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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1003/2005, ingediend door José Manuel García Agudo 
(Spaanse nationaliteit), namens de coördinatiecommissie van bewoners tegen 
het snelwegtraject van Penagos, gesteund door vijf medeondertekenaars, 
over een traject van de geplande A8 door Cantabrië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indieners zijn bezorgd over de geplande snelweg A8 door Cantabrië en in het bijzonder over 
het gedeelte dat door Penagos is gepland. Zij wijzen erop dat opeenvolgende Spaanse 
regeringen voorstanders waren van verschillende routes. Hoewel de werkzaamheden aan de 
noordelijke route bijna zijn voltooid, worden er nu stappen genomen om de werkzaamheden 
aan de zuidelijke route te hervatten. Indiener beschouwt dit als onnodig, aangezien dit zou 
leiden tot twee evenwijdige wegen en bovendien is er veel veranderd sinds de goedkeuring 
door de Spaanse regering van de milieueffectbeoordeling van 1993. Indieners vrezen dat dit 
zal leiden tot een schending van een aantal EU-richtlijnen betreffende het milieu, in het 
bijzonder met betrekking tot het moerasgebied ‘La Llama’. Ze vragen dat het project wordt 
gestaakt, dat het publiek beter wordt geïnformeerd en dat er een nieuwe 
milieueffectbeoordeling wordt uitgevoerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 maart 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2006.

Het verzoekschrift

José Manuel García Agudo heeft op 21 oktober 2005 een verzoekschrift verzonden aan het 
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Europees Parlement waarin hij uitlegde dat er een snelweg wordt aangelegd tussen Solares en 
Zurita in Cantabrië (Spanje).

De heer García stelde dat in 1993 een milieueffectbeoordeling (MEB) was uitgevoerd, maar 
dat daarbij geen rekening was gehouden met de gevolgen van het project voor bepaalde 
natuurgebieden (moerasgebied van La Llama) of voor bepaalde delen van het cultureel 
erfgoed. Volgens hem ligt de snelweg te dicht bij bepaalde stedelijke gebieden.

Opmerkingen van de Commissie

Richtlijn 85/337/EEG1 als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG 2 en Richtlijn 2003/35/EG 3, 
voorziet in de milieueffectbeoordeling van bepaalde projecten. Voor projecten voor de aanleg 
van snelwegen, autowegen en bepaalde andere wegen dient krachtens de richtlijn altijd een 
milieueffectbeoordeling te worden uitgevoerd (zij zijn opgenomen in bijlage I, punt 7).

De heer García stelde dat de MEB is uitgevoerd en dat de aanleg van de snelweg de 
alternatieve route zou volgen waarvoor in de beoordeling was gekozen. Op basis van de 
geleverde informatie lijkt het project echter nog steeds onderzocht te worden. Het is daarom 
niet duidelijk of dit onderzoek reeds is afgesloten of dat er al goedkeuring is verleend om met 
de aanleg van de snelweg aan te vangen.

Ten slotte ligt het projectgebied, volgens de beschikbare informatie, dichtbij de twee gebieden 
van communautair belang ES1300010 “Río Pas” en ES1300015 “Río Miera” die zijn 
vastgelegd in Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna4. Op basis van de beknopte informatie die door indiener is 
geleverd, is het echter niet mogelijk om vast te stellen of Richtlijn 92/43/EEG van de Raad in 
dit specifieke geval van toepassing zou kunnen zijn.

Conclusie

Uit de door indiener geleverde informatie met betrekking tot het project voor de aanleg van 
een snelweg in Cantabrië constateert de Commissie in deze fase geen inbreuk op het 
Gemeenschapsrecht. Indien indiener gedetailleerde informatie zou kunnen overleggen, zodat 
de Commissie deze kwesties zou kunnen bestuderen met betrekking tot bovengenoemde 
richtlijnen, dan zou de Commissie de zaak opnieuw in behandeling nemen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 september 2007.

De Commissie heeft met betrekking tot deze kwestie een eerste mededeling aan het Europees 
Parlement gedaan op 10 november 2006, waarin zij concludeerde dat op basis van de door 
indiener verschafte inlichtingen onmogelijk kon worden vastgesteld of Richtlijn 92/43/EEG 
van de Raad in dit geval van toepassing zou kunnen zijn.

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten, PB L 175, 5.7.1985.
2 Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de 

milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, PB L 73, 14.3.1997.
3 Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003, PB L 156, 25.6.2003.
4 PB L 206 van 22.07.1992.
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Indiener zond aanvullende inlichtingen aan het Europees Parlement, die zijn doorgestuurd 
naar de Commissie, met inbegrip van documenten over de mogelijke gevolgen van het 
geplande werk voor de natuurwaarde van onder meer Natura 2000-gebieden. Op basis van 
deze informatie heeft de Commissie een tweede mededeling over dit verzoekschrift 
gepubliceerd.

De Commissie bevestigt haar eerste commentaar met betrekking tot Richtlijn 85/337/EEG 1

als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG2 en Richtlijn 2003/35/EG3 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde projecten. Zoals is toegelicht in de brief van 26 januari 
2006 van de Commissie aan indiener, was het gedeelte van de weg tussen Solares en Zurita 
onderwerp geweest van de vereiste milieueffectbeoordeling en waren de uitkomsten daarvan 
door de Spaanse autoriteiten goedgekeurd op 28 juni 1993.
De Commissie was niet van mening dat het project, dat dertien jaar eerder was beoordeeld en 
goedgekeurd, inbreuk had gemaakt op toepasselijk communautair milieurecht.

Met betrekking tot een mogelijke inbreuk op Richtlijn 92/43/EEG van de Raad4

(Habitatrichtlijn) dient het volgende te worden opgemerkt:

Volgens de beschikbare informatie is het projectgebied dicht bij een moerasgebied dat 
bekendstaat onder de naam Laguna de la Llama in de gemeente Penagos. Dit moerasgebied 
maakt geen deel uit van een gebied van communautair belang op grond van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad, noch is het een speciaal instandhoudingsgebied op grond van de 
Vogelrichtlijn5.

De beide Natura 2000-gebieden van communautair belang waarvoor de mogelijke effecten 
van het wegenbouwproject moeten worden beoordeeld zijn ES1300010 "Río Pas" en 
ES1300015 "Río Miera".

Uit artikel 6, lid 3, van de Habitatrichtlijn blijkt dat een beoordeling van de gevolgen van het 
wegenbouwproject voor een of beide Natura-gebieden een vereiste is indien het waarschijnlijk 
wordt geacht dat het project zelfstandig of in combinatie met andere plannen of projecten 
belangrijke gevolgen voor de gebieden zou hebben.

De twee gebieden van communautair belang bieden bescherming aan belangrijke 
habitatsoorten van oevervegetatie en aquatische soorten. De wegenbouw verloopt van oost 
                                               
1Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling 
van bepaalde openbare en particuliere projecten, PB L 175, 5.7.1985.
2Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG 
betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, PB 
L 73, 14.3.1997.
3 Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003, PB L 156, 
25.6.2003.
4 Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora 
en fauna, PB L 206, 22.07.1992.
5 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, 
PB L 103 van 25.04.1979.
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naar west terwijl de beide Natura 2000-gebieden, allebei lang en dun gevormd, van noord 
naar zuid lopen. Het wordt daarom onwaarschijnlijk geacht dat het wegenbouwproject 
belangrijke gevolgen zal hebben voor de natuurwaarde van de twee Natura 2000-gebieden.

Op basis van de laatst ontvangen informatie zijn er geen gronden om te concluderen dat er 
mogelijk inbreuk is gemaakt op het Gemeenschapsrecht.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 15 mei 2009.

In het licht van de aanvullende informatie die werd verstrekt door zowel indiener als de leden 
tijdens het laatste debat over deze zaak in de Commissie verzoekschriften, heeft de 
Commissie een brief verzonden naar de Spaanse overheid waarin ze vraagt om informatie 
over de naleving van de relevante vereisten in de EU-milieuwetgeving in deze zaak. De 
Commissie heeft de Spaanse overheid in het bijzonder gevraagd hoe ze de geldigheid van de 
uitgevoerde MEB hebben gewaarborgd, rekening houdend met mogelijke nieuwe wettelijke 
en feitelijke veranderingen.

De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden van het resultaat van 
dit verzoek.

6. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 november 2010.

Indiener is tegen het uiteindelijk door de Spaanse autoriteiten gekozen tracé van de geplande 
snelweg tussen Solares en Zurita.  Het betreft een gedeelte van de tussen Solares en Zurita 
geplande snelweg in de autonome regio Cantabrië, dat ook deel uitmaakt van de snelweg A-8, 
bekend als de ‘autosnelweg van Cantabrië’ (Autovía del Cantábrico), die het hele noordelijke 
deel van Spanje doorkruist.

In voorgaande mededelingen heeft de Europese Commissie de Commissie verzoekschriften 
van het Europees Parlement geïnformeerd over het communautaire milieurecht dat op deze 
zaak van toepassing zou kunnen zijn.

Met betrekking tot Richtlijn 85/337/EEG (milieueffectbeoordeling) 1 moet erop worden 
gewezen dat de geplande autosnelweg Solares-Unquera voor goedkeuring is onderworpen aan 
een milieueffectbeoordeling waar ook de bevoegde milieuautoriteiten bij werden betrokken. 
In ieder geval zijn tijdens de uitvoering van het plan milieubewakingsmaatregelen voorzien.

Wat betreft de communautaire richtlijnen voor natuurbescherming, namelijk 2009/147/EG2

(Vogelrichtlijn) en 92/43/EEG3 (Habitatrichtlijn), moet worden opgemerkt dat, volgens de 
beschikbare informatie, het betreffende project geen aanzienlijke negatieve gevolgen zal 
hebben op de Natura 2000-gebieden.

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 geval van toepassing is. De 

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985.
2 PB L 20 van 26.1.2010.
3 PB L 206 van 22.7.1992.
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Commissie kan derhalve slechts haar in voorgaande mededelingen reeds weergegeven 
conclusie herhalen.

Bovendien dient te worden opgemerkt dat bij vonnis van 16 april 2010 de Spaanse 
rechtbanken (Audiencia Nacional) het administratieve beroep (nr. 1016/2007) dat werd 
aangetekend tegen de geplande autosnelweg Solares-Torrelavega in de autonome regio 
Cantabrië, die deel uitmaakt van de autosnelweg van Cantabrië, hebben verworpen. In dit 
vonnis van de Spaanse rechtbank wordt ook verwezen naar de door het plan voor een 
autosnelweg opgevolgde acties betreffende het milieu.


