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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1276/2007 af María Begona Baquero Orgaz, spansk statsborger, om 
påstået overtrædelse af EF-direktiv 2000/4 og 92/43 i forbindelse med en BUS-
VAO-plan, der sigter mod at udvide motorvej A-6 med to busbaner fra Las Rozas 
de Madrid til Villalba (Madrid)

Andragende 0251/2008 af Maria Begona Baquero Orgaz, spansk statsborger, om 
den påståede skadelige indvirkning af motorvej A-6's omfartsvej gennem Las 
Rozas de Madrid

1. Sammendrag af andragende 1276/2007

Andrageren mener, at de spanske myndigheders plan om at udvide motorvej A-6 med to 
busbaner fra Las Rozas de Madrid til Villalba (Madrid) vil være en overtrædelse af direktiv 
2000/4/EF og 92/43/EF. Ifølge andrageren medfører denne udvidelse ekspropriation af 
ejendomme på en strækning på 39 km, og den vil have en alvorlig, skadelig indvirkning på 
miljøet, eftersom halvdelen af det berørte område har status som beskyttet område i henhold 
til direktiv 92/43/EF. Andrageren fastholder, at den offentlige høringsproces har givet 
offentligheden for lidt tid til at reagere, hvilket er i strid med bestemmelserne i direktiv 
2000/4/EF. Hun mener, at mindre bekostelige muligheder er blevet ignoreret, og hun anmoder 
Europa-Parlamentet om at få Europa-Kommissionen til at se nærmere på sagen.

Sammendrag af andragende 0251/2008

Andrageren anfægter de spanske myndigheders plan om at bygge en forbindelsesvej til 
motorvej A-6 gennem Las Rozas de Madrid. Ifølge andrageren vil dette projekt have en 
alvorlig skadelig, miljømæssig indvirkning på det beskyttede område, Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares, og være i strid med bestemmelserne i direktiv 92/43/EF og 
2003/4/EF.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling
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Andragende 1276/2007 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. april 2008).
Andragende 0251/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2008).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

Andrageren har allerede indgivet to andragender om påståede overtrædelser af EU-lovgivning 
i forbindelse med forskellige projekter om motorvej A-6 i Madrid.

- Projektet til udvidelse af motorvej A-6, som har til formål at anlægge to nye busbaner med 
en strækning på 39 km (fra Las Rozas til Villalba).

- Projektet om en forbindelsesvej til motorvej A-6, som har til formål at opføre en ny 
motorvejsstrækning for at undgå den vejplan, der fører gennem byen Las Rozas. Den 
planlagte forbindelsesvej skal opføres inden for grænserne af det beskyttede område 
"Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares".

- Projektet, der har til formål at forbinde motorvej A-6 med motorvej A-1, vil involvere 
opførelsen af en ny motorvej M-61 gennem flere beskyttede områder: Lokaliteten af 
fællesskabsbetydning, ES 311004 "Cuenca del Río Manzanares", og de særligt beskyttede 
områder for vilde fugle, ES 000011 "Monte de El Pardo" og ES 000012 "Soto de 
Viñuelas".

Andrageren henviser endvidere til andragende 773/2006 om ændring af anvendelse af arealer 
inden for grænserne af lokaliteten af fællesskabsbetydning, "Cuenca del Río Manzanares", i 
kommunen Torrelodones, Madrid.

Kommissionen mener, at det vil være hensigtsmæssigt at gøre opmærksom på de forpligtelser, 
der følger af artikel 6, stk. 3 og 4, i habitatdirektivet, 92/43/EØF1, hvori det er fastsat, at alle 
planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens 
forvaltning, men som i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke 
en sådan lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten under 
hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. På baggrund af konklusionerne af en sådan 
vurdering og under iagttagelse af habitatdirektivets bestemmelser godkender de kompetente 
nationale myndigheder først en plan eller et projekt, når de har sikret sig, at den/det ikke 
skader lokalitetens integritet. I tilfælde af en negativ vurdering af planen eller projektet skal 
procedurerne i artikel 6, stk. 4, følges, og medlemsstaterne skal træffe alle nødvendige 
kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den globale sammenhæng i Natura 2000 
beskyttes.

Med hensyn til udvidelsen af A-6 fra Las Rozas til Villalba er projektet allerede vurderet, og 
de kompetente myndigheder har allerede udstedt miljøvurderingen (Spaniens officielle 
tidende/BOE nr. 152, 26. juni, 2003). I miljøvurderingen er det fastsat, at et område på 9.300 
m2 i "Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares" (senere betegnet som en lokalitet af 
fællesskabsinteresse ES 311004 "Cuenca del Río Manzanares" ved Kommissionens 

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af 

22.7.1992.
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beslutning 2006/613/EF1) vil blive påvirket negativt af projektet, og at der skal træffes 
kompensationsforanstaltninger for at kompensere for den negative påvirkning af lokaliteten.

Ifølge de tilgængelige oplysninger er forbindelsesvejen til A-6 med det formål at undgå at 
krydse landsbyen Las Rozas fuldt ud planlagt inden for grænserne af lokaliteten af 
fællesskabsinteresse ES 311004 "Cuenca del Río Manzanares". Det blev i forbindelse med 
dette projekt meddelt, at der ville blive afholdt en offentlig høring, i Spaniens officielle 
tidende/BOE nr. 312, 29. december 2007. Høringen er en del af de påkrævede procedurer for 
miljøindvirkningsvurdering, som de ansvarlige myndigheder skal følge i overensstemmelse 
med Rådets direktiv 85/337/EØF2 som ændret ved direktiv 97/11/EF3 og direktiv 2003/35/EF4

(kendt som direktivet om miljøindvirkningsvurdering). Under iagttagelse af bestemmelserne i 
habitatdirektivet er de kompetente myndigheder stadig forpligtet til at træffe en beslutning om 
projektet og indvirkningen på de pågældende lokaliteter.

Med hensyn til den nye motorvej M-61, der forbinder motorvej A-1 med motorvej A-6, 
ønsker Kommissionen at minde om Parlamentets forespørgsel E-1975/08 vedrørende 
projektet om forbindelse af A-6 med A-1 og tunnellen, som skal opføres for at undgå 
indvirkning på det særligt beskyttede område ES 000011 "Monte de El Pardo". Projektet er 
videregivet til offentlig høring (Madrids offentlige tidende/BOCM nr. 137, 10. juni, 2008).
Høringen er en del af de påkrævede procedurer for indvirkningsvurdering, som de ansvarlige 
myndigheder skal følge i overensstemmelse med Rådets direktiv 85/337/EØF med ændringer.
De kompetente myndigheder skal stadig foretage den påkrævede vurdering af indvirkningen 
på miljøet og træffe beslutning om projektets indvirkning på de pågældende lokaliteter.

I relation til andragende 773/2006 om ændret anvendelse af arealet inden for grænserne af 
lokaliteten af fællesskabsinteresse, ES 311004 "Cuenca del Río Manzanares", i kommunen 
Torrelodones, Madrid, ønsker Kommissionen at bemærke, at Kommissionens tjenestegrene 
har anmodet de spanske myndigheder om at verificere den relevante gennemførelse af 
bestemmelserne i artikel 6 i habitatdirektivet og direktiv 2001/42/EF5 om strategisk 
miljøvurdering (SMV). Kommissionen har tidligere modtaget et betydeligt antal forespørgsler 
fra Parlamentet (E-3737/07, E-3826/06, E-3827/06, E-4429/08) og andragender (258/2006, 
773/2006, 797/2006, 824/2007) om byplanlægningsprojekter, der har indvirkning på 
lokaliteten af fællesskabsinteresse, ES 311004 "Cuenca del Río Manzanares".
I forbindelse med den påståede adgang til miljøoplysninger skal det understreges, at det i 
denne sammenhæng vedrører offentlig deltagelse i proceduren for 

                                               
1 Kommissionens beslutning af 19. juli 2006, hvorved listen over lokaliteter af fællesskabsbetydning i det 

mediterrane biogeografiske område vedtages i henhold til Rådets direktiv 92/43/EØF (meddelt under 
dokument nr. C(2006)3261), EUT L 259 af 21.9.2006.

2 Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EFT 
L 175 af 5.7.1985.

3 Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige 
og private projekters indvirkning på miljøet, EFT L 73 af 14.3.1997.

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i 
forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets 
direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og 
domstolsprøvelse, EUT L 156 af 25.6.2003.

5 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet, EFT L 197 af 21.7.2001.
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miljøindvirkningsvurdering. Offentlig deltagelse reguleres ved direktiv 2003/35/EF1. I 
henhold til direktivet skal medlemsstaterne træffe de endelige foranstaltninger til informering 
og høring af offentligheden (artikel 3, pkt. 4). Andrageren opfordres derfor til at undersøge, 
om den spanske lov2 til gennemførelse af direktiv 2003/35/EF er gennemført korrekt i det 
pågældende tilfælde. Hvor det er relevant, kan afhjælpningsforanstaltninger som angivet i 
artikel 3, stk. 7, i direktivet3, udnyttes af andrageren på nationalt plan.

Kommissionen har taget andragerens kommentarer om timer og dage, hvor de relevante 
dokumenter kan konsulteres, til efterretning. Medmindre der er fastsat præcise og detaljerede 
regler i henhold til national ret, kan Kommissionen dog ikke konkludere, at den offentlige 
høring i det pågældende tilfælde er foretaget i strid med kravene i direktiv 2003/35/EF.

Direktiv 2003/4/EF4 omhandler offentlig adgang til miljøoplysninger. I henhold til artikel 3 
skal medlemsstaterne sikre, at offentlige myndigheder stiller miljøoplysninger, som de er i 
besiddelse af, eller som opbevares for dem, til rådighed for enhver informationssøgende, uden 
at denne skal gøre rede for en interesse heri. Det fremgår heraf, at der er fremsendt en 
ansøgning. Situationen er ikke i overensstemmelse med den af andrageren beskrevne 
situation.

Med hensyn til projektet om udvidelse af motorvej A-6 mener Kommissionen, at de 
procedurer, der er påkrævet i henhold til EU's miljølovgivning, er fulgt, og at der derfor på 
nuværende tidspunkt ikke er begrundelse for at konkludere, at bestemmelserne i 
habitatdirektivet og direktivet om miljøindvirkningsvurdering ikke er anvendt korrekt.

Ifølge de tilgængelige oplysninger forstår Kommissionen, at de nationale myndigheder endnu 
ikke har truffet en endelig beslutning om projektet om opførelse af en forbindelsesvej til 
motorvej A-6 i Las Rozas og projektet til forbindelse af motorvej A-6 og A-1. Da 
procedurerne imidlertid stadig er igangværende, foreligger der tilsyneladende ingen 
overtrædelse af den europæiske lovgivning. Derfor agter Kommissionen ikke at foretage sig 
yderligere på nuværende tidspunkt."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 13. januar 2011

Kommissionen har ikke modtaget nye oplysninger om dette projekt. Ifølge de foreliggende 
oplysninger har de kompetente regionale myndigheder endnu ikke udstedt erklæringen 
vedrørende projektets miljøvirkninger, og de har derfor ikke truffet en endelig beslutning, 
som Kommissionen kunne undersøge med henblik på at fastslå, om der foreligger en 
krænkelse af fællesskabsretten.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i 

forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets 
direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og 
domstolsprøvelse, EUT L 156 af 25.6.2003.

2 Lov nr. 27/2006 af 18. juli, BOE nr. 171 af 19.7.2006.
3 I artikel 3, pkt. 7, i direktiv 2003/35/EF indføres en ny artikel 10a.
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til 

miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF, EUT L 41 af 14.2.2003.


