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MEDEDELING AAN DE LEDEN
Betreft: Verzoekschrift 1779/2008, ingediend door Maximina Canseco Prieto 

(Spaanse nationaliteit) namens de Partido dos Socialistas de Galicia, gesteund 
door 2 medeondertekenaars, over de aanleg van een weg in de vallei van de 
rivier Lor, Lugo, Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De indieners hebben bezwaar tegen het tracé van de autoweg A76 (Ponferrada-Monforte-
Orense) door de vallei van de rivier de Lor. Momenteel wordt de inspraakprocedure (BOE 
215 van 5/9/2008) voor het geplande tracé doorlopen en de indieners hebben bezwaar 
aangetekend tegen het genoemde tracé. Ze zijn van mening dat het voorgenomen tracé (Río 
Lor 2) van het Ministerie van Openbare Werken grote gevolgen zal hebben voor het milieu 
(Habitatrichtlijn) en voor het stroomgebied van de rivier de Lor en dat doortrekkende dieren 
veel last zullen hebben van het hoge geluidsniveau dat zal ontstaan. Daarom streven zij ernaar 
dat er een keuze wordt gemaakt voor het tracé Lor 3, dat minder belastend is voor het milieu 
en voor de in het wild levende diersoorten in de vallei.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Indieners maken bezwaar tegen het voorgenomen tracé van de autoweg A-76 (Ponferrada-
Monforte-Orense) in verband met het stuk weg door de vallei van de rivier de Lor, in de 
provincie Lugo, in de autonome gemeenschap Galicië, Spanje.

Het project wordt geïnitieerd door het Ministerie van Openbare Werken. Indieners maken zich 
zorgen over het mogelijke negatieve effect van dit project op de natuurlijke omgeving, het 
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landschap en de lokale bevolking. Hun voornaamste bezwaar betreft het in eerste instantie 
door de initiatiefnemers gekozen alternatieve “Río Lor-2”-tracé.

De Commissie heeft de door indieners verstrekte informatie bestudeerd in het licht van de 
EG-wetgeving die op deze zaak van toepassing zou kunnen zijn.

Richtlijn 85/337/EEG1, als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG2 en Richtlijn 2003/35/EG3, 
(bekend als de MEB-richtlijn (milieueffectbeoordeling)) bevat bepalingen voor de uitvoering 
van een MEB voor bepaalde openbare en particuliere projecten.

De MEB-richtlijn maakt onderscheid tussen zogenaamde Bijlage I-projecten, die altijd aan 
een MEB-procedure onderworpen moeten worden, en Bijlage II-projecten, waarvoor de 
lidstaten aan de hand van onderzoek per geval en/of drempelwaarden of criteria in de 
nationale omzettingswetgeving bepalen of het project aan een MEB onderworpen wordt.
Autosnelwegprojecten zijn opgenomen in punt 7b) van Bijlage I van de richtlijn en een MEB 
is daarom verplicht.

De MEB-procedure waarborgt dat de gevolgen van projecten voor het milieu bepaald en 
beoordeeld worden voordat het bevoegd gezag goedkeuring – een vergunning – verleent. Het 
publiek kan zijn mening geven en alle raadplegingen moeten in beschouwing worden 
genomen. Het publiek moet ook geïnformeerd worden over de inhoud van de vergunning.

Wat betreft de natuurbeschermingsrichtlijnen (de Vogelrichtlijn 79/409/EEG4 en de 
Habitatrichtlijn 92/43/CEE5): indien het project in kwestie nadelige effecten kan hebben p[ 
een gebied dat tot het Natura 2000-netwerk behoort, zijn de voorzorgsmaatregelen van 
artikel 6 van de Habitatrichtlijn op deze zaak van toepassing. Opgemerkt moet worden dat de 
MEB-procedure een nuttig instrument kan zijn voor de toepassing van de voorschriften van de 
Habitatrichtlijn.

Volgens de door indieners verstrekte informatie heeft een openbare raadpleging over dit 
project plaatsgevonden, maar het is niet duidelijk of de MEB-procedure al is gestart. Om meer 
te weten te komen over de zaak en de in dit verzoekschrift opgeworpen kwesties te kunnen 
onderzoeken, hebben de diensten van de Commissie de Spaanse autoriteiten een brief 
gestuurd met een verzoek om informatie over de naleving van de desbetreffende 
milieuvoorschriften krachtens de EG-wetgeving.

De Commissie heeft de bevoegde autoriteiten in Spanje om inlichtingen verzocht betreffende 
de naleving van de desbetreffende milieuvoorschriften krachtens de EG-wetgeving in deze 
zaak. De Commissie heeft de Spaanse autoriteiten met name gevraagd hoe zij het bepaalde in 
de MEB-richtlijn en de Habitatrichtlijn hebben toegepast.
De Commissie zal de Commissie verzoekschriften op de hoogte houden over alle verdere 
ontwikkelingen in deze zaak.
                                               
1 PB L 175 van 05.07.1985.
2 PB L 073 van 14.03.1997.
3 PB L 156 van 25.06.2003.
4 PB L 103 van 25.04.1979.
5 PB L 206 van 22.07.1992.
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4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 29 maart 2011.

In haar vorige mededeling heeft de Commissie de Commissie verzoekschriften van het 
Europees Parlement informatie verstrekt over het milieurecht van de Europese Unie dat in het 
onderhavige geval van toepassing zou kunnen zijn. In het bijzonder, de verplichtingen die 
voortvloeien uit Richtlijn 85/337/EEG1 (milieueffectbeoordeling), Richtlijn 79/409/EEG2

(Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG3 (Habitatrichtlijn).

Artikel 2, lid 1, van Richtlijn 85/337/EEG stelt dat voor projecten die aanzienlijke 
milieueffecten kunnen hebben, met name gezien hun aard, omvang of ligging, verzekerd moet 
worden dat een vergunning wordt aangevraagd en dat een effectbeoordeling moet 
plaatsvinden voordat een vergunning wordt verleend. Autosnelwegprojecten zijn opgenomen 
in punt 7, onder b), van bijlage I van de richtlijn en dienen derhalve verplicht te worden 
onderworpen aan een milieueffectbeoordeling. Het betrokken publiek alsmede de 
verschillende bevoegde autoriteiten met inbegrip van de milieuautoriteiten, moeten de 
gelegenheid krijgen hun mening te geven. Alle resultaten van raadplegingen moeten in 
beschouwing worden genomen. Het publiek dient vervolgens op passende wijze geïnformeerd 
te worden.

De MEB-procedure in de zin van Richtlijn 85/337/EEG kan ook worden gebruikt om de 
bepalingen van artikel 6 van de Habitatrichtlijn uit te voeren. Het is dan ook gebleken dat het 
onderhavige autosnelwegproject effect kan hebben op het Natura 2000-netwerk en dat daarom 
een passend onderzoek in dit opzicht dringend noodzakelijk is.

Er moet worden opgemerkt dat de projectontwikkelaar het Ministerie van Openbare Werken 
en Vervoer (Ministerio de Fomento) is, dat wil zeggen: de centrale overheid. Op basis van de 
beschikbare informatie loopt er momenteel een formele MEB-procedure voor dit 
autosnelwegproject.

Er zij op gewezen dat volgens de Spaanse wetgeving tot omzetting van Richtlijn 85/337/EEG, 
de MEB-procedure eindigt met het door de milieuautoriteit genomen besluit, de zogenaamde 
milieueffectverklaring (MEV).Deze MEV gaat vanzelfsprekend vooraf aan de mogelijke 
goedkeuring van het betreffende project.

Uit het dossier blijkt dat de fase van raadpleging tussen de verschillende bevoegde overheden 
nog niet is afgerond. Conform het advies van de milieuautoriteiten belast met 
natuurbescherming van de autonome gemeenschap Galicië, heeft het Ministerie van Milieu 
aan de projectontwikkelaar aanvullende informatie gevraagd Dientengevolge heeft het 
ministerie van Milieu nog geen milieueffectverklaring (MEV) voor het onderhavige project 
afgegeven.

                                               
1 Richtlijn 85/337/EEG, als gewijzigd bij de Richtlijnen 97/11/EG, 2003/35/EG en 2009/31/EG. PB L 175 van 
5.7.1985, PB L 73 van 14.3.1997, PB L 156 van 25.6.2003, PB L 140 van 5.6.2009.
2  Geconsolideerd bij Richtlijn 2009/147/EG, PB L 20 van 26.1.2010.
3  Richtlijn 92/43/EEG. PB L 206 van 22.7.1992.
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Conclusie

De Spaanse autoriteiten zijn bezig de toepasselijke bepalingen uit de communautaire 
milieurichtlijnen toe te passen. Een MEB-procedure voor dit project loopt. De Spaanse 
autoriteiten hebben nog geen besluit hieromtrent genomen. Op basis van de analyse van de zaak 
kan niet worden geconcludeerd dat er in dit stadium sprake is van een schending van het 
milieurecht van de Unie.

5. Antwoord van de Commissie (REV II), ontvangen op 26 oktober 2011.

Volgens de beschikbare gegevens is de MEB-procedure voor de geplande autoweg A-76 
(Ponferrada-Monforte-Orense) in het noordwesten van Spanje nog niet afgerond. De Spaanse 
autoriteiten hebben hieromtrent nog geen besluit genomen.

Uit het dossier blijkt dat de bevoegde Spaanse autoriteiten bezig zijn de toepasselijke 
bepalingen uit de milieurichtlijnen uit te voeren.


