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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 997/2006, ingediend door Jesús Valiente (Spaanse 
nationaliteit), namens de Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los 
Recursos de Extremadura (Adenex), over het toeristencomplex ‘Marina Isla 
de Valdecañas’ dat wordt gerealiseerd in onder Natura 2000 beschermd 
gebied

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzet zich tegen de goedkeuring van het project ‘Marina Isla de Valdecañas’, dat de 
aanleg van een toeristencomplex beoogt binnen het in het kader van Natura 2000 beschermde 
gebied Valdecañas (Cáceres, Extremadura, Spanje). Indiener beweert dat de plaatselijke 
autoriteiten het project hebben goedgekeurd ondanks het feit dat het is gesitueerd in 
El Embalse de Extremadura en op 200 meter afstand van Márgenes de Valdecañas, beide 
locaties die in het kader van Natura 2000 beschermd zijn. Indiener beweert dat het project een 
ernstige bedreiging voor het milieu vormt en in strijd is met EG-wetgeving. Indiener vraagt 
het Europees Parlement de zaak te onderzoeken en ervoor te zorgen dat het project wordt 
tegengehouden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 mei 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 september 2007.

Het verzoekschrift

Indiener doet verslag van het bestaan van een toeristisch ontwikkelingsplan aan het meer van 
Valdecañas (Cáceres, Extremadura), dat door de regering van Extremadura is uitgeroepen tot 
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‘gebied van regionaal belang’.

Volgens de plannen moet het project, ‘Aanleg van het toerisme-, gezondheids-, landschaps-
en dienstencomplex Marina Isla de Valdecañas’ genoemd, worden aangelegd aan het meer 
van Valdecañas, in de gemeenten El Gordo en Berrocalejo (Cáceres). De regering van de 
Autonome Gemeenschap van Extremadura heeft het project op 24 januari 2006 goedgekeurd.

Indiener verklaart dat de geplande ontwikkeling een nadelige invloed zou hebben op twee 
beschermde gebieden die deel uitmaken van het Europese Natura 2000-netwerk, namelijk het 
bijzonder beschermd gebied SPA ES0000329 ‘Embalse de Valdecañas’, aangewezen op 
grond van Vogelrichtlijn 79/409/EEG, en het gebied van communautair belang GCB 
ES4320068 ‘Márgenes de Valdecañas’, aangenomen op grond van de bepalingen in de 
Habitatrichtlijn 92/43/EEG.

Indiener vraagt het Europees Parlement onderzoek te doen naar de veronderstelde feiten en 
verzoekt tot actie om een einde te maken aan dit project, dat volgens hem in strijd is met de 
communautaire, nationale en regionale wetgeving.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Indiener spreekt zijn bezorgdheid uit over de veronderstelde negatieve effecten van de 
projectontwikkeling op de beschermingsstatus van de habitats en soorten in de Natura 2000-
gebieden.

Voor projecten waarvan waarschijnlijk is dat ze een aanzienlijke negatieve invloed hebben op 
dergelijke locaties moet een beoordeling worden uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 3 en 4, 
van de Habitatrichtlijn 92/43/EEG1. Afhankelijk van de conclusies van deze beoordelingen 
kunnen de bevoegde autoriteiten het plan of project goedkeuren, maar pas nadat ze zich ervan 
hebben verzekerd dat dit geen nadelige invloed heeft op de integriteit van de locatie. In het 
geval van een negatieve beoordeling kan het plan of project alleen worden uitgevoerd als er 
geen alternatieve oplossingen bestaan, als er dwingende redenen van groot openbaar belang 
zijn en als alle compenserende maatregelen worden genomen die nodig zijn om ervoor te 
zorgen dat algehele naleving van Natura 2000 is gewaarborgd.

De Commissie merkt op dat de projectontwikkelaar de mogelijke effecten van dit project op 
het Natura 2000-netwerk heeft geëvalueerd. Deze evaluatie is op 3 november 2006 
voorgelegd aan de regionale bevoegde autoriteiten. Zij is op 19 december 2006 openbaar 
gemaakt in overeenstemming met de resolutie van de regionale dienst milieutoezicht. Indiener 
en vier andere rechtspersonen hebben bezwaar gemaakt tegen het project. Op basis van deze 
inspraakprocedure is aanvullende informatie gevraagd aan de projectontwikkelaar om de 
evaluatie van het project te kunnen voltooien. De bevoegde regionale autoriteit heeft op 
2 maart 20072 een officiële Verklaring betreffende milieueffectbeoordeling afgegeven, met 
het oordeel dat dit project voldoet aan de bestaande milieuwetgeving en geen significante 
invloed heeft op de integriteit van het Natura 2000-netwerk. Het positieve oordeel werd 
gegeven op voorwaarde dat een aantal verzachtende maatregelen zou worden genomen 

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50.
2 D.O.E. nr, 31 van 15 maart 2007; http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/310O/07060686.pdf.
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gedurende de aanleg en exploitatie van de jachthaven. Naar verluidt heeft de 
projectontwikkelaar ermee ingestemd het project aan te passen om deze verzachtende 
maatregelen in te bouwen.

Conclusies

Op basis van de beschikbare informatie heeft de Commissie geen aanwijzingen dat het 
bovengenoemde project een significante negatieve invloed zal hebben op de 
beschermingsstatus van de kenmerken op grond waarvan de genoemde Natura 2000-locaties 
zijn aangewezen.

De Commissie heeft geen aanwijzingen dat het Gemeenschapsrecht wordt geschonden en is 
daarom niet voornemens verdere actie te ondernemen in deze kwestie.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

In vervolg op het antwoord van de Commissie van 21 september 2007, en na nieuwe 
informatie te hebben ontvangen waaruit bleek dat de aan de kaak gestelde feiten significante 
gevolgen zouden kunnen hebben voor de speciale beschermingszone (SBZ) ES0000329, 
"Embalse de Valdecañas", heeft de Commissie een klacht ingediend. Overeenkomstig het 
open onderzoek heeft de Commissie op 2 februari 2009 een schriftelijke aanmaning aan het 
Koninkrijk Spanje gestuurd over artikel 6, leden 2, 3 en 4 en artikel 7 van Richtlijn 
92/43/EEG1  van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna, met betrekking tot het project ‘Marina Isla de Valdecañas’, 
dat gesitueerd is in de genoemde SBZ.

Conclusies

De Commissie bestudeert momenteel het antwoord van de Spaanse autoriteiten en zal toezien 
op de correcte tenuitvoerlegging van de communautaire wetgeving. 

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

In aanvulling op de laatste mededeling van de Commissie is het van belang te onderstrepen 
dat de aan de kaak gestelde feiten het onderwerp waren van twee gerechtelijke procedures 
voor het Hooggerechtshof van Extremadura (Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
recursos 561/2007 and 753/2007).

Het zijn in de eerste plaats de nationale rechters en rechtbanken die de juiste 
tenuitvoerlegging van het Gemeenschapsrecht moet garanderen. Zij moeten 
normaalgesproken de wetmatigheid van de handelingen van de nationale overheden 
controleren. Bovendien gaan de nationale gerechtelijke procedures uit van het 
tegenspraakbeginsel, dat waarborgt dat eventuele onregelmatigheden of problemen met een 
slechte tenuitvoerlegging van het Gemeenschapsrecht worden gecorrigeerd.

De Commissie mag het resultaat van de nationale gerechtelijke procedure afwachten in 
gevallen waarin dezelfde feiten door de rechters en nationale rechtbanken worden beoordeeld. 
                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992.
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Dit is geaccepteerd door de Europese Ombudsman in zijn besluit van 22 december 2009 
aangaande klacht 822/2009/BU. 

In die zin stelt paragraaf 33 van het genoemde besluit dat “de Ombudsman de mening van de 
Commissie deelt dat de nationale administratieve of gerechtelijke autoriteiten primair 
verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van het Gemeenschapsrecht door de 
lidstaten. Dit is op de eerste plaats gunstig voor burgers en op de tweede plaats bestaat de 
kans dat het Gemeenschapsrecht beter wordt nageleefd als problemen en zorgen worden 
behandeld door nationale overheden. De Ombudsman acht daarom het standpunt van de 
Commissie dat nationale gerechtelijke procedures een onderdeel vormen van het 
uitvoeringsproces in de lidstaten gerechtvaardigd”. 

Indien de Commissie het juist acht om het resultaat van de nationale procedure af te wachten, 
zal de Commissie, zodra de nationale uitspraken zijn bekrachtigd, de situatie evalueren en 
passende stappen nemen.

De Commissie heeft de zaak op 20 januari 2010 gesloten op grond van de bovengenoemde 
argumenten.


