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Betreft: Verzoekschrift 835/2009/rev., ingediend door María Alejandra Pérez 
Montedeoca (Spaanse nationaliteit), namens het Platform voor een 
alternatief voor de ringweg op het eiland Tenerife, over de 
bouwwerkzaamheden van het project genaamd "Cierre del anillo insular" op 
het eiland Tenerife, Canarische Eilanden

Verzoekschrift 1241/2009, ingediend door I. D. Rodríguez Cámara (Spaanse 
nationaliteit), gesteund door 69 medeondertekenaars, over het splitsen van 
een weg in Icod de los Vinos, Tenerife

1. Samenvatting van verzoekschrift 835/2009

Indienster protesteert tegen de met communautaire middelen gefinancierde bouw van een 
ringweg rondom het eiland Tenerife en met name het traject tussen Icod de los Vinos en 
Santiago del Teide. Volgens indienster heeft dit project nadelige gevolgen voor diverse 
gebieden van communautair belang, enkele Natura 2000-zones (de klifkusten van Culata en 
Cuevas del viento), en een natuurpark (Reserva Especial del Chinyero) dat een speciale 
beschermingszone voor vogels is. De werkzaamheden zullen bovendien nadelige gevolgen 
hebben voor waterreserves en er zullen landbouwgebieden van grote waarde verloren gaan. 
Indienster beweert dat er niet gesproken is over mogelijke alternatieven voor het project en 
dat de milieu-effectstudie per traject werd verricht, in plaats van dat het infrastructuurproject 
in zijn totaliteit werd bestudeerd.

Samenvatting van verzoekschrift 1241/2009

Indiener protesteert tegen de splitsing die in de C-820 ter hoogte van Santiago del Teide in de 
gemeente Icod de los Vinos zal worden aangebracht teneinde een ringweg op het eiland 
Tenerife aan te leggen. Deze werkzaamheden zouden het gebied van communautair belang 
ES7020073 Los Acantilados de la Culeta aantasten. Indiener verzoekt het Europees Parlement 
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de uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) gefinancierde 
werkzaamheden stil te leggen daar het project een speciale beschermingszone vernietigt.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 835/2009

Ontvankelijk verklaard op 13 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

Verzoekschrift 1241/2009

Ontvankelijk verklaard op 8 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 januari 2010.

Verzoekschrift 835/2009

Volgens indienster zullen de bouwwerkzaamheden in het kader van het project genaamd 
"Cierre del anillo insular", die ten doel hebben de verbindingswegen in het noordelijke deel 
van het eiland Tenerife te verbeteren, waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen hebben voor 
verschillende gebieden van communautair belang die worden beschermd krachtens Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna (habitatrichtlijn)1. Voor het project als geheel is geen 
milieu-effectbeoordeling uitgevoerd. Volgens indienster betekent dit een schending van de 
bepalingen van de gewijzigde Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 
betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten
(MER-richtlijn)2.

Artikel 3 van de MER-richtlijn luidt als volgt: "Bij de milieu-effectbeoordeling worden de 
directe en indirecte effecten van een project overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 11 per 
geval op passende wijze geïdentificeerd, beschreven en beoordeeld op de volgende factoren:

- mens, dier en plant;
- bodem, water, lucht, klimaat en landschap;
- materiële goederen en het culturele erfgoed;
- de samenhang tussen de in het eerste, tweede en derde streepje genoemde factoren."
Er wordt mogelijk inbreuk gemaakt op deze verplichting wanneer één enkel project wordt 
opgedeeld in verschillende delen en er voor deze verschillende delen elk apart een milieu-
effectbeoordeling wordt uitgevoerd. Dit is met name het geval wanneer hiervoor geen 
technische rechtvaardiging bestaat en er bij de beoordelingen geen rekening wordt 
gehouden met de totale impact van de verschillende onderdelen.

                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50.
2 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40-48.
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Artikel 6 van de habitatrichtlijn luidt als volgt: 
"1. De lidstaten treffen voor de speciale beschermingszones de nodige 
instandhoudingsmaatregelen; deze behelzen zo nodig passende specifieke of van ruimtelijke-
ordeningsplannen deel uitmakende beheersplannen en passende wettelijke, bestuursrechtelijke 
of op een overeenkomst berustende maatregelen, die beantwoorden aan de ecologische 
vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en de soorten van bijlage II die in die 
gebieden voorkomen.
2. De lidstaten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet 
verslechtert en er geen storende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn 
aangewezen voor zover die factoren, gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een 
significant effect zouden kunnen hebben.
3. 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.
4. 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.
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 Commissie onderzoekt momenteel of de bepalingen van dit artikel in dit geval correct zijn 
toegepast.

Conclusie

De Commissie is naar aanleiding van dit verzoekschrift een onderzoek gestart en zal de 
Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van haar bevindingen.

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

Verzoekschriften 835/2009 en 1241/2009

Volgens indieners zal het project "cierre del anillo insular", waarmee verbetering van de 
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verkeersverbindingen in het noordelijke deel van het eiland Tenerife wordt beoogd, 
waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen hebben voor verschillende gebieden van communautair 
belang die onder artikel 4 van Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand1 vallen en die beschermd zijn 
krachtens Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna2. Indieners stellen ook dat Richtlijn 
85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten3, zoals gewijzigd4, niet correct is toegepast,
aangezien bij de milieu-effectbeoordeling van de onderdelen van het project geen rekening 
werd gehouden met de cumulatieve gevolgen ervan.

De informatie die de Commissie in het kader van haar onderzoek heeft verzameld, duidt erop dat 
momenteel in Spanje een juridische procedure aanhangig is over dezelfde kwesties die in de 
verzoekschriften naar voren werden gebracht (zaak nr. 165/2008 voor het Hof van Justitie van 
de Canarische Eilanden).

De Commissie heeft derhalve haar onderzoek geschorst, omdat het in dit stadium met het oog 
op de rol van de nationale rechters bij het toezicht op de naleving van de EU-wetgeving niet 
zinvol zou zijn. De nationale rechters zijn ook rechters van het recht van de EU en waar nodig 
dienen zij de relevante EU-wetgeving toe te passen in de door hen behandelde zaken. De
Richtlijnen 2009/147/EG, 92/43/EEG en 85/337/EEG zijn bovendien volledig omgezet in het 
Spaanse recht.

                                               
1 PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7-25.
2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7–50.
3 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40–48.

4 Richtlijn 97/11/EG van de Raad (PB L 073 van 14.03.1997, blz. 5-15) en Richtlijn 2003/35/EG van het
Europees Parlement en de Raad (PB L 156 van 25.06.2003, blz. 17-25).


