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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0541/2011, του Miguel Ángel Oca Sanz, ισπανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της ένωσης «Asociácion Montes Oca», σχετικά με την κατασκευή 
του αυτοκινητόδρομου A-12 Camino de Santiago: Santo Domingo de la 
Calzada -Burgos (La Rioja και Burgos), στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου A-12 Camino de Santiago: 
Santo Domingo de la Calzada-Burgos (La Rioja και Burgos) στην Ισπανία, θα έχει επιζήμιες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως π.χ. την κατάτμηση δασικών περιοχών, δημιουργώντας έτσι 
ένα φράγμα για την πανίδα, την αποψίλωση δασών που καλύπτουν πάνω από 12 χιλιόμετρα 
και την καταστροφή τμήματος του Camino de Santiago. Επικρίνει το ισπανικό Υπουργείο 
Μεταφορών και Δημόσιων Έργων επειδή παρέλειψε να εξετάσει άλλες εναλλακτικές λύσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 19 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Η αναφορά

Ο αναφέρων αντιτίθεται στο σχέδιο κατασκευής αυτοκινητόδρομου Α-12, και συγκεκριμένα στο 
τμήμα μεταξύ των τοποθεσιών Santo Domingo de la Calzada και Burgos, στις αυτόνομες 
κοινότητες La Rioja και Castilla y León, στην Ισπανία. 

Εν ολίγοις, ο αναφέρων καταγγέλλει τις επιζήμιες επιπτώσεις του εν λόγω έργου στο 
περιβάλλον, κυρίως επειδή θα επιφέρει την αποψίλωση μιας μεγάλης δασικής έκτασης. 
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Υπογραμμίζει, επίσης, τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου σχεδίου σε τμήμα του Camino de 
Santiago. Ο αναφέρων δεν αποδέχεται την εναλλακτική λύση στην οποία κατέληξαν οι αρμόδιες 
ισπανικές αρχές και ζητεί την εξεύρεση άλλων λύσεων για το συγκεκριμένο σχέδιο κατασκευής 
αυτοκινητόδρομου.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τις πληροφορίες και τα επιχειρήματα που διαβίβασε ο 
αναφέρων σε σχέση με το αμφισβητούμενο σχέδιο, υπό το πρίσμα του περιβαλλοντικού 
δικαίου της Ένωσης που θα μπορούσε να εφαρμοσθεί εν προκειμένω.

Κρίνεται σκόπιμο να μελετηθεί σχετικά η οδηγία 2011/92/ΕΕ1 για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Το άρθρο 
2.1 της εν λόγω οδηγίας προβλέπει ότι τα σχέδια που, ιδίως, λόγω της φύσης, του μεγέθους ή 
της θέσης τους, μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, πρέπει να 
υποβάλλονται σε εκτίμηση όσον αφορά τις επιπτώσεις τους πριν δοθεί η άδεια. Οι διατάξεις 
της οδηγίας εφαρμόζονται στα σχέδια που απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ. 
Σύμφωνα με το άρθρο 4.1, τα σχέδια που αναφέρονται στο παράρτημα Ι πρέπει υποχρεωτικά 
να υποβάλλονται σε διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα σχέδια αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας 
παρατίθενται στο σημείο 7 στοιχείο β) του Παραρτήματος Ι της οδηγίας και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να υποβάλλονται υποχρεωτικά σε διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Το ενδιαφερόμενο κοινό, καθώς και οι διάφορες αρμόδιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών αρχών, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
εκφράσουν την άποψή τους. Όλα τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη. Στη συνέχεια, πρέπει να ενημερώνεται το κοινό με κατάλληλο τρόπο.

Επιπροσθέτως, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι, εάν το εν λόγω σχέδιο ενδέχεται να έχει 
σημαντικό αντίκτυπο σε ζώνη ειδικής προστασίας των πτηνών (ΖΕΠΠ) ή σε τόπο κοινοτικής 
σημασίας (ΤΚΣ) που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000, οι ισπανικές αρχές οφείλουν να 
εφαρμόσουν τις διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ2 (για τους οικοτόπους). 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με 
την οδηγία 2011/92/ΕΕ, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Ο φορέας προώθησης του εν λόγω έργου είναι το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και 
Μεταφορών (Ministerio de Fomento), ήτοι, η γενική διοίκηση του κράτους.

Βασικός στόχος του εν λόγω έργου, έκτασης περίπου 63 χλμ, είναι η βελτίωση της σύνδεσης 
μεταξύ των πόλεων Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) και Burgos, ως επέκταση του 
αυτοκινητοδρόμου Α-12 μεταξύ των πόλεων Logroño και Burgos. Το έργο αποσκοπεί στην 
αύξηση της υπάρχουσας δυνατότητας μετακινήσεων, της οδικής ασφάλειας καθώς και στη 

                                               
1 Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011  ΕΕ αριθ. 
L 26 της 28.1.2012 (κωδικοποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ η οποία τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ, 
2003/35/ΕΚ και 2009/31/ΕΚ).
2 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992.  Ε.Ε. αριθ. L 206 της 22.07.1992.
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μείωση του χρόνου μετακίνησης.

Από την εξέταση του φακέλου προκύπτει ότι το εν λόγω σχέδιο αυτοκινητοδρόμου 
υποβλήθηκε σε διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η διαδικασία αυτή 
ολοκληρώθηκε με τη δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΔΠΕ), η οποία εγκρίθηκε από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος με απόφαση της 30ής Οκτωβρίου 2008 που δημοσιεύθηκε στην 
επίσημη εφημερίδα της ισπανικής κυβέρνησης (BOE), αριθ. 270 της 8ης Νοεμβρίου 2008 
(σελίδες 44625 έως 44633). Η ΔΠΕ περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που μεσολάβησαν 
σχετικά με το περιβάλλον: τη διαβούλευση με διαφορετικές διοικήσεις και διάφορους 
οργανισμούς, το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης, τις διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις 
που μελετήθηκαν, τους όρους που καθορίστηκαν, κλπ.

Η συγκεκριμένη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων φαίνεται επαρκής για 
τον άρτιο εντοπισμό και την ορθή αξιολόγηση των επιπτώσεων του παρόντος έργου στο 
περιβάλλον, καθώς και για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη ή την 
ελαχιστοποίηση αυτών των επιπτώσεων. Επιπλέον, προβλέφθηκε σχέδιο παρακολούθησης 
του περιβάλλοντος.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επιβεβαίωσαν ότι η δασική έκταση την οποία επικαλείται ο 
αναφέρων, δεν ανήκει στο δίκτυο Natura 2000. Αποδεικνύεται ότι το σχέδιο θα μπορούσε να 
επηρεάσει δύο ΤΚΣ με επιφανειακά ύδατα, ωστόσο, η ΔΠΕ προβλέπει διορθωτικά μέτρα για 
αυτήν την περίπτωση. Έχουν ληφθεί επίσης μέτρα για την αποφυγή του ενδεχομένου 
δημιουργίας φραγμών εξαιτίας της συγκεκριμένης οδικής υποδομής. Οι αρμόδιες 
περιβαλλοντικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επιλεχθείσα εναλλακτική λύση δεν 
θα έχει σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στο δίκτυο Natura 2000.

Επιπλέον, εξετάστηκαν και ελήφθησαν υπόψη οι πιθανές επιπτώσεις στην πολιτιστική 
κληρονομιά, ιδίως στο Camino de Santiago και στα αρχαιολογικά ευρήματα, καταλήγοντας 
στην υιοθέτηση σχετικών μέτρων και ενός σχεδίου παρακολούθησης.

Προκύπτει, λοιπόν, από τον φάκελο ότι, στην προκειμένη περίπτωση, οι ισπανικές αρχές 
έλαβαν μέτρα για την εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις κοινοτικές 
περιβαλλοντικές οδηγίες.

Συμπέρασμα

Από την ανάλυση των στοιχείων του φακέλου δεν είναι δυνατόν να συναχθεί το συμπέρασμα ότι 
στην προκειμένη περίπτωση υφίσταται παραβίαση του περιβαλλοντικού δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.


