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Betreft: Verzoekschrift 1462/2007, ingediend door Antonio Rodríguez Pérez (Spaanse 
nationaliteit), namens de “Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción”, 
gesteund door één medeondertekenaar, over het stopzetten van het project voor de 
aanleg van autosnelweg GC-2, traject Agaete-San Nicolás de Tolentino, op Gran 
Canaria

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners bekritiseren de goedkeuring door de bevoegde autoriteiten van de 
milieueffectbeoordeling van het traject Agaete-San Nicolás de Tolentino van autosnelweg 
GC-2 op Gran Canaria, hoewel het desbetreffende milieueffect aanzienlijk zou zijn. Volgens 
de verklaringen van indieners zou 78% van het traject van de autosnelweg een aantasting 
inhouden van het nationaal park Tamadaba, een Natura 2000-gebied, dat is aangewezen als 
gebied van communautair belang alsmede als speciaal beschermd gebied voor de 
instandhouding van vogels, en dat een groot deel van de inheemse planten- en diersoorten 
herbergt, waaronder een aantal prioritaire soorten. Indieners hebben tevens kritiek op het feit 
dat slechts de geselecteerde optie aan een milieueffectbeoordeling onderworpen werd, terwijl 
de andere drie opties niet grondig genoeg zijn onderzocht. Zelf brengen zij een mogelijk 
alternatief naar voren. In dit verband beschuldigen indieners de Spaanse regering ervan in 
strijd te handelen met diverse milieurichtlijnen (Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-
effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, Richtlijn 2001/42/EG 
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 
programma’s, Richtlijn 2003/35/EG tot voorziening in inspraak van het publiek in de 
opstelling van bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu, Richtlijn 92/43/EEG 
inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, Richtlijn 
79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand) en verzoeken tot stopzetting van het 
project en tot weigering van enige medefinanciering door de structuurfondsen van de EU.

2. Ontvankelijkheid
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Ontvankelijk verklaard op 29 mei 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008.

Indiener spreekt zijn bezorgdheid uit over een project voor de aanleg van een autosnelweg
tussen Agaete en San Nicolás de Tolentino, op het eiland Gran Canaria, binnen het gebied van 
communautair belang (GCB) en de speciale beschermingszone (SBZ) met de code 
ES 0000111 en de naam "Tamadaba". Indiener maakt zich in het bijzonder zorgen over het 
feit dat de autoriteiten andere bestaande alternatieven voor het wegproject niet voldoende in 
overweging hebben genomen. Hij meent dat het in strijd is met de voorschriften van de 
milieueffectbeoordelingsrichtlijn1 dat slechts de geselecteerde optie door de bevoegde 
autoriteiten aan een grondige milieueffectbeoordeling onderworpen is. Daarnaast meent 
indiener dat er mogelijk sprake is van een tekortschietende beoordeling van de geluids- en 
lichthinder waar sommige uit hoofde van de vogelrichtlijn2 beschermde vogelsoorten mee te
maken zouden kunnen krijgen, en dat de weg ook gevolgen zal hebben voor bepaalde 
beschermde habitats die onder de habitatrichtlijn3 vallen. Indiener vraagt zich af of het project 
wel voldoet aan de verplichtingen uit hoofde van artikel 6, leden 3 en 4 van de habitatrichtlijn.

De Commissie is op de hoogte van het door indiener genoemde infrastructuurproject. De 
standpunten van indiener zijn al bij de Commissie onder de aandacht gebracht door middel 
van een openbare briefkaartencampagne.

Naar aanleiding van een eerdere schriftelijke vraag (E-1928/06) van parlementslid David 
Hammerstein-Mintz, had de Commissie al een onderzoek ingesteld naar de nakoming door de 
bevoegde autoriteiten van de verplichtingen uit hoofde van de milieueffectbeoordelings- en de 
habitatrichtlijn.

In het kader van dit onderzoek heeft de Commissie in haar brief van 22 februari 2007 aan de 
Spaanse autoriteiten om gedetailleerde informatie verzocht over deze kwestie. De Spaanse 
autoriteiten hebben per brief d.d. 14 mei 2007 geantwoord. Ook hebben er uitvoerige 
besprekingen met de bevoegde autoriteiten plaatsgevonden tijdens de pakketvergadering over
de inbreuk, die op 26 april 2007 in Madrid werd gehouden. 

Uit de analyse van het antwoord van de Spaanse autoriteiten valt op te maken dat het project 
het onderwerp is geweest van een procedure voor milieueffectbeoordeling, die op 15 mei 
2006 heeft geleid tot een gunstig besluit inzake het milieueffect (zoals door indiener wordt 
erkend). Het besluit bevatte een overzicht van de verschillende onderzochte alternatieven. Dit 
wordt door de Commissie beschouwd als in overeenstemming met de op grond van de 
milieueffectbeoordelingsrichtlijn bestaande verplichtingen.

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (PB L 175 van 5.7.1985), gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG (PB L 73 van 
14.3.1997) en 2003/35/EG (PB L 156 van 25.6.2003).
2 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand. PB L 103 van 
25.4.1979.
3 Richtlijn 92/43/EG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van natuurlijke habitats en de wilde 
flora en fauna. PB L 206 van 22.7.1992.
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Om er zeker van te zijn dat naar behoren aan de verplichtingen uit hoofde van de 
habitatrichtlijn is voldaan, heeft de Commissie ook extra aandacht besteed aan de kwaliteit 
van de door de bevoegde autoriteiten uitgevoerde beoordeling om de milieueffecten van het 
project vast te stellen. In dit verband dient eraan herinnerd te worden dat op grond van de 
habitatrichtlijn, de beoordeling van waarschijnlijke alternatieven voor het project onderdeel 
uitmaken van de voorschriften krachtens artikel 6, lid 4 van de richtlijn, indien er op basis van 
de beoordeling die op grond van artikel 6, lid 3 van dezelfde richtlijn is uitgevoerd, wordt 
vastgesteld dat er waarschijnlijke significante nadelige milieu-incidenten zijn.

De Commissie heeft de door Spaanse autoriteiten verstrekte informatie over de 
waarschijnlijke milieu-incidenten, zoals vastgesteld door de onderzoeken die voorafgingen 
aan de vergunning voor de aanleg van de snelweg, grondig onderzocht.

Met betrekking tot de algemene milieueffecten van de betreffende weg, is het van belang te 
wijzen op het advies van de bevoegde milieuautoriteit (Servicio de Biodiversidad de la 
Dirección de Medio natural de la CCAA de Canarias) die van mening was dat het wegproject 
geen significante gevolgen zal hebben voor beschermde diersoorten die zijn opgenomen in 
bijlage II of bijlage IV van de habitatrichtlijn, noch voor vogelsoorten die in Bijlage I van de 
vogelrichtlijn zijn opgenomen.

In dit opzicht was de Commissie door de gedetailleerde cartografie die de Spaanse autoriteiten 
hebben verstrekt, in staat de habitats en diersoorten die in het GCB voorkomen dat gevolgen 
van de snelweg kan ondervinden, aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen. De 
Commissie heeft geen aanvullende nadelige effecten van significant belang geconstateerd.

Zoals indiener zelf toegeeft, erkennen de autoriteiten dat het project inderdaad gevolgen heeft 
voor gebieden die onderdeel uitmaken van beschermde habitat, type 5330 "Thermo-
mediterrane halfwoestijn-struikvegetaties" (een niet-prioritaire habitat). Uit de informatie die 
aan de Commissie is verstrekt, blijkt dat het gedeelte van de habitat type 5330 waarvoor de 
snelweg gevolgen heeft, wordt geschat op 4,07 ha (0,4% van de totaalomvang van de habitat 
in het GCB) en dat er concrete schadebeperkende maatregelen voorzien zijn om de 
vastgestelde effecten voor habitat type 5330, die voornamelijk worden veroorzaakt door het 
voor de aanleg van de weg benodigde puin, te minimaliseren. Deze schadebeperkende 
maatregelen bestonden voornamelijk uit een wijziging van de route in bepaalde delen, 
alsmede de aanplant van bepaalde soorten om de huidige omstandigheden voor de handhaving 
van deze habitat binnen het GCB “Tamadaba” te verbeteren. Alles bij elkaar genomen, wordt
het effect van de weg op habitat 5330 niet als significant beschouwd.

Met het oog op de bovenstaande informatie is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de 
Spaanse autoriteiten de voorschriften van de Richtlijnen 85/337/EG, 79/409/EEG en 
92/43/EEG in acht hebben genomen bij het onderzoeken van de alternatieven en het verlenen 
van de vergunning voor het wegproject. Het project is inderdaad aan een onderzoek van 
alternatieven onderworpen en de beoordeling van de waarschijnlijke gevolgen van het project 
voor het gebied, met het oog op de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied, dient
beschouwd te worden als in overeenstemming met artikel 6.3 van de habitatrichtlijn. In 
overweging nemende dat de conclusie van de milieueffectbeoordeling was dat het wegproject 
geen significante gevolgen voor beschermde habitats en soorten zal hebben, dient het door de 
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autoriteiten gegeven gunstige advies beschouwd te worden als verleend uit hoofde van artikel 
6.3 van de habitatrichtlijn. De Commissie is derhalve van mening dat de bevoegde autoriteiten 
niet hoeven te voldoen aan de vereisten uit hoofde van artikel 6.4 van de habitatrichtlijn, die
alleen van toepassing zijn op projecten die waarschijnlijk significante gevolgen zullen hebben 
voor het milieu in de beschermde gebieden.

De Commissie is derhalve van mening dat er geen sprake is van inbreuk op de richtlijnen
inzake milieueffect en natuur. Het onderzoek naar deze zaak werd afgesloten door een besluit 
van de Commissie van 30 januari 2008. De organisatie die door indiener wordt 
vertegenwoordigd is in een brief die op 14 december 2007 is verstuurd, reeds op de hoogte 
gebracht van de belangrijkste redenen voor het sluiten van het onderzoek. 


