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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0021/2011, ingediend door Manuel Garcia Orellana (Spaanse 
nationaliteit), over de aanleg van de snelweg tussen Castilla en La Mancha

Verzoekschrift 0198/2011, ingediend door Celestino Huete Martínez (Spaanse 
nationaliteit), (in naam van "Asociación Colectivo espartal en Acción de 
Valdemoro") over vermeende schending van de milieunormen in La Sagra, 
Toledo, Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift 0021/2011

Indiener is van mening dat de flora en fauna die in het kader van Natura 2000 bescherming 
geniet, door de aanleg van de snelweg tussen Castilla en La Mancha in gevaar wordt gebracht. 
De bouw van deze snelweg werd goedgekeurd met de bekendmaking in het Diario Oficial 
(Regionaal Publicatieblad) van Castilla-La Mancha op 12 februari 2007. Indiener noemt een 
reeks natuurlijke vegetatie en vogelhabitats die door dit besluit worden bedreigd.

Samenvatting van het verzoekschrift 0198/2011

Indieners wijzen op de op handen zijnde aanleg van een spoorweg voor de hogesnelheidstrein 
in Castilla-La Mancha, La Sagra, in de provincie Toledo, in Spanje. Ze wijzen erop dat de 
aanleg van die spoorweg een rechtstreekse aanslag zal zijn op verschillende habitats in de 
regio, zoals de Iberische fauna en flora, en de menselijke gezondheid ernstige schade zal 
toebrengen. 

2. Ontvankelijkheid

Voor verzoekschrift 0021/2011
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Ontvankelijk verklaard op 19 april 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

Voor verzoekschrift 0198/2011

Ontvankelijk verklaard op 24 mei 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011

De Commissie stelt vast dat het gebied van communautair belang ES4250009 "Yesares del 
Valle del Tajo" deze aanduiding heeft gekregen overeenkomstig de bepalingen van 
richtlijn 92/43/EG van de Raad1.

Conform artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn moet elk plan of project dat een negatieve 
impact kan hebben op gebieden van het Natura 2000-netwerk een gepaste evaluatie ondergaan 
in verband met de beschermingsdoelstellingen van deze gebieden. Als uit de resultaten van 
deze evaluatie blijkt dat het plan of project geen negatieve gevolgen zal hebben voor de 
integriteit van de gebieden, stemmen de bevoegde autoriteiten ermee in. Als dit niet met 
zekerheid kan worden gezegd, mag het plan of project alleen uitgevoerd worden onder de 
uitzonderlijke voorwaarden vermeld in artikel 6, lid 4, van de richtlijn en mits uitvoering van 
aangepaste compensatiemaatregelen.

De Commissie zal contact opnemen met de Spaanse overheid en om gedetailleerde informatie 
vragen over de manier waarop de bepalingen van artikel 6 van de habitatrichtlijn in dit geval 
zijn toegepast.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012 (REV)

Voor de verzoekschriften 21/2011 en 198/2011

De Commissie heeft de Spaanse autoriteiten tweemaal om uitvoerige informatie verzocht met 
betrekking tot de tenuitvoerlegging van de bepalingen van artikel 6 van de Habitatrichtlijn2

voor het project "Wijziging van de snelweg van La Sagra op traject II tussen kilometer 
11+000 en 15+000, gelegen in de gemeente Borox".

In hun antwoorden hebben de bevoegde Spaanse autoriteiten de effecten uiteengezet die het 
geselecteerde alternatief (alternatief II) zou hebben op het gebied van communautair belang 
ES4250009 "Yesares del Valle del Tajo". De bevoegde autoriteiten concludeerden dat de 
effecten van het project voor habitats van communautair belang, met inbegrip van de 
prioritaire habitats van communautair belang 1510 "mediterraanse zoutsteppen 
(Limonietalia)" en 1520 "Iberische gipsvegetatie (Gypsophiletalia)", niet als aanzienlijk 
mogen worden beschouwd. Volgens het rapport van de bevoegde Natura 2000-autoriteit 
("Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha") zijn de getroffen 
                                               
1 Richtlijn 92/43/EG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna; PB L 206 van 22.7.1992.
2 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna. PB L 206 van 22.7.1992.
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habitats kleine verspreide gebieden en geen grote ontwikkelde gebieden van de habitat-types 
in kwestie.

De Spaanse autoriteiten zijn derhalve van mening dat de indeling van de bedoelde snelweg 
geen negatieve gevolgen heeft voor de integriteit van het gebied. De bepalingen van artikel 6, 
lid 4, van de Habitatrichtlijn zijn in dit geval dus niet van toepassing. De Spaanse autoriteiten 
gaven toe dat zij verwarring hebben gezaaid door de voorgestelde maatregelen, die ertoe 
zouden moeten bijdragen dat de habitats geen significante schade ondervinden, 
"compenserende maatregelen" te noemen, en dat deze moeten worden omgedoopt tot 
"aanvullende maatregelen" om misverstanden te voorkomen.

De bevoegde autoriteiten hebben ook medegedeeld dat de aanleg van het snelwegtraject in het 
GCB "Yesares del Valle del Tajo" op 24 november 2011 is opgeschort.

Conclusie

Op basis van de door de bevoegde autoriteiten verstrekte informatie beschikt de Commissie 
op dit ogenblik niet over bewijs om te concluderen dat de bepalingen van de Habitatrichtlijn
zijn geschonden.


