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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener waarschuwt voor de potentieel verwoestende gevolgen van een windenergieproject 
waarbij slechts 3 kilometer uit de kust bij L'Atmetlla de Mar (Tarragona, Spanje) een reeks 
windturbines zal worden geplaatst. Het ZÈFIR-teststation is bedoeld als onderzoekswindpark 
voor het testen van vier windgeneratoren.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 september 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013.

Indiener tekent bezwaar aan tegen de plannen om 3 kilometer uit de kust bij L'Atmetlla de 
Mar, in de provincie Tarragona (Catalonië, Spanje), een reeks windturbines te bouwen. Dit 
project maakt deel uit van het zogenaamde Zèfir-teststation. Het is een onderzoekswindpark 
voor het testen van vier offshore windgeneratoren om elektriciteit te produceren. Het project 
zou gepromoot worden door het Catalaanse Instituut voor onderzoek naar energie (IREC).

Indiener beweert dat het geplande park te dicht bij de kust ligt en verwoestende gevolgen zal 
hebben voor het toerisme en de plaatselijke economie. Hij benadrukt dat de plaatselijke 
bevolking tegen dit project is. Het dient te worden opgemerkt dat indiener niet verwijst naar 
een schending van specifieke EU-milieuwetgeving.
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De diensten van de Commissie hebben de door indiener 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 milieueffectbeoordelingsrichtlijn of MEB-richtlijn) 
bevat bepalingen voor het uitvoeren van een milieueffectbeoordeling voor bepaalde openbare 
en particuliere projecten.

De MEB-richtlijn maakt onderscheid tussen projecten uit bijlage I, ten aanzien waarvan altijd 
een MEB-procedure moet worden doorlopen, en projecten uit bijlage II, ten aanzien waarvan 
de lidstaten via onderzoek per geval en/of drempels of normen die in de nationale 
omzettingswetgeving zijn vastgelegd, bepalen of een MEB wordt uitgevoerd. 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 
criteria omvatten de kenmerken van het project, de plaats ervan en de kenmerken van het 
potentiële effect. De uitkomsten van dit onderzoek moeten openbaar worden gemaakt.

Het dient te worden opgemerkt dat in bijlage II, onder punt 3 i), van de MEB-richtlijn 
verwezen wordt naar 'installaties voor de winning van windenergie voor de energieproductie 
(windturbineparken)'. Volgens de beschikbare informatie is de MEB-procedure voor dit 
project nog aan de gang. De aankondiging van de openbare raadpleging is op 3 maart 2012 
gepubliceerd in het Spaanse staatsblad (BOE nr. 54).

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 ontwikkelingsvergunning verleent. Het publiek krijgt de mogelijkheid zijn 
mening te geven en de uitkomst van alle raadplegingen moet in aanmerking worden genomen. 
Het publiek moet ook worden geïnformeerd over de inhoud van de vergunning.

De EU-natuurbeschermingsrichtlijnen (de vogelrichtlijn 2009/147/EG 2en de habitatrichtlijn 
92/43/EEG3) zouden van toepassing zijn als het project in kwestie mogelijkerwijze een 
significant effect heeft op een Natura 2000-gebied, in het bijzonder een kustgebied. In dit 
geval zou het kustgebied van communautair belang 'Litoral meridional tarragoní' (code 
ES5140001) gevolgen kunnen ondervinden van dit project. De MEB-richtlijn kan worden 
gebruikt als instrument om de vereisten van de natuurrichtlijnen toe te passen.

In dit geval kunnen we geen inbreuk vaststellen op Richtlijn 2008/56/EG4 (Kaderrichtlijn 
mariene strategie).

Het dient te worden opgemerkt dat, aangezien de EU inzet op hernieuwbare energiebronnen, 

                                               
1 Richtlijn 2011/92/EU (PB L 26, 28.01.2012), geconsolideerde versie van Richtlijn 85/337/EEG van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten, als 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).

4 Richtlijn 2008/56/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten 
aanzien van het mariene milieu (PB L 164, 25.6.2008).
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een gunstig wetgevingskader is ontstaan voor de ontwikkeling van windenergie1 dat er 
tegelijkertijd voor zorgt dat de ontwikkeling en de uitbreiding van deze vorm van energie 
spoort met de EU-milieuwetgeving.

Windenergie is een schone, hernieuwbare bron van elektriciteit en is als dusdanig 
voorbestemd om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de EU-
energiedoelstellingen voor 2020. Mede dankzij windenergie zullen we ook de uitstoot van 
broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen aanzienlijk kunnen verminderen, evenals het 
zoetwaterverbruik dat gepaard gaat met conventionele stroomopwekking in de EU. In het 
algemeen helpt windenergie economieën om hun energieafhankelijkheid te verminderen, 
draagt ze bij aan de sociale cohesie en stimuleert ze de ontwikkeling van technologie, met 
inbegrip van uitvoer. 

Conclusie

De Commissie kan op basis van de in het verzoekschrift gepresenteerde elementen geen 
schending van de EU-milieuwetgeving vaststellen. De Commissie ziet dan ook geen reden om 
deze zaak verder te onderzoeken.

                                               
1 Richtlijn 2009/28/EG inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (PB 

L 140, 5.6.2009)


