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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0864/2009, ingediend door Ayoze Mariano Machín Rodriguez 
(Spaanse nationaliteit), over de beweerde schending van de vogel- en 
habitatrichtlijn als gevolg van de bouw van een waterkrachtcentrale en een 
windmolenpark op het eiland El Hierro

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Dit is een dringend verzoek om hulp voor het stoppen van de bouw van een 
waterkrachtcentrale en windmolenpark - of althans voor het verrichten van een 
milieueffectstudie vooraf – omdat naar beweerd wordt hierdoor de vogel- en habitatrichtlijn 
wordt geschonden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Het verzoekschrift

Indiener protesteert tegen de nadelige gevolgen voor het milieu van een project voor de 
ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, en meer bepaald water- en windenergie, op 
het eiland El Hierro, in de Autonome Gemeenschap van de Canarische Eilanden in Spanje.

Indiener stelt het feit aan de kaak dat dit project een ernstig nadelig effect zal hebben op 
gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk. Indiener geeft aan dat de bevoegde 
autoriteiten voor de locatie van dit project alternatieven zouden moeten bestuderen en de 
afname van het stroomverbruik op het eiland El Hierro zouden moeten bevorderen.
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Opmerkingen van de Commissie betreffende het verzoekschrift

De Commissie heeft de door indiener voorgelegde argumenten en informatie met betrekking 
tot het project in kwestie bestudeerd in het licht van het communautaire milieurecht dat 
mogelijk van toepassing is. Zij heeft bovendien rekening gehouden met de voorgeschiedenis 
en de informatie die reeds bekend was over dit onderwerp.

Er moet worden opgemerkt dat de Commissie al eerder schriftelijke vraag E-6014/08 
voorgelegd heeft gekregen over dit project, dat bedoeld is om op energiegebied van El Hierro 
een zelfvoorzienend eiland te maken dat gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen.

De Commissie heeft zich tot de Spaanse autoriteiten gewend en ze gevraagd naar hun 
opmerkingen ten aanzien van de genoemde feiten en de toepassing van het communautaire 
milieurecht in dit specifieke geval, in het bijzonder wat betreft de verplichtingen die 
voortvloeien uit Richtlijn 85/337/EEG1 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten.

Artikel 2 van Richtlijn 85/337/EEG stelt dat voor projecten die een aanzienlijk milieueffect 
kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, verzekerd moet worden dat 
een vergunning wordt aangevraagd en dat een beoordeling van hun effecten moet 
plaatsvinden voordat een vergunning wordt verleend. De bepalingen van Richtlijn 
85/337/EEG zijn van toepassing op de projecten die vermeld worden in bijlage I en II van de 
richtlijn.

Krachtens artikel 4, lid 1 dienen de projecten van bijlage I verplicht te worden onderworpen 
aan een milieueffectbeoordeling, behalve in uitzonderlijke gevallen. Krachtens artikel 4, lid 2 
bepaalt de desbetreffende lidstaat voor de in bijlage II genoemde projecten: a) door middel 
van een onderzoek per geval, of b) aan de hand van door de lidstaat vastgestelde 
drempelwaarden of criteria (screeningfase), of het project al dan niet moet worden 
onderworpen aan een beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10. De lidstaten 
kunnen besluiten om beide procedures toe te passen. Er moet worden opgemerkt dat het 
onderhavige project is opgenomen in bijlage II van Richtlijn 85/337/EEG.

Wat betreft de communautaire richtlijnen ter bescherming van de natuur, namelijk Richtlijn 
79/409/EEG2 (Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG3 (Habitatrichtlijn), moet worden 
opgemerkt dat zij in dit geval relevant zijn, aangezien dit project van invloed zou kunnen zijn 
op verscheidene gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk.

In die zin moet worden opgemerkt dat artikel 6, lid 3 van Richtlijn 92/43/EEG stelt dat voor 
elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van dit 
gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 
gevolgen kan hebben voor het gebied, een passende beoordeling gemaakt moet worden van de 

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG (PB L 175 van 5.7.1985), zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG (PB L 073 van 
14.3.1997), Richtlijn 2003/35/EG (PB L 156 van 25.6.2003) en Richtlijn 2009/31/EG (PB L 140 van 5.6.2009).
2 Gecodificeerd bij Richtlijn 2009/147/EG (PB L 20 van 26.1.2010).
3 PB L 206 van 22.7.1992.
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gevolgen van het project voor het gebied, rekening houdend met de doelstellingen voor de 
instandhouding van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen 
voor het gebied geven de bevoegde nationale autoriteiten 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.

De Spaanse autoriteiten hebben naar aanleiding van het verzoek van de Commissie het 
antwoord gegeven dat is opgesteld door de regering van de Canarische Eilanden, in het 
bijzonder door de afdeling Milieu en ruimtelijke ordening en de afdeling Werkgelegenheid, 
industrie en handel.

De Spaanse autoriteiten lichten toe dat het plan voor duurzame ontwikkeling van het eiland El 
Hierro, dat door de eilandautoriteiten (Cabildo Insular) is goedgekeurd op 27 november 1997, 
de doelstelling heeft overgenomen om een zelfvoorzienend gebied te creëren. Voor het project 
in kwestie is met het oog daarop een kader gecreëerd met als doel om in ongeveer 70-80% 
van het stroomverbruik op het eiland El Hierro te voorzien middels de energie die afkomstig 
is van de hernieuwbare energiebronnen.

De regionale autoriteiten wijzen erop dat de projectontwikkelaar van het project de naamloze 
vennootschap "Gorona del Viento, S.A." is, door de eilandautoriteiten (Cabildo Insular van El 
Hierro) vertegenwoordigd voor 60%, door het Technologisch Instituut van de Canarische 
Eilanden voor 10% en door het elektriciteitsbedrijf Endesa voor 30%. Het gaat hier dus om 
een vennootschap met grotendeels overheidskapitaal.

De regionale autoriteiten benadrukken dat het project in kwestie is onderworpen aan een 
formele milieueffectbeoordeling, krachtens de nationale en regionale wetgeving op dit gebied. 
Deze procedure is afgerond met de milieueffectverklaring die door de Commissie voor 
Ruimtelijke ordening en Milieu van de Canarische Eilanden (COTMAC) is aangenomen 
tijdens de zitting op 27 juni 2008. Dit besluit is gepubliceerd in het regionale publicatieblad 
nr. 199 van 3 oktober 2008.

In deze milieueffectverklaring worden de resultaten samengevat van de 
milieueffectbeoordeling, met inbegrip van de raadplegingen met de betrokken autoriteiten en 
het publiek, de verschillende alternatieven die zijn bestudeerd en de maatregelen die zijn 
genomen om de effecten van dit project voor het milieu te voorkomen of te beperken.

De regionale autoriteiten lichten toe dat de milieueffectverklaring 18 milieuvoorwaarden 
bevat die erop gericht zijn maatregelen op te stellen ter bescherming van de desbetreffende 
natuurlijke zones, met inbegrip van een milieusurveillanceplan. Deze voorwaarden zijn 
opgenomen in de overheidsvergunning waarin goedkeuring wordt gegeven voor het project in 
kwestie en die is verleend bij het besluit van het Directoraat-generaal Energie van 20 maart 
2009.

De Spaanse autoriteiten hebben ook de hoofdkenmerken van het project toegelicht, waaronder 
een hoog gelegen depot voor de opslag van water, een lager gelegen depot, twee 
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hoofdleidingen en bijkomende installaties, een waterkrachtcentrale, een windmolenpark, vijf 
elektrische verbindingslijnen en een elektrisch onderstation.

De Spaanse autoriteiten maken melding van het feit dat dit project is aangemerkt als een 
project van algemeen nut en maatschappelijk belang door de regionale wet 8/2006 van 11 
december 2006. Het project was ook voorzien in het in 2002 aangenomen plan voor het 
beheer van de natuurlijke hulpbronnen van El Hierro.

Wat betreft de communautaire richtlijnen ter bescherming van de natuur erkennen de Spaanse 
autoriteiten dat een deel van het project zal worden uitgevoerd in gebieden die deel uitmaken 
van het Natura 2000-netwerk. Het gaat hierbij in het bijzonder om het hoog geleden depot in 
de natuurlijke zone "Garoé" (ES0000102), die is aangewezen als speciale beschermingszone 
(SBZ) voor vogels en als gebied van communautair belang (GCB). Voorts betreft dit vooral 
het lager gelegen depot en een deel van de pipeline, ondergronds, in het gebied van 
communautair belang "Timijiraque" (ES7020006). In deze optiek benadrukken de Spaanse 
autoriteiten dat er corrigerende maatregelen getroffen zijn tijdens de milieueffectbeoordeling. 
Zo bevat de milieueffectverklaring verschillende voorwaarden die erop gericht zijn de 
bescherming en de samenhang van het Natura 2000-netwerk te garanderen. Er moet worden 
opgemerkt dat het Directoraat-generaal Natuurlijk milieu van de Canarische Eilanden 
geraadpleegd is over dit onderwerp. Na het rapport dat is uitgebracht op 28 maart 2008, heeft 
het namelijk geconcludeerd dat dit project geen ernstige nadelige gevolgen zal hebben voor 
het Natura 2000-netwerk. In elk geval zal de uitvoering van het project worden onderworpen 
aan een milieusurveillance.

Gezien het voorgaande kan het antwoord van de Spaanse autoriteiten als toereikend worden 
beschouwd. Er moet worden opgemerkt dat het project in kwestie is onderworpen aan een 
milieueffectbeoordeling voordat het werd goedgekeurd. De milieuautoriteiten en de 
verschillende bevoegde autoriteiten zijn geraadpleegd. Er is een hele reeks maatregelen 
aangenomen en voorzien om de nadelige gevolgen van dit project voor het milieu te 
voorkomen. Overigens gaat het hier om een belangrijk project aangaande hernieuwbare 
energiebronnen dat positief blijkt uit te pakken voor het milieu.

Conclusies

Op basis van de analyse van de zaak kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een 
schending van het communautaire milieurecht dat in dit specifieke geval van toepassing is.


