
“Voor 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, wordt een passende beoordeling gemaakt van de 
gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat 
gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder 
voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts 
toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de 
natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend 
geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.

Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen 
voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van 
groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet 
worden gerealiseerd, neemt de lidstaat alle nodige compenserende maatregelen om te 
waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De lidstaat stelt de 
Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen.

  
1 PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1–18.
2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
3 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
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Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat en/of een 
prioritaire soort is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de menselijke 
gezondheid, de openbare veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan 
wel, na advies van de Commissie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang 
worden aangevoerd.”.
De bovengenoemde voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op gebieden die van belang 
zijn voor de Gemeenschap, maar ook op speciale beschermingszones zoals beschreven in 
artikel 7 van de Habitatrichtlijn.

De Commissie wijst erop dat in artikel 12 lid 1 van de Habitatrichtlijn het volgende staat: “De 
lidstaten treffen de nodige maatregelen voor de instelling van een systeem van strikte 
bescherming van de in bijlage IV, letter a), vermelde diersoorten in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied, waarbij een verbod wordt ingesteld op: a) het opzettelijk vangen of 
doden van in het wild levende specimens van die soorten; b) het opzettelijk verstoren van die 
soorten, vooral tijdens de perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen, 
overwintering en trek; c) het opzettelijk vernielen of rapen van eieren in de natuur; d) de 
beschadiging of de vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen.”

IV. Conclusies

Aangezien het project op dit moment wordt onderworpen aan de procedure ter beoordeling 
van de milieu-invloed, kan in dit stadium geen schending van de communautaire 
milieuwetgeving worden vastgesteld.
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