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Ref.: Petiția nr. 1276/2007, adresată de María Begona Baquero Orgaz, de 
naționalitate spaniolă, privind presupusa încălcare a Directivei 2000/4/CE și 
a Directivei 92/43/CE privind un proiect BUS-VAO de extindere a autostrăzii 
A-6 cu două benzi destinate autobuzelor de la Las Rozas de Madrid la 
Villalba (Madrid) 

Petiția nr. 0251/2008, adresată de Maria Begona Baquero Orgaz, de 
naționalitate spaniolă, privind impactul negativ asupra mediului al devierii 
planificate a autostrăzii A-6 prin Las Rozas de Madrid

1. Rezumatul petiției 1276/2007

Petiționarul consideră că planul autorităților spaniole de a extinde cu două benzi destinate 
autobuzelor autostrada A-6 de la Las Rozas de Madrid la Villalba (Madrid) ar încălca 
Directiva 2000/4/CE și Directiva 92/43/CE. Potrivit petiționarului, această extindere implică 
exproprierea de proprietăți pe o distanță de 39 de kilometri și ar avea un impact negativ 
semnificativ asupra mediului, întrucât jumătate din suprafața respectivă beneficiază de statutul 
de arie de conservare în conformitate cu Directiva 92/43/CE. Petiționarul susține că procesul 
de consultare publică a oferit opiniei publice prea puțin timp de reacție, ceea ce reprezintă o 
încălcare a prevederilor Directivei 2000/4/CE. Petiționarul consideră că au fost ignorate 
opțiuni mai puțin costisitoare și solicită Parlamentului European să invite Comisia Europeană 
să examineze acest caz.

Rezumatul petiției 0251/2008

Petiționarul contestă planul autorităților spaniole de a construi un segment de legătură al 
autostrăzii A-6 prin Las Rozas de Madrid. Potrivit petiționarului, acest proiect ar avea un 
impact negativ semnificativ asupra mediului în aria de conservare a Parque Regional de la 
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Cuenca Alta del Manzanares și ar încălca prevederile Directivei 2000/4/CE și ale Directivei 
92/43/CE .

2. Admisibilitate

1276/2007 Declarată admisibilă la 29 aprilie 2008.
0251/2008 Declarată admisibilă la 18 iulie 2008.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Petiționarul a depus două petiții privind presupusele încălcări ale legislației europene privind 
diferitele proiecte legate de autostrada A-6 din regiunea Madrid.

- Proiectul de extindere a autostrăzii A-6, având ca scop adăugarea a două noi benzi 
destinate autobuzelor de-a lungul a 39 de kilometri (de la Las Rozas la Villalba).

- Proiectul de deviere a autostrăzii A-6, care are ca scop construirea unui nou tronson de 
autostradă pentru a evita configurația actuală a drumului care trece prin orașul Las Rozas. 
Devierea planificată ar urma să fie construită în cadrul ariei de conservare Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

- Proiectul de a lega autostrada A-6 de autostrada A-1 ar implica construirea unei noi 
autostrăzi M-61 care ar traversa mai multe arii de conservare: situl de importanță 
comunitară ES 311004 „Cuenca del Río Manzanares” și ariile speciale de conservare 
pentru păsările sălbatice ES 000011 „Monte de El Pardo” și ES 000012 „Soto de 
Viñuelas”.

Petiționarul face referire, de asemenea, la petiția nr. 773/2006 privind schimbarea destinației 
terenului în cadrul sitului de importanță comunitară „Cuenca del Río Manzanares” în 
localitatea Torrelodones, provincia Madrid.

Comisia consideră că poate fi util să se amintească obligațiile care decurg din articolul 6 
alineatele (3) și (4) din Directiva 92/43/CEE privind habitatele1, care precizează că orice plan 
sau proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar 
care ar putea afecta în mod semnificativ aria, per se sau în combinație cu alte planuri sau 
proiecte, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra sitului, în 
funcție de obiectivele de conservare ale acestuia din urmă. Având în vedere concluziile unei 
asemenea evaluări și sub rezerva prevederilor Directivei Habitate, autoritățile competente 
convin asupra unui plan sau proiect doar după ce stabilesc că acesta nu va avea un impact 
negativ asupra integrității sitului respectiv. În cazul în care concluziile privind evaluarea 
impactului unui plan sau proiect sunt negative, ar trebui aplicate procedurile menționate la 
articolul 6 alineatul (4), iar statele membre trebuie să ia toate măsurile compensatorii necesare 
pentru a asigura protejarea coerenței sitului Natura 2000.

În ceea ce privește extinderea autostrăzii A-6 de la Las Rozas la Villalba, proiectul a fost deja 

                                               
1 Directiva 92/43/CE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 

faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992.



CM\929920RO.doc 3/5 PE416.439v03-00

RO

evaluat, iar autoritățile competente au emis declarația privind impactul asupra mediului 
(Monitorul Oficial al Spaniei/BOE nr. 152 din 26 iunie 2003). Declarația privind impactul 
asupra mediului recunoaște că o suprafață de 9 300 m2 din „Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares” (ulterior denumit situl de importanță comunitară ES 311004 „Cuenca 
Alta del Manzanares” prin Decizia Comisiei 2006/613/CE1) este afectată în mod negativ de 
proiect și indică măsurile compensatorii care trebuie luate în vederea compensării impactului 
negativ asupra sitului.

În conformitate cu informațiile disponibile, configurația traseului de deviere a autostrăzii A-6 
pentru a evita traversarea localității Las Rozas este planificată pe deplin în interiorul sitului de 
importanță comunitară „Cuenca Alta del Manzanares”. Pentru acest proiect, consultarea 
publică a fost anunțată în Monitorul Oficial/BOE nr. 312 din 29 decembrie 2007. Această 
consultare face parte din procedurile necesare evaluării impactului asupra mediului pe care 
autoritățile competente trebuie să le aplice în conformitate cu Directiva 85/337/CEE2 a 
Consiliului astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE3 și Directiva 2003/35/CE4

(cunoscută ca Directiva EIA). Sub rezerva prevederilor Directivei Habitate, autoritățile 
competente nu au luat încă o decizie privind proiectul și impactul asupra integrității sitului.

În ceea ce privește noua autostradă M-61 care unește autostrada A-1 cu autostrada A-6, 
Comisia dorește să reamintească întrebarea parlamentară E-1975/08 privind proiectul de 
conectare a autostrăzii A-6 la autostrada A-1 și tunelul planificat pentru a evita impactul 
asupra ariei speciale de conservare ES 000011 „Monte de El Pardo”. Acest proiect a fost 
supus consultării publice (Monitorul Oficial al Regiunii Madrid/BOCM nr. 137 din 10 iunie 
2008). Această consultare face parte din procedurile necesare EIA pe care autoritățile 
competente trebuie să le urmeze în conformitate cu Directiva 85/337/CEE a Consiliului astfel 
cum a fost modificată. Autoritățile competente încă nu au efectuat evaluarea necesară privind 
impactul asupra mediului și nu au luat o decizie privind efectele acestui proiect asupra 
siturilor respective.

Referitor la petiția nr. 773/2006 privind schimbarea destinației terenului în cadrul sitului de 
importanță comunitară ES 311004 „Cuenca del Río Manzanares” din localitatea 
Torrelodones, provincia Madrid, Comisia ar dori să sublinieze că serviciile sale au solicitat 
autorităților spaniole să verifice punerea în aplicare adecvată a prevederilor articolului 6 din 
Directiva Habitate și conformitatea cu Directiva 2001/42/CE5 privind evaluarea efectelor 
anumitor planuri și programe asupra mediului (SEA). Comisia a primit anterior un număr 

                                               
1 Decizia Comisiei din 19 iulie 2006 de adoptare, în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului, a listei 

siturilor de importanță comunitară pentru regiunea biogeografică mediteraneană (adusă la cunoștință prin 
documentul C(2006) 3261). JO L 259, 21.9.2006.

2 Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului JO L 
175, 5.7.1985. 

3 Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului JO L 073, 14.3.1997.

4 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării 
publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și de modificare a Directivelor 
85/337/CEE și 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justiție. JO L 
156, 25.6.2003.

5 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor 
anumitor planuri și programe asupra mediului. JO L 197, 21.7.2001.
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semnificativ de întrebări parlamentare (E-3737/07, E-3826/06, E-3827/06, E-4429/08) și 
petiții (258/2006, 773/2006, 797/2006, 824/2007) privind planurile urbane de dezvoltare care 
afectează situl de importanță comunitară ES 311004 „Cuenca del Río Manzanares”.
În ceea ce privește solicitarea accesului la informații privind mediul, ar trebui subliniat că, în 
contextual actual, se află în joc participarea publică la procedura EIA. Această participare este 
reglementată prin Directiva 2003/35/CE1. În conformitate cu această directivă, statele membre 
trebuie să stabilească proceduri detaliate pentru a informa publicul și pentru a consulta 
publicul interesat (articolul 3 punctul 4). Pin urmare, petiționarul este invitat să analizeze 
dacă, în cazul de față, a fost respectată legea spaniolă2 de punere în aplicare a Directivei 
2003/35/CE. În cazul în care este necesar, petiționarul poarte recurge la căi de atac la nivel 
național, așa cum se menționează la articolul 3 punctul 7 din directivă3.

Comisia a luat notă de observațiile petiționarului cu privire la orarele și zilele în care 
documentele relevante pot fi consultate. Cu toate astea, cu excepția cazului în care legislația 
națională stabilește norme detaliate și precise, Comisia nu poate concluziona că, în acest caz, 
consultarea publică se efectuează cu încălcarea cerințelor Directivei 2003/35/CE.

Directiva 2003/4/CE4 privește accesul publicului la informații despre mediu. În special, 
articolul 3 prevede că statele membre se asigură că, în conformitate cu prevederile directivei, 
autoritățile publice pun la dispoziția oricărui solicitant, la cererea acestuia și fără ca acesta să 
declare interesul pe care îl are în acest sens, informațiile despre mediu pe care le dețin sau
care sunt deținute în numele lor. Aceasta înseamnă că a fost înaintată o cerere. Situația este 
diferită de cea menționată de petiționar.

În ceea ce privește proiectul de extindere a autostrăzii A-6, Comisia consideră că procedurile 
impuse prin legislația comunitară în domeniul mediului au fost îndeplinite și că, prin urmare, 
nu există motive pentru a concluziona că, pentru moment, prevederile Directivei Habitate și 
cele ale Directivei EIA nu sunt aplicate în mod corespunzător.

Pe baza informațiilor disponibile, Comisia a ajuns la concluzia că autoritățile naționale 
competente nu au luat încă o decizie finală cu privire la proiectele pentru devierea autostrăzii 
A6 prin localitatea Las Rozas și pentru proiectul de unire a autostrăzilor A-6 și A-1. Prin 
urmare, cum procedurile se află încă în desfășurare, nu există nicio încălcare evidentă a 
legislației europene. În consecință, Comisia nu intenționează să ia nicio altă măsură în această 
etapă.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Comisia nu a primit informații suplimentare cu privire la acest proiect. În conformitate cu 
                                               
1 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării 

publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și de modificare a Directivelor 
85/337/CEE și 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justiție, JO L 
156, 25.6.2003.

2 Legea 27/2006 din 18 iulie 2006, BOE nr. 171 din 19.7.2006.
3 Articolul 3 punctul 7 din Directiva 2003/35/CE introduce un nou articol 10a.
4 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului 

la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului, JO L 41, 14.2.2003.
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informațiile disponibile, autoritățile regionale competente nu au emis încă o declarație privind 
impactul asupra mediului, prin urmare acestea nu au luat încă o decizie finală pe care Comisia 
să o poată examina pentru a identifica existența unei eventuale încălcări a dreptului 
comunitar.

5. Răspunsul Comisiei (REV. II), primit la 27 februarie 2013

Comisia a primit două petiții privind presupusele încălcări ale legislației europene în cazul a 
diferite proiecte legate de autostrada A-6 din regiunea Madrid:

- Petiția 1276/2007 se referă la planul autorităților spaniole de a extinde cu două benzi 
destinate autobuzelor, pe o distanță de 39 km., autostrada A-6 de la Las Rozas de 
Madrid la Villalba (Madrid).

- Petiția 251/2008 se referă la proiectul de deviere a autostrăzii A-6 prin localitatea Las 
Rozas. Ea se referă și la proiectul de a lega autostrada A-6 de autostrada A-1, care ar 
implica construirea unei noi autostrăzi M-61 care ar traversa mai multe zone protejate.

În ceea ce privește proiectul de extindere a autostrăzii A-6, Comisia a ajuns în comunicările 
sale anterioare la concluzia că procedurile impuse de legislația europeană din domeniul 
mediului au fost respectate. Comisia nu a primit informații suplimentare cu privire la acest 
proiect și, prin urmare, rămâne la concluziile la care a ajuns anterior.

Comisia nu deține noi informații nici în ceea ce privește proiectul de deviere a autostrăzii A-6 
prin Las Rozas și proiectul de conectare a autostrăzilor A-6 și A-1. Conform informațiilor 
disponibile, autoritățile competente nu au publicat încă nicio declarație privind impactul de 
mediu. Este posibil ca aceste proiecte să fi fost retrase de promotor. Prin urmare, nu există 
nicio decizie finală pe care Comisia să o poată examina pentru a identifica o eventuală 
încălcare a legislației europene.

Concluzie

Potrivit informațiilor disponibile, proiectele de deviere a autostrăzii A-6 din Las Rozas și, 
respectiv, de conectare a autostrăzilor A-6 și A-1 nu au fost aprobate și nu au fost publicate 
declarații privind impactul de mediu în cazul acestor proiecte. Prin urmare, Comisia nu poate 
identifica nicio încălcare a legislației europene în acest caz.


