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Betreft: Verzoekschrift 1276/2007, ingediend door María Begona Baquero Orgaz 
(Spaanse nationaliteit), over vermeende inbreuk op Richtlijnen 2000/4/EG 
en 92/43/EG met betrekking tot een BUS-VAO-plan om de snelweg A6 van Las 
Rozas de Madrid naar Villalba (Madrid) met twee busbanen te verbreden

Verzoekschrift 251/2008 ingediend door Maria Begona Baquero Orgaz (Spaanse 
nationaliteit), over vermeende schadelijke milieugevolgen door de geplande 
omleiding van de snelweg A6 door Las Rozas de Madrid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster is van mening dat het plan van de Spaanse autoriteiten om de snelweg A6 van Las 
Rozas de Madrid naar Villalba (Madrid) met twee busbanen te verbreden in strijd is met de 
Richtlijnen 2000/4/EG en 92/43/EG. Volgens indienster leidt de verbreding tot het onteigenen 
van eigendommen over een lengte van 39 kilometer en zou deze een ernstig schadelijk 
milieueffect hebben, daar de helft van het gebied in kwestie uit hoofde van Richtlijn 92/43/EG 
een beschermde status geniet. Indienster beweert dat de openbare raadpleging de publieke 
opinie weinig tijd liet om te reageren, hetgeen in strijd is met de bepalingen van 
Richtlijn 2000/4/EG. Zij is van mening dat minder kostbare opties zijn genegeerd en verzoekt 
het Europees Parlement om de Europese Commissie deze zaak te laten onderzoeken.

Samenvatting van verzoekschrift 0251/2008

Indienster betwist het plan van de Spaanse autoriteiten om een verbindingsweg aan te leggen 
vanaf de snelweg A6 door Las Rozas de Madrid. Volgens indienster zou dit project ernstige 
schadelijke milieugevolgen hebben voor het beschermde gebied Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares en zou het inbreuk maken op de bepalingen van de EG-
Richtlijnen 92/43 en 2003/4.
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2. Ontvankelijkheid

1276/2007 ontvankelijk verklaard op 29 april 2008.
251/2008 ontvankelijk verklaard op 18 juli 2008.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 192, lid 4, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008

Indienster heeft twee verzoekschriften ingediend over vermeende inbreuken op Europese 
wetgeving met betrekking tot diverse projecten betreffende de snelweg A-6 in de regio 
Madrid:

- Het project waarbij de snelweg A-6 wordt verbreed om twee nieuwe busbanen over een 
lengte van 39 km toe te kunnen voegen (van Las Rozas naar Villalba).

- Het omleidingsproject voor de snelweg A-6 dat bedoeld is om de snelweg uit te breiden 
met een nieuw deel waarmee het huidige door de plaats Las Rozas lopende tracé wordt 
vermeden. Het geplande omleidingstraject zou gerealiseerd worden binnen de grenzen van 
het beschermde gebied "Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares".

- In het kader van het project waarbij de snelweg A-6 wordt verbonden met de snelweg A-1 
zou een nieuwe snelweg M-61 worden gebouwd door verschillende beschermde gebieden 
heen: het gebied van communautair belang ES 311004 "Cuenca del Río Manzanares" en 
de speciale beschermingsgebieden voor wilde vogels ES 000011 "Monte de El Pardo" 
en ES 000012 "Soto de Viñuelas".

Indienster verwijst verder naar verzoekschrift 773/2006 over de wijziging van het 
grondgebruik binnen de grenzen van het gebied van communautair belang "Cuenca del Río 
Manzanares" in de gemeente Torrelodones, dat behoort tot de provincie Madrid.

De Commissie is van mening dat het nuttig is om te wijzen op de verplichtingen krachtens 
artikel 6, lid 3 en 4 van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG)1, waarin staat dat voor elk plan of 
project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan 
hebben voor een dergelijk gebied, een passende beoordeling wordt gemaakt van de gevolgen 
voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. 
Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder 
voorbehoud van de bepalingen van de Habitatrichtlijn, geven de bevoegde nationale instanties 
slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het 
de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten. Indien de conclusies 
van de beoordeling van de gevolgen van een plan of project negatief zijn, moeten de 
procedures krachtens artikel 6, lid 4 worden toegepast en neemt de lidstaat alle nodige 
compenserende maatregelen om te waarborgen dat de samenhang van een Natura 2000-gebied 
bewaard blijft.

In het geval van het project waarbij de A-6 tussen Las Rozas en Villalba wordt verbreed, is de 
beoordeling reeds uitgevoerd en hebben de Spaanse autoriteiten de betreffende 
                                               
1 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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milieuverklaring gepubliceerd (Spaans Publicatieblad/BOE nº 152, 26 juni 2003). In de 
milieuverklaring wordt erkend dat het project negatieve gevolgen zal hebben voor een gebied 
ter grootte van 9 300 m2 van het "Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares" (later
aangeduid als gebied van communautair belang ES 311004 "Cuenca del Río Manzanares" 
door de Beschikking van de Commissie 2006/613/EG1) en worden de compenserende 
maatregelen genoemd die genomen moeten worden om de negatieve gevolgen voor het 
gebied te compenseren.

Volgens de beschikbare informatie valt het geplande omleidingstraject waarmee wordt 
voorkomen dat het verkeer door Las Rozas loopt, volledig binnen de grenzen van het gebied 
van communautair belang ES 311004 "Cuenca del Río Manzanares". Voor dit project is de 
openbare raadpleging aangekondigd in het Publicatieblad/BOE nº312 van 29 december 2007. 
Deze raadpleging is onderdeel van de verplichte milieueffectbeoordelingsprocedures die de 
verantwoordelijke autoriteiten dienen uit te voeren volgens Richtlijn 85/337/EEG van de 
Raad2 zoals gewijzigd door Richtlijn 97/11/EG3 en Richtlijn 2003/35/EG4 (bekend als de 
MEB-richtlijn). In overeenstemming met de bepalingen van de habitatrichtlijn moeten de 
verantwoordelijke autoriteiten nog een beslissing nemen over het project en de gevolgen 
ervan voor de natuurlijke kenmerken van het gebied.

Wat betreft de nieuwe snelweg M-61 die de snelweg A-1 met de snelweg A-6 zou verbinden, 
verwijst de Commissie naar parlementaire vraag E-1975/08, over het project om de A-6 met 
de A-1 te verbinden en de geplande, te bouwen tunnel om milieueffecten te vermijden in het 
speciale beschermingsgebied ES 000011 "Monte de El Pardo". Voor dit project heeft een 
openbare raadpleging plaatsgevonden (Publicatieblad van de regio Madrid/BOCM nº 137 van 
10 juni 2008). Deze raadpleging is onderdeel van de verplichte 
milieueffectbeoordelingsprocedures die de verantwoordelijke autoriteiten dienen uit te voeren 
volgens de gewijzigde Richtlijn 85/337/EEG. De verantwoordelijke autoriteiten moeten de 
verplichte milieueffectbeoordeling nog uitvoeren en nog een besluit nemen over de gevolgen 
van het project voor de betreffende gebieden.

Met betrekking tot verzoekschrift 773/2006 over de wijziging van het grondgebruik binnen de 
grenzen van het gebied van communautair belang ES 311004 "Cuenca del Río Manzanares", 
in de gemeente Torrelodones, provincie Madrid, merkt de Commissie op dat de diensten van 
                                               
1 Beschikking van de Commissie van 19 juli 2006 tot vaststelling, op grond van 

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad, van de lijst van gebieden van communautair belang voor 
de mediterrane biogeografische regio (Kennisgeving geschied onder nummer 
C(2006) 3261). PB L 259 van 21.9.2006.

2 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten. PB L 175 van 5.7.1985. 

3 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 073 van 14.3.1997.

4 Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot 
voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en 
programma’s betreffende het milieu en, met betrekking tot inspraak van het publiek en 
toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 96/61/EG van de 
Raad. PB L 156 van 25.6.2003.
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de Commissie de Spaanse autoriteiten hebben verzocht de correcte uitvoering van de 
bepalingen van artikel 6 van de habitatrichtlijn en de naleving van Richtlijn 2001/42/EG1

betreffende strategische milieueffectbeoordelingen te verifiëren. De Commissie heeft reeds 
een aanzienlijk aantal parlementaire vragen (E-3737/07, E-3826/06, E-3827/06, E-4429/08) 
en verzoekschriften (258/2006, 773/2006, 797/2006, 824/2007) ontvangen betreffende 
stadsontwikkelingsplannen die gevolgen hebben voor het gebied van communautair belang 
ES 311004 "Cuenca del Río Manzanares".
Wat betreft de geëiste toegang tot milieu-informatie moet benadrukt worden dat het in de 
genoemde context gaat om de inspraak van het publiek in de 
milieueffectbeoordelingsprocedure. Deze inspraak wordt gereguleerd door Richtlijn 
2003/35/EG2. Volgens deze richtlijn dienen de lidstaten zelf gedetailleerde regelingen te 
treffen om het publiek te informeren en te raadplegen (artikel 3, lid 4). Om die reden wordt 
indienster aangeraden om na te gaan of, in het onderhavige geval, de Spaanse wet3 die 
Richtlijn 2003/35/EG omzet, is nageleefd.  Waar van toepassing kan indienster op nationaal 
niveau gebruik maken van de rechtsmogelijkheden, zoals bepaald door artikel 3, lid 7, van de 
richtlijn4.

De Commissie heeft nota genomen van de opmerkingen van indienster over de dagen en 
tijden waarop de relevante documenten kunnen worden ingezien. Echter, tenzij de 
toepasselijke nationale wet daarover precieze en gedetailleerde regels heeft vastgelegd, kwam 
de Commissie in deze zaak niet tot de conclusie dat de openbare raadpleging plaatsvindt op 
een manier die in strijd is met de bepalingen van Richtlijn 2003/35/EG.

Richtlijn 2003/4/EG5 heeft betrekking op de toegang van het publiek tot milieu-informatie. 
Meer in het bijzonder bepaalt artikel 3 van deze richtlijn dat lidstaten ervoor dienen te zorgen 
dat, in overeenstemming met de bepalingen van de richtlijn, overheden milieu-informatie die 
door hen of voor hen wordt beheerd op verzoek beschikbaar stellen aan willekeurige 
aanvragers, zonder dat aanvragers hoeven aan te geven wat hun belang daarbij is. Dit 
impliceert dat er een aanvraag is ingediend en dit is bijgevolg een andere situatie dan de door 
indienster beschreven situatie.

Wat betreft het project ter verbreding van de snelweg A-6 is de Commissie van oordeel dat de 
procedures die volgens de milieuwetgeving van de Europese Gemeenschap verplicht zijn, 
correct zijn uitgevoerd en dat er vooralsnog geen redenen zijn om te concluderen dat de 
                                               
1 Richtlĳn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende 

de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's.  PB 
L 197 van 21.7.2001.

2 Richtlĳn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot 
voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen en 
programma's betreffende het milieu en, met betrekking tot inspraak van het publiek en 
toegang tot de rechter, tot wĳziging van de Richtlĳnen 85/337/EEG en 96/61/EG, in PB L 
156 van 25.6.2003.

3 Wet 27/2006 van 18 juli 2006, BOE nº. 171 van 19.7.2006.
4 Artikel 3, lid 7, van Richtlijn 2003/35/EG introduceert een nieuw artikel 10 bis.
5 Richtlĳn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de 

toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlĳn 90/313/EEG 
van de Raad. PB L 41 van 14.2.2003.
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bepalingen van de habitatrichtlijn en de MEB-richtlijn niet correct zijn toegepast.

Op basis van de beschikbare informatie heeft de Commissie begrepen dat de bevoegde 
nationale autoriteiten nog geen definitieve beslissing hebben genomen over de projecten 
betreffende de omleiding van de A-6 rond Las Rozas en het project waarbij de snelwegen A-6 
en A-1 met elkaar worden verbonden. Aangezien de betreffende procedures nog niet afgerond 
lijken te zijn, kan er geen inbreuk op Europese wetgeving worden vastgesteld. Om deze reden 
is de Commissie niet voornemens in deze fase verdere maatregelen te nemen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011

De Commissie heeft geen nieuwe informatie over dit project ontvangen. Volgens de 
beschikbare informatie hebben de bevoegde regionale autoriteiten nog geen 
milieueffectrapportage gepubliceerd en dus nog geen definitieve beslissing genomen, 
waardoor de Commissie geen onderzoek kan instellen naar eventuele inbreuken op de EU-
wetgeving.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV.II), ontvangen op 27 februari 2013

De Commissie heeft twee verzoekschriften ontvangen over vermeende inbreuken op Europese 
wetgeving met betrekking tot diverse projecten betreffende de snelweg A-6 in de regio 
Madrid:

- Verzoekschrift 1276/2007 betreft het plan van de Spaanse autoriteiten om de 
snelweg A-6 van Las Rozas naar Villalba (Madrid) over een lengte van 39 km met 
twee busbanen te verbreden.

- Verzoekschrift 251/2008 betreft het omleidingsproject voor de snelweg A-6 door het 
stadje Las Rozas. Het heeft tevens betrekking op het project waarbij de snelweg A-6 
wordt verbonden met de snelweg A-1 waarbij een nieuwe snelweg M-61 zou worden 
aangelegd door verschillende beschermde gebieden heen.

Wat betreft het project ter verbreding van de snelweg A-6 heeft de Commissie in haar vorige 
antwoorden geconcludeerd dat de op grond van EU-milieuwetgeving vereiste procedures zijn 
nageleefd. De Commissie heeft over dit project geen nadere informatie ontvangen en blijft 
derhalve bij haar eerdere conclusies.

Wat betreft de projecten betreffende de omleiding van de A-6 rond Las Rozas en het project 
waarbij de snelwegen A-6 en A-1 met elkaar worden verbonden beschikt de Commissie niet 
over nieuwe informatie. Volgens de beschikbare informatie hebben de bevoegde autoriteiten 
nog geen milieueffectrapportage gepubliceerd. Het lijkt erop dat deze projecten wellicht door 
de projectontwikkelaar zijn ingetrokken. Er is derhalve nog geen definitieve beslissing op 
basis waarvan de Commissie zou kunnen vaststellen of er sprake is van inbreuken op de EU-
wetgeving.

Conclusie

Volgens de beschikbare informatie zijn de projecten betreffende de omleiding van de A-6 
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rond Las Rozas en het project waarbij de snelwegen A-6 en A-1 met elkaar worden verbonden 
niet goedgekeurd en is voor deze projecten geen milieueffectrapportage gepubliceerd. De 
Commissie kan bijgevolg niet vaststellen of er sprake is van inbreuken op de EU-wetgeving 
met betrekking tot deze kwestie."


