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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

16.3.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0541/2011 dėl greitkelio Autovia Del Camino De Santiago Nr. A-
12 (nuo Santo Domingo de la Kalsados iki Burgoso), La Riochos ir Burgosos 
vietovėse Ispanijoje, kurią pateikė Ispanijos pilietis Miguel Ángel Oca Sanz 
asociacijos „Asociácion Montes Oca“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad galima greitkelio Autovia Del Camino De Santiago Nr. A-12 
(nuo Santo Domingo de la Kalsados iki Burgoso) tiesimas La Riochos ir Burgoso vietovėse, 
Ispanijoje, darys žalingą poveikį aplinkai, būtent mažės miškų plotų, teikiančių prieglobstį 
gyvūnijai, be to, bus iškirstas didesnis nei 12 km miško ruožas ir sunaikinta kelio Camino De 
Santiago dalis. Peticijos pateikėjas kritikuoja Ispanijos Viešųjų darbų ir transporto ministeriją 
dėl to, kad ji nenagrinėja pateiktų alternatyvių sprendimų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.

„Peticija

Peticijos pateikėjas prieštarauja greitkelio Nr. A-12, būtent atšakos tarp Santo Domingo de la 
Kalsados ir Burgoso vietovių, esančių La Riochos ir Kastilijos ir Leono autonominėse srityse, 
tiesimui.

Bendrai peticijos pateikėjas informuoja apie šio projekto neigiamą poveikį aplinkai, ypač todėl, 
kad bus iškirsta daug miškų. Jis taip pat pabrėžia poveikį kelio Camino de Santiago daliai.
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Peticijos pateikėjas nesutinka su kompetentingų Ispanijos valdžios institucijų pasirinkta 
alternatyva ir prašo surasti kitų alternatyvų šiam greitkelio projektui.

Komisijos pastabos

Komisijos tarnybos išnagrinėjo peticijos pateikėjo pateiktą informaciją ir argumentus, 
susijusius su aptariamu projektu, remdamosi Europos Sąjungos aplinkos teise, kuri galėtų būti 
taikoma šiuo atveju.

Pirmiausia paminėtina Direktyva 2011/92/ES1 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų 
poveikio aplinkai vertinimo. Šios direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prieš duodant 
sutikimą projektams, galintiems daryti didelį poveikį aplinkai, būtent dėl savo pobūdžio, 
masto ar vietos, turi būti pateikiamas prašymas leidimui gauti ir atliekamas poveikio aplinkai 
vertinimas. Direktyvos nuostatos taikomos I ir II prieduose nurodytiems projektams. Pagal 
4 straipsnio 1 dalį privaloma atlikti I priede išvardytų rūšių projektų poveikio aplinkai 
vertinimą.

Pažymėtina, kad greitkelių tiesimo projektai įtraukti į direktyvos I priedo 7 dalies b punktą, 
todėl privaloma atlikti jų PAV. Suinteresuotieji subjektai ir įvairios kompetentingos 
institucijos, įskaitant aplinkosaugos institucijas, gali pareikšti savo nuomonę. Būtina 
atsižvelgti į visus viešų konsultacijų rezultatus. Vėliau visuomenė taip pat turi būti tinkamai 
informuojama.

Be to, pažymėtina, kad, jeigu šis projektas gali daryti didelį poveikį paukščių specialiai 
apsaugos teritorijai (SAT) ar Bendrijos svarbos teritorijai (BST), priklausančiai tinklui 
„Natura 2000“, taikomos Direktyvos 92/43/EEB2 (Buveinių direktyva) 6 straipsnio nuostatos.
Pažymėtina, kad poveikio aplinkai vertinimo procedūra, kaip nurodyta Direktyvoje 
2011/92/ES, gali būti atliekama įgyvendinant Buveinių direktyvos 6 straipsnį.

Pažymėtina, kad šį projektą remia Viešųjų darbų ir transporto ministerija (isp. Ministerio de 
Fomento), tai yra valstybės centrinės valdžios administracija.

Pagrindinis šio 63 km greitkelio projekto, kuris pratęstų greitkelio Nr. A-12 atkarpą tarp 
Logronjos ir Burgoso, tikslas – pagerinti susisiekimą tarp Santo Domingo de la Kalsados (La 
Riochos) ir Burgoso miestų. Šiuo projektu siekiama padidinti eismo srautų pajėgumą, 
padidinti saugumą kelyje ir sumažinti važiavimo iš vienos vietos į kitą laiką.

Iš pateiktos medžiagos matyti, kad buvo atlikta greitkelio projekto poveikio aplinkai 
vertinimo procedūra. Atlikus vertinimą priimta poveikio aplinkai deklaracija (PAD), kurią 
Aplinkos ministerija patvirtino 2008 m. spalio 21 d. sprendimu, 2008 m. lapkričio 8 d. 
paskelbtu Oficialiajame valstybės leidinyje Nr. 270 (BOE) (44625–44633 p.). PAD išvardyti 
visi su aplinkosauga susiję veiksmai, kurių buvo imtasi: konsultacijos su įvairiomis 
įstaigomis, viešų konsultacijų etapas, įvairūs nagrinėti alternatyvūs sprendimai, nustatytos 

                                               
1 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/EB. OL L 26, 2012 1 28 
(kodifikuota Direktyvos 85/337/EEB, iš dalies pakeistos direktyvomis 97/11/EB, 2003/35/EB ir 2009/31/EB, 
redakcija).
2 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB. OL L 206, 1992 7 22.
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sąlygos ir kt.

Šios poveikio aplinkai vertinimo procedūros, regis, pakanka tinkamai nustatyti ir įvertinti 
projekto padariniams aplinkai bei imtis priemonių, reikalingų tiems padariniams išvengti ar 
sumažinti. Be to, taip pat numatytas aplinkos stebėsenos planas.

Komisijos tarnybos patikrino ir informuoja, kad peticijos pateikėjo minima miško zona 
nepriklauso tinklui „Natura 2000“. Įrodyta, kad projektas gali daryti poveikį dviem Bendrijos 
svarbos teritorijoms, per kurias teka upės, tačiau PAD numatytos taisomosios priemonės. Taip 
pat yra priemonių, kuriomis galima išvengti, kad šis kelių infrastruktūros projektas netaptų 
kliūtimi. Kompetentingos aplinkosaugos institucijos nustatė, kad pasirinktas alternatyvus 
sprendimas nedarys didelio neigiamo poveikio tinklo „Natura 2000“ teritorijai.

Be to, taip pat išnagrinėtas galimas poveikis kultūros paveldui, būtent keliui Camino de
Santiago ir archeologinėms liekanoms, ir į tai atsižvelgta priimant tinkamas priemones ir 
stebėsenos planą.

Išnagrinėjus padėtį paaiškėja, kad Ispanijos valdžios institucijos ėmėsi reikiamų priemonių, 
kad šiam atvejui būtų taikomi šiuo atveju taikytinų Bendrijos direktyvų aplinkosaugos srityje 
reikalavimai.

Išvada

Išnagrinėjus dokumentus negalima daryti išvados, kad šiuo konkrečiu atveju taikytina Europos 
Sąjungos aplinkos teisė pažeista.“


