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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0541/2011 af Miguel Ángel Oca Sanz, spansk statsborger, for 
"Asociácion Montes Oca", om anlæggelsen af A12-motorvejen "Camino de 
Santiago": Santo Domingo de la Calzada -Burgos" (La Rioja og Burgos) i Spanien

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at den eventuelle anlæggelse af A12-motorvejen "Camino de Santiago": 
Santo Domingo de la Calzada-Burgos (La Rioja og Burgos) i Spanien vil have skadelige 
indvirkninger på miljøet og specielt medføre en fragmentering af skovområder og således 
komme til at udgøre en barriere for faunaen, ligesom den vil kræve fældning af mere end 12 
km skov og herudover ødelægge en del af "Camino de Santiago". Han kritiserer den spanske 
regerings ministerium for offentlige arbejder for ikke at overveje andre foreslåede 
linjeføringer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. marts 2012

"Andragendet

Andrageren protesterer imod A12-motorvejsprojektet, især afsnittet mellem Santo Domingo de 
la Calzada og Burgos i de selvstændige regioner La Rioja og de Castilla y León i Spanien. 

Sammenfattende gør andrageren opmærksom på projektets negative indvirkning på miljøet, 
eftersom det vil medføre skovrydning over et stort område. Desuden fremhæves konsekvenserne 
for en del af Camino de Santiago. Andrageren afviser den løsning, som de kompetente spanske 
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myndigheder til sidst har valgt, og kræver andre alternativer til dette motorvejsprojekt.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionens tjenestegrene har gennemgået andragernes argumenter og oplysninger 
vedrørende det pågældende projekt på baggrund af den EU-lovgivning på miljøområdet, som 
finder anvendelse i den foreliggende sag.

Opmærksomheden henledes på direktiv 2011/92/EU1 om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet. I direktivets artikel 2, stk. 1, hedder det, at projekter, 
der bl.a. på grund af deres art, dimensioner og placering kan få væsentlig indvirkning på 
miljøet, skal undergives et krav om tilladelse og en vurdering af denne indvirkning, inden der 
gives tilladelse. Bestemmelserne i direktivet finder anvendelse på de projekter, der er nævnt i 
bilag I og II. I medfør af artikel 4, stk. 1, skal projekter i bilag I undergives en vurdering af 
deres indvirkning på miljøet.

Motorvejs- og motortrafikvejsprojekter er anført i direktivets bilag I, punkt 7 b), og skal 
følgelig undergives en vurdering af deres indvirkning på miljøet. Den berørte offentlighed og 
de ansvarlige myndigheder, herunder miljømyndighederne, skal have mulighed for at give 
deres mening til kende. Alle resultaterne af høringerne skal tages i betragtning. 
Offentligheden skal efterfølgende underrettes på behørig vis.

Hvis det pågældende projekt desuden kan få væsentlig indvirkning på et særligt beskyttet 
område for fugle (SBO) eller en lokalitet af fællesskabsbetydning (LAF), som tilhører Natura 
2000-nettet, finder bestemmelserne i artikel 6 i direktiv 92/43/EØF2 (habitatdirektivet) 
ligeledes anvendelse. Det skal bemærkes, at proceduren for vurdering af indvirkningen på 
miljøet i henhold til direktiv 2011/92/EU også kan anvendes til gennemførelse af 
bestemmelserne i habitatdirektivets artikel 6.

Bygherren til dette projekt er ministeriet for offentlige arbejder og transport (Ministerio de 
Fomento), dvs. den overordnede statsadministration.

Hovedformålet med dette projekt, en strækning på ca. 63 km, er at forbedre forbindelsen 
mellem byerne Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) og Burgos ved forlængelse af 
motorvej A12's afsnit mellem Logroño et Burgos. Projektet tager sigte på at øge den 
eksisterende trafikkapacitet og færdselssikkerheden samt afkorte køretiden.

Af sagsakterne fremgår, at der er foretaget en vurdering af motorvejsprojektets indvirkning på 
miljøet.  Proceduren blev afsluttet med en erklæring om projektets indvirkning på miljøet, 
som blev godkendt af miljøministeriet ved afgørelse af 21. oktober 2008 offentliggjort i det 
spanske lovtidende nr. 270 af 8. november 2008 (side 44625-44633).  I denne erklæring 
opremses alle de miljømæssige forholdsregler, som er truffet, herunder høring af diverse 
forvaltninger og organer, offentlig høringsfase, forskellige undersøgte alternative løsninger, 
fastsatte betingelser m.v.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13.12.2011, EUT nr. L 26 af 28.1.2012 (kodificering af 
direktiv 85/337/EØF som ændret ved direktiv 97/11/EF, 2003/35/EF og 2009/31/EF).
2 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21.5.1992, EUT nr. L 206 af 22.7.1992.
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Denne procedure for vurdering af miljømæssig indvirkning forekommer at være tilstrækkelig 
til at påvise og vurdere projektets indvirkning på miljøet og til at træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at undgå eller minimere denne indvirkning. Der er også fastlagt en 
miljøovervågningsplan.

Kommissionens tjenestegrene har godtgjort, at det af andrageren nævnte skovområde ikke 
hører under Natura 2000-nettet. Det viser sig, at to flodlokaliteter af fællesskabsbetydning kan 
blive berørt, men at erklæringen om projektets indvirkning på miljøet indeholder afhjælpende 
foranstaltninger. Der er også foranstaltninger til undgåelse af, at denne vejinfrastruktur 
eventuelt kan virke som barriere. De ansvarlige miljømyndigheder slutter, at den valgte 
løsning ikke får nogen betydelig negativ indvirkning på Natura 2000-nettet.

Desuden er de eventuelle konsekvenser for kulturarven, bl.a. Camino de Santiago og de 
arkæologiske levninger, også undersøgt og taget i betragtning gennem vedtagelse af relevante 
foranstaltninger og en overvågningsplan.

Det fremgår således af sagsakterne, at de spanske myndigheder i denne sag har truffet 
foranstaltninger til at opfylde de forpligtelser, der følger af EU's miljødirektiver.

Konklusion

Gennemgangen af sagen har ikke gjort det muligt at påvise en overtrædelse af de EU's 
miljøbestemmelser i denne sag."


