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RÉSZÉRE

Tárgy: Miguel Ángel Oca Sanz spanyol állampolgár által az „Asociación Montes 
Oca” szervezet nevében benyújtott 0541/2011. számú petíció a Camino de 
Santiago autóút A-12: Santo Domingo de la Calzada–Burgos (La Rioja és 
Burgos, Spanyolország) közötti szakaszának megépítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifejti, hogy a Camino de Santiago autóút A-12: Santo Domingo de la 
Calzada–Burgos (La Rioja és Burgos, Spanyolország) közötti szakaszának megépítése súlyos 
környezeti hatásokkal jár, mivel kettészeli az erdőt, ami az állatvilág számára akadályt jelent, 
továbbá az erdők kiirtását jelenti több mint 12 kilométeren, ezenkívül a Szent Jakab-út egy 
szakaszát is tönkreteszi. Bírálja a spanyol fejlesztési minisztériumot, mivel nem vette 
figyelembe a javasolt alternatívákat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 19. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. március 16.

A petíció

A petíció benyújtója ellenzi az A-12-es autópályára, nevezetesen a Santo Domingo de la Calzada 
et Burgos községek (La Rioja és Kasztília és León autonóm közösség, Spanyolország) közötti 
szakaszára vonatkozó projektet.
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Összefoglalva: a petíció benyújtója kifogásolja e projekt környezetre gyakorolt káros hatásait, 
különösen mivel az egy nagyobb övezetben erdőirtással járna. Emellett hangsúlyozza a Camino 
de Santiago zarándokút egy részére gyakorolt hatásokat. A petíció benyújtója elutasítja az 
illetékes spanyol hatóságok által végül kiválasztott alternatívát, és kéri, hogy a szóban forgó 
autópálya-projekt tekintetében találjanak más megoldást.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság szolgálatai az Európai Unió ebben az ügyben alkalmazható környezetvédelmi 
jogszabályainak fényében megvizsgálták a petíció benyújtója által a szóban forgó projekttel 
összefüggésben szolgáltatott információkat és érveket.

Meg kell említeni az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelvet1. Az irányelv 2. cikkének (1) bekezdése előírja, 
hogy az engedély megadása előtt a többek között a jellegüknél, méretüknél vagy 
elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projektek 
engedélyezése kötelező, és esetükben hatásvizsgálatot kell végezni. Az irányelv rendelkezései 
az irányelv I. és II. mellékletében felsorolt projektekre alkalmazandók. A 4. cikk (1) 
bekezdése értelmében az I. mellékletben szereplő projekteket kötelező környezeti 
hatásvizsgálati eljárásnak alávetni.

Meg kell jegyezni, hogy az autópályák és gyorsforgalmi utak építésével kapcsolatos 
projekteket az irányelv I. mellékletének 7b. pontja tartalmazza, ezért ezek esetén kötelező 
környezeti hatásvizsgálati eljárást végezni. Alkalmat kell biztosítani, hogy a nyilvánosság, 
valamint a különböző illetékes hatóságok, beleértve a környezetvédelmi hatóságokat is, 
véleményt nyilváníthassanak. A konzultációk minden eredményét figyelembe kell venni. A 
nyilvánosságot ezt követően megfelelően tájékoztatni kell.

Meg kell említeni egyébiránt, hogy ha a szóban forgó projekt várhatóan jelentős hatást 
gyakorol a Natura 2000 hálózathoz tartozó különleges madárvédelmi területre vagy közösségi 
jelentőségű természeti területre, a 92/43/EGK (élőhelyvédelmi) irányelv2 6. cikkének 
rendelkezéseit szintén alkalmazni kell. Meg kell jegyezni, hogy a környezeti hatásvizsgálati 
eljárás a 2011/92/EU irányelv értelmében az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkében foglalt 
rendelkezések végrehajtására is felhasználható.

Ebben az esetben a projektgazda az Építési Beruházásokkal foglalkozó és Közlekedési 
Minisztérium (Ministerio de Fomento), azaz az állam közigazgatási szerve.

E körülbelül 63 km hosszúságú projekt fő célja, hogy az A-12-es autópálya nyomvonalának a 
Logroño és Burgos közötti szakasszal való meghosszabbításával javítsa a Santo Domingo de 
la Calzada (La Rioja) és Burgos községek közötti összeköttetést. A projekt célja a jelenlegi 
közlekedési kapacitás és a közúti közlekedés biztonságának növelése, valamint a 
helyváltoztatáshoz szükséges idő csökkentése.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/92/EU irányelve. HL L 26., 2012.1.28. (a 
97/11/EK, a 2003/35/EK és a 2009/31/EK irányelvvel módosított 85/337/EGK irányelv egységes szerkezetbe 
foglalt változata).
2 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve, HL L 206., 1992.7.22.
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Az iratokból kiderül, hogy az autópálya-projekt esetében környezeti hatásvizsgálati eljárásra 
került sor. Ezt az eljárást a környezeti hatásokról szóló nyilatkozat zárta le (DIA), amelyet a 
környezetvédelmi minisztérium 2008. október 21-i határozatával fogadott el, és amelyet 2008. 
november 8-án tettek közzé az ország hivatalos lapjának (BOE) 270. számában (44625–
44633. oldal). A DIA valamennyi környezetvédelmi eljárást felsorolja: a különböző 
közigazgatási szervekkel és a különböző szervezetekkel folytatott konzultációt, a nyilvános 
konzultációs szakaszt, az elemzés alá vont különböző alternatívákat, a megállapított 
feltételeket stb.

E környezeti hatásvizsgálati eljárás elegendőnek tűnik ahhoz, hogy kellően meghatározzák és 
értékeljék e projekt környezetre gyakorolt hatásait, valamint meghozzák a szükséges 
intézkedéseket az említett hatások elkerülésére vagy minimalizálására. Emellett környezeti 
felügyeleti tervet is előirányoztak.

A bizottsági szolgálatok ellenőrizték, hogy a petíció benyújtója által említett erdőterület nem 
képezi-e a Natura 2000 hálózat részét. Kiderült, hogy a projekt hatással lehet két közösségi 
jelentőségű folyami természeti területre, azonban a DIA korrekciós intézkedésekről 
rendelkezik. Emellett intézkedéseket hoztak a szóban forgó közúti infrastruktúra esetleges 
akadályozó hatásának elkerülése érdekében. A hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi 
hatóságok arra a következtetésre jutottak, hogy a választott alternatív megoldás nem fog 
jelentős káros hatásokkal járni a Natura 2000 hálózatra.

Emellett a kulturális örökségre, különösen a Camino de Santiago zarándokútra és a régészeti 
leletekre gyakorolt esetleges hatásokat is megvizsgálták és figyelembe vették, és elfogadták 
az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, valamint egy felügyeleti tervet is.

Az iratokból így kitűnik, hogy az illetékes spanyol hatóságok meghozták a közösségi 
környezetvédelmi irányelvekből fakadó kötelezettségek ebben az esetben való végrehajtását 
szolgáló intézkedéseket.

Következtetés

Az iratok elemzése alapján ebben az esetben nem állapítható meg az Európai Unió 
környezetvédelmi jogszabályainak megsértése.


