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Betreft: Verzoekschrift 584/2008, ingediend door Pedro Cuevas Cueto (Spaanse 
nationaliteit), over de verlenging van de autosnelweg A-8 (Autovía del 
Cantábrico) en het tracé van deze weg door het grottengebied 
Cuartamentero in Llanes in Asturië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat autosnelweg A-8 (Autovía del Cantábrico) van Llanes in Asturië naar 
Unquera in Cantabrië door het grottengebied Cuartamentero zal lopen. Dit gebied is beroemd 
om zijn 8 000 jaar oude archeologische vondsten uit het Paleolithicum (onder andere een goed 
geconserveerde schedel, die in het Nationaal Archeologisch Museum tentoon wordt gesteld). 
Indiener wijst er verder op dat het grottengebied is uitgeroepen tot cultureel erfgoed en dat 
andere behoudenswaardige monumenten (waaronder een postherberg van een paar honderd 
jaar oud) en een uniek watergebied zullen worden vernietigd, als de autoriteiten vast blijven 
houden aan het geplande tracé. Aangezien indiener zich al met een alternatief tracé tot de 
nationale autoriteiten heeft gewend zonder dat dit resultaat opleverde, verzoekt hij het 
Europees Parlement de zaak in behandeling te nemen. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 oktober 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010.

De diensten van de Commissie hebben zich in het licht van de van toepassing zijnde 
communautaire milieuwetgeving gebogen over de door indiener aangedragen argumenten en 
de door hem verstrekte informatie met betrekking tot het project in kwestie. De diensten van 
de Commissie hebben daarbij ook rekening gehouden met de voorgeschiedenis en de reeds 
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bekende informatie over dit onderwerp.

Richtlijn 85/337/EEG1 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten (zoals gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG2 en 2003/35/EG3) is van 
toepassing. Artikel 2 voorziet erin dat projecten die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben 
voor het milieu, met name gezien hun aard, omvang of ligging, een vergunning- en 
milieueffectbeoordelingsprocedure moeten doorlopen alvorens vergunning wordt verleend.

De bepalingen van Richtlijn 85/337/EEG (MIR) zijn van toepassing op de in bijlage I en 
bijlage II van de richtlijn genoemde projecten. In de zin van artikel 4, lid 1 moeten projecten 
van de in bijlage I genoemde categorieën worden onderworpen aan een 
milieueffectbeoordeling. In de zin van artikel 4, lid 2 moeten projecten van de in bijlage II 
genoemde categorieën worden onderworpen aan een beoordeling overeenkomstig de artikelen 
5 tot en met 10 indien de lidstaten van oordeel zijn dat zulks noodzakelijk is op basis van a) 
een gevalsgewijze benadering of op basis van b) door de lidstaten vastgestelde criteria of 
drempelwaarden (screening). De lidstaten kunnen beslissen om deze twee procedures toe te 
passen.

De autosnelwegprojecten staan in punt 7 van bijlage I van de richtlijn. Dientengevolge 
moeten deze projecten worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling alvorens 
vergunning wordt verleend.

Er moet worden opgemerkt dat artikel 3 van de richtlijn bepaalt dat, afhankelijk van elk 
afzonderlijk geval en overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 11, bij deze 
milieueffectbeoordeling op passende wijze een identificatie, beschrijving en beoordeling moet 
worden gegeven van de directe en indirecte effecten van een project op verschillende 
factoren, in het bijzonder het culturele erfgoed.

Uit het dossier blijkt dat indiener zich tot verschillende overheidsinstanties heeft gewend met 
het verzoek het uiteindelijk overwogen tracé te wijzigen om negatieve gevolgen voor het 
grottengebied Cuartamentero te voorkomen. Het lijkt erop dat deze grotten zich bevinden op 
terrein dat eigendom is van indiener en onteigend zal worden voor de aanleg van het laatste 
gedeelte van de Cantábrico-autosnelweg.

Er moet worden opgemerkt dat de Commissie naar aanleiding van klacht 2005/4058 reeds een 
onderzoek heeft ingesteld naar het project voor de Unquera-Llanes autosnelweg en de 
toepassing van Richtlijn 85/337/EEG. Deze zaak is in december 2005 door de Commissie als 
afgedaan beschouwd, waarbij niet is geconcludeerd dat er sprake was van overtreding van het 
communautaire milieurecht.

De Commissie heeft naar aanleiding van een andere klacht overigens een recenter onderzoek 
gestart naar dit project, dat eveneens als afgedaan is beschouwd. Bovendien blijkt uit het 
dossier dat tegen dit project voor de Unquera-Llanes autosnelweg een beroep bij het Spaanse 
gerechtshof (Audiencia Nacional) is ingesteld dat momenteel nog loopt.

                                               
1  Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 25 juni 1985. PB L. 175 van 5.7.1985.
2  Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997. PB L 073 van 14.3.1997.
3  Richtlijn 2003/35/EG van het  Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003. PB L 156 van 25.6.2003.
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Er moet worden opgemerkt dat dit project voor de Unquera-Llanes autosnelweg van ongeveer 
22 kilometer lang is onderworpen aan een milieueffectbeoordeling. Deze beoordeling is 
afgesloten met de milieueffectverklaring die door het Ministerie van Milieubeheer is 
aangenomen bij Besluit van 25 januari 2006, bekendgemaakt in het Spaanse Staatsblad (BOE) 
nr. 29 van 3 februari 2006 (blz.4035-4311). Deze milieueffectverklaring is een samenvatting 
van de resultaten van de milieueffectbeoordeling, met inbegrip van de raadplegingen van de 
betreffende autoriteiten en de bevolking, de verschillende bestudeerde alternatieven, evenals 
de maatregelen die zijn genomen om de gevolgen van dit project voor het milieu te 
voorkomen of te beperken.

Er moet worden vermeld dat het de derde milieueffectbeoordeling betreft, omdat dit project al 
twee keer eerder is onderworpen aan een milieueffectbeoordeling, met de 
milieueffectverklaringen van 13 april 1993 en 20 januari 1997, die hebben geleid tot het 
onderzoeken van nieuwe alternatieven en waaruit oplossingen voor de geconstateerde 
problemen zijn voortgekomen. Het betreft bovendien een omstreden project waartegen 
verschillende keren beroep is ingediend en dat meerdere malen onderwerp is geweest van 
gerechtelijke procedures bij Spaanse rechtbanken.

Er is aangetoond dat de gevolgen van dit autosnelwegproject voor het cultureel erfgoed en de 
zones die deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk en die mogelijk beïnvloed kunnen 
worden, bestudeerd zijn in het kader van de milieueffectbeoordeling van dit project. Ook de 
bevoegde autoriteiten op het gebied van cultuur en milieu zijn bij de zaak betrokken.

Conclusies

Uit de analyse van het dossier kan niet worden opgemaakt dat er sprake is van overtreding 
van het communautaire milieurecht dat van toepassing is.


