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Przedmiot: Petycja 1276/2007, którą złożyła María Begona Baquero Orgaz (Hiszpania)
w sprawie rzekomego naruszenia dyrektyw 2000/4/WE i 92/43/EWG 
w związku z planem BUS-VAO mającym na celu poszerzenie autostrady A6 
o dwa pasy dla autobusów biegnące od Las Rozas de Madrid do Villalba 
(Madryt) 

Petycja 0251/2008, którą złożyła Maria Begona Baquero Orgaz (Hiszpania), 
w sprawie rzekomego negatywnego wpływu na środowisko planowanego 
dojazdu do autostrady A6 w Las Rozas de Madrid

1. Streszczenie petycji 1276/2007

Składająca petycję twierdzi, że plan władz hiszpańskich dotyczący poszerzenia autostrady A6 
o dwie linie dla autobusów biegnące od Las Rozas de Madrid do Villalba (Madryt) 
stanowiłby naruszenie dyrektyw 2000/4/WE i 92/43/EWG. Zdaniem składającej petycję plan 
ten zakłada wywłaszczenie nieruchomości wzdłuż 39-kilometrowego odcinka drogi i będzie 
wiązał się z poważnym szkodliwym oddziaływaniem na środowisko, ponieważ połowa 
przedmiotowego obszaru ma status obszaru chronionego na mocy dyrektywy 92/43/EWG. 
Składająca petycję utrzymuje, że w ramach procesu publicznych konsultacji opinia publiczna 
miała niewiele czasu na reakcję, co stanowi naruszenie przepisów dyrektywy 2000/4/WE. 
Uważa również, że nie rozpatrzono mniej kosztownych wariantów, i apeluje do Parlamentu 
Europejskiego, by zwrócił się do Komisji Europejskiej o zbadanie tej sprawy.

Streszczenie petycji 0251/2008

Składająca petycję kwestionuje plan władz hiszpańskich obejmujący budowę dojazdu do 
autostrady A6 w Las Rozas de Madrid. Według składającej petycję, przedsięwzięcie to będzie 
miało poważny negatywny wpływ środowiskowy na chroniony obszar Parque Regional de la 
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Cuenca Alta del Manzanares i stanowić będzie naruszenie przepisów dyrektyw 92/43/WE 
i 2003/4/WE.

2. Dopuszczalność

Petycja 1276/2007 uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2008 r.
Petycja 0251/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2008 r.
Zwrócono się do Komisji o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

Składająca petycję złożyła dwie petycje w sprawie rzekomych naruszeń europejskiego 
prawodawstwa w związku z różnymi przedsięwzięciami dotyczącymi autostrady A-6 
w regionie Madrytu:

- przedsięwzięciem poszerzenia autostrady A-6 w celu dodania dwóch pasów dla 
autobusów na odcinku 39 km (z Las Rozas do Villaba);

- przedsięwzięciem budowy dojazdu do autostrady w celu stworzenia nowego odcinka 
autostrady z myślą o uniknięciu organizacji ruchu drogowego przebiegającego przez Las 
Rozas. Planowany dojazd do autostrady zostałby stworzony w granicach obszaru 
chronionego „Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares”;

- przedsięwzięciem połączenia autostrady A-6 z autostradą A-1, które objęłoby budowę 
nowej autostrady M-61 biegnącej przez kilka obszarów chronionych: teren mający 
znaczenie dla Wspólnoty ES 311004 „Cuenca del Río Manzanares” i obszary specjalnej 
ochrony dla dzikich ptaków ES 000011 „Monte de El Pardo” i ES 000012 „Soto de 
Viñuelas”.

Ponadto składająca petycję nawiązuje do petycji 773/2006 dotyczącej zmiany planu 
zagospodarowania obszaru mieszczącego się w granicach terenu mającego znaczenie dla 
Wspólnoty „Cuenca del Río Manzanares” w miejscowości Torrelodones w prowincji Madryt.

Zdaniem Komisji Europejskiej pomocne może być przypomnienie zobowiązań wynikających 
z art. 6 ust. 3 i art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG1, które stanowią, że każdy 
plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne 
do zagospodarowania terenu, ale które może na niego w istotny sposób oddziaływać, zarówno 
oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej 
ocenie jego skutków dla danego terenu z punku widzenia założeń jego ochrony. W świetle 
wniosków wynikających z tej oceny zgodnie z przepisami dyrektywy siedliskowej właściwe 
władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, 
że nie wpłynie on/ono niekorzystnie na dany teren. Jeśli wnioski wynikające z oceny 
oddziaływania planu lub przedsięwzięcia na środowisko naturalne są negatywne, należy 
zastosować procedury przewidziane w art. 6 ust. 4, a państwa członkowskie podejmują 
wszelkie środki kompensujące konieczne do zapewnienia ochrony ogólnej spójności sieci 
Natura 2000.

                                               
1 Dyrektywa Rady 92/43/WE z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory, Dz.U. L 206 z 22.07.1992.
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Jeśli chodzi o poszerzenie autostrady A-6 z Las Rozas do Villaba, przedsięwzięcie zostało już 
poddane ocenie i właściwe władze wydały oświadczenie w sprawie oddziaływania na 
środowisko naturalne (hiszpański Dziennik Urzędowy/BOE nr 152 z 26 czerwca 2003 r.). 
W oświadczeniu tym uznaje się, że obszar o powierzchni 9 300 m2 mieszczący się 
w granicach „Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares” (uznany później za teren 
mający znaczenie dla Wspólnoty ES 311004 „Cuenca del Río Manzanares” decyzją Komisji 
Europejskiej 2006/613/WE1) narażony jest na negatywne oddziaływania przedsięwzięcia, 
i wskazuje się środki kompensujące, które należy zastosować w celu skompensowania 
negatywnego oddziaływania na ten obszar.

Zgodnie z dostępnymi informacjami dojazd do autostrady A-6 w celu uniknięcia przejazdu 
przez wieś Las Rozas został w całości zaplanowany w granicach terenu mającego znaczenie 
dla Wspólnoty ES 311004 „Cuenca del Río Manzanares”. Publiczne konsultacje dotyczące 
tego przedsięwzięcia ogłoszono w Dzienniku Urzędowym/BOE nr 312 z 29 grudnia 2007 r. 
Konsultacje te wchodzą w skład wymaganych procedur oceny oddziaływania na środowisko 
naturalne, które powinny być realizowane przez właściwe władze zgodnie z dyrektywą Rady 
85/337/EWG2 zmienioną dyrektywą 97/11/WE3 i dyrektywą 2003/35/WE4 (znaną jako 
dyrektywa OOŚ). Zgodnie z przepisami dyrektywy siedliskowej właściwe władze powinny 
jeszcze podjąć decyzję w sprawie przedsięwzięcia i jego oddziaływań na integralność 
obszaru.

Co się tyczy nowej autostrady M-61 łączącej autostradę A-1 z autostradą A-6, Komisja 
Europejska chciałaby przypomnieć pytanie poselskie E-1975/08 dotyczące przedsięwzięcia 
połączenia autostrad A-6 i A-1 oraz tunelu, który planuje się wybudować w celu uniknięcia 
oddziaływania na obszar specjalnej ochrony ES 000011 „Monte de El Pardo”. 
Przedsięwzięcie to zostało poddane konsultacjom publicznym (Dziennik Urzędowy regionu 
Madrytu/BOSM nr 137 z 10 czerwca 2008 r.). Konsultacje te wchodzą w skład wymaganych 
procedur OOŚ, które powinny być realizowane przez właściwe władze zgodnie ze zmienioną 
dyrektywą Rady 85/337/EWG. Właściwe władze powinny jeszcze przeprowadzić wymaganą 
ocenę oddziaływania na środowisko naturalne i podjąć decyzję w sprawie oddziaływania tego 
przedsięwzięcia na przedmiotowe tereny.

W odniesieniu do petycji 773/2006 dotyczącej zmiany planu zagospodarowania obszaru 
mieszczącego się w granicach terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty ES 311004 „Cuenca 
del Río Manzanares” w miejscowości Torrelodones w prowincji Madryt Komisja Europejska 
pragnie zauważyć, że służby Komisji zwróciły się do hiszpańskich władz, aby dokonały one 
weryfikacji adekwatnego wdrożenia przepisów art. 6 dyrektywy siedliskowej i zgodności 
                                               
1 Decyzja Komisji z dnia 19 lipca 2006 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG wykaz terenów 

śródziemnomorskiego regionu biogeograficznego, mających znaczenie dla Wspólnoty (notyfikowana jako 
dokument C(2006)3261). Dz.U. L 259 z 21.9.2006.

2 Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Dz.U. L 175 z 5.7.1985. 

3 Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Dz.U. L 
073 z 14.3.1997.

4 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział 
społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz 
zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 
85/337/EWG i 96/61/WE. Dz.U. L 156 z 25.6.2003.
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z dyrektywą 2001/42/WE1 w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
naturalne (SEA). Komisja Europejska otrzymała znaczną liczbę pytań poselskich (E-3737/07, 
E-3826/06, E-3827/06, E-4429/08) i petycji (258/2006, 773/2006, 797/2006, 824/2007) 
dotyczących planów rozwoju strefy miejskiej oddziałujących na teren mający znaczenie dla 
Wspólnoty ES 311004 „Cuenca del Río Manzanares”.
Co się tyczy żądanego dostępu do informacji na temat środowiska naturalnego, należy 
podkreślić, że w obecnych ramach chodzi o kwestię udziału społeczeństwa w procedurze 
OOŚ. Zasady tego udziału reguluje dyrektywa 2003/35/WE2. Zgodnie z tą dyrektywą 
szczegółowe ustalenia dotyczące informowania przedmiotowej opinii publicznej 
i konsultowania się z nią należą do państw członkowskich (art. 3 pkt 4). Dlatego składającą 
petycję zachęca się do tego, aby zbadała, czy w przedmiotowym przypadku zachowano 
zgodność z hiszpańską ustawą3 wdrażającą dyrektywę 2003/35/WE. W stosownym wypadku 
składająca petycję może skorzystać na szczeblu krajowym z procedury odwoławczej 
wskazanej w art. 3 pkt 74.

Komisja Europejska zapoznała się z uwagami składającej petycję dotyczącymi godzin i dni, 
w których mogą odbywać się konsultacje związane z właściwymi dokumentami. Dopóki 
jednak prawo krajowe nie ustanowi precyzyjnych i szczegółowych przepisów, Komisja 
Europejska nie może wysnuć wniosku, że w obecnym przypadku sposób prowadzenia 
konsultacji ze społeczeństwem łamie wymogi dyrektywy 2003/35/WE.

Dyrektywa 2003/4/WE5 dotyczy dostępu społeczeństwa do informacji dotyczących 
środowiska naturalnego. W szczególności art. 3 tej dyrektywy stanowi, że państwa 
członkowskie zapewniają, że organy władzy publicznej, zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy, są obowiązane udostępnić informacje o środowisku, które znajdują się w ich 
posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone, każdemu wnioskodawcy na jego wniosek, bez 
konieczności wykazania przez niego interesu. Przepis ten zakłada złożenie wniosku. Sytuacja 
wygląda inaczej niż sytuacja wspomniana przez składającą petycję.

Co się tyczy przedsięwzięcia poszerzenia autostrady A-6, według Komisji Europejskiej 
procedury wymagane w prawodawstwie Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego zostały zrealizowane, a zatem nie ma żadnych powodów, aby na 
obecnym etapie wysnuć wniosek o niewłaściwym stosowaniu przepisów dyrektywy 
siedliskowej i dyrektywy OOŚ.

Na podstawie dostępnych informacji Komisja Europejska wysnuwa wniosek, że właściwe 
władze krajowe nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej przedsięwzięć związanych 
z dojazdem do autostrady A-6 w Las Rozas oraz z połączeniem autostrad A-6 i A-1. 
                                               
1 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 

wpływu niektórych planów i programów na środowisko. Dz.U. L 197 z 21.7.2001.
2 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział 

społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz 
zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 
85/337/EWG i 96/61/WE, Dz.U. L 156 z 25.06.2003.

3 Ustawa 27/2006 z dnia 18 lipca 2006 r., BOE nr 171 z 19.07.2006.
4 Art. 3 pkt. 7 dyrektywy 2003/35/WE wprowadza nowy art. 10a.
5 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego 

dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/13/EWG. Dz.U. L 41 z 
14.02.03.
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Ponieważ procedury nadal pozostają w toku, nie doszło do żadnego widocznego złamania 
prawodawstwa europejskiego. W związku z tym na obecnym etapie Komisja Europejska nie 
zamierza podejmować żadnych dalszych działań.

4. Odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 13 stycznia 2011 r.

Komisja nie otrzymała żadnych nowych informacji dotyczących tego projektu. Zgodnie z 
dostępnymi informacjami właściwe władze regionalne nie sporządziły jeszcze oceny 
oddziaływania na środowisko i w związku z tym nie została jeszcze podjęta ostateczna 
decyzja, którą Komisja mogłaby przeanalizować w celu wykazania ewentualnego naruszenia 
prawa UE.

5. Odpowiedź Komisji (REV.II) otrzymana w dniu 27 lutego 2013 r.

Komisja otrzymała dwie petycje w sprawie rzekomych naruszeń europejskiego 
prawodawstwa w związku z różnymi przedsięwzięciami dotyczącymi autostrady A-6 
w regionie Madrytu:

- petycję 1276/2007 w sprawie planu władz hiszpańskich dotyczącego poszerzenia 
autostrady A6 o dwie linie dla autobusów biegnące na odcinku 39 km od Las Rozas do 
Villalba (Madryt),

- petycję 251/2008 w sprawie projektu dotyczącego budowy dojazdu do autostrady A6 
przez miasto Las Rozas; petycja dotyczy również przedsięwzięcia połączenia 
autostrady A-6 z autostradą A-1, które objęłoby budowę nowej autostrady M-61 
biegnącej przez kilka obszarów chronionych:

Co się tyczy przedsięwzięcia poszerzenia autostrady A-6, Komisja w poprzednich 
komunikatach stwierdziła, że dopełniono procedur wymaganych na mocy unijnego 
prawodawstwa o ochronie środowiska. Komisja nie otrzymała dodatkowych informacji na 
temat tego przedsięwzięcia, dlatego podtrzymuje swoje poprzednie wnioski.

W sprawie przedsięwzięć związanych z dojazdem do autostrady A-6 w Las Rozas oraz z 
połączeniem autostrad A-6 i A-1 Komisja nie otrzymała nowych informacji. Zgodnie z 
dostępnymi informacjami właściwe władze nie sporządziły jeszcze oceny oddziaływania na 
środowisko. Wydaje się, że te przedsięwzięcia mogły zostać wycofane przez inwestora. W 
związku z tym nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja, którą Komisja mogłaby 
przeanalizować w celu wykazania ewentualnego naruszenia prawa UE.

Wniosek

Na podstawie dostępnych informacji przedsięwzięcia związane z dojazdem do autostrady A-6 
w Las Rozas oraz z połączeniem autostrad A-6 i A-1 nie zostały zatwierdzone ani nie 
sporządzone dla tych przedsięwzięć oceny oddziaływania na środowisko. W związku z 
powyższym Komisja nie jest w stanie stwierdzić naruszenia prawa UE w tej sprawie.


