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Suġġett: Petizzjoni 0541/2011, imressqa minn Miguel Ángel Oca Sanz, ta’ ċittadinanza 
Spanjola, f’isem l-“Asociácion Montes Oca”, dwar il-bini tal-awtostrada A-12 
Camino de Santiago: Santo Domingo de la Calzada -Burgos (La Rioja u 
Burgos), fi Spanja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li l-bini tal-awtostrada A-12 Camino de Santiago: Santo Domingo de la 
Calzada-Burgos (La Rioja u Burgos), fi Spanja, se jkollu effetti negattivi fuq l-ambjent, peress 
li l-foresti, li jikkostitwixxu barriera għall-fawna, se jiġu frammentati, aktar minn 12-il 
kilometru ta’ foresti se jiġu eliminati u parti mill-Camino de Santiago se tinqered. Huwa 
jikkritika lill-Ministeru Spanjol tat-Trasport u x-Xogħlijiet Pubbliċi għan-nuqqas ta’ 
kunsiderazzjoni ta’ alternattivi oħra proposti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta' Settembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta’ Marzu 2012

Il-petizzjoni

Il-petizzjonant jopponi l-proġett tal-awtostrada A-12, partikolarment fil-parti bejn il-bliet ta’ 
Santo Domingo de la Calzada u Burgos, fil-Komunitajiet awtonomi ta’ La Rioja u ta’ Castilla y 
León, fi Spanja. 

Fil-qosor, il-petizzjonant jiddenunzja l-effetti negattivi ta' dan il-proġett fuq l-ambjent, 
speċjalment peress li se jirriżulta fid-deforestazzjoni ta’ żona kbira.  Huwa jenfasizza wkoll l-
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effetti fuq parti mill-Camino de Santiago. Il-petizzjonant jirrifjuta l-alternattiva magħżula 
finalment mill-awtoritajiet Spanjoli kompetenti u jitlob għal oħrajn għal dan il-proġett ta'
awtostrada.

L-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni

Is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw l-informazzjoni u l-argumenti mogħtija mill-
petizzjonant fir-rigward tal-proġett inkwistjoni, fid-dawl tal-liġi Komunitarja ambjentali li 
tista’ tiġi applikata f’dan il-każ.

Għandha tiġi osservata d-Direttiva 2011/92/UE1 dwar  il-valutazzjoni tal-effetti ta’ ċerti 
proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent.  L-Artikolu 2(1) ta’ din id-Direttiva jistabbilixxi li l-
proġetti li jista’ jkollhom impatti notevoli fuq l-ambjent, b’mod partikolari minħabba n-natura 
tagħhom, id-daqs tagħhom jew il-pożizzjoni tagħhom, għandhom ikunu soġġetti għal 
proċedura ta’ talba għal awtorizzazzjoni u għal valutazzjoni tal-impatti tagħhom qabel ma 
tingħata l-awtorizzazzjoni.  Id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva japplikaw għall-proġetti 
msemmija fl-Annessi I u II. B’konformità mal-Artikolu 4.1, il-proġetti tal-Anness I bilfors 
għandhom ikunu soġġetti għal proċedura ta' valutazzjoni tal-impatt ambjentali.

Għandu jiġi nnutat li l-proġetti ta’ awtostradi u ta’ toroq veloċi huma msemmija fil-punt 7b 
tal-Anness I tad-Direttiva u konsegwentement bilfors għandhom ikunu soġġetti għal 
proċedura ta’ valutazzjoni tal-impatt ambjentali.  Il-pubbliku kkonċernat, kif ukoll l-
awtoritajiet kompetenti differenti, inklużi l-awtoritajiet ambjentali, għandu jkollhom l-
opportunità li jesprimu l-opinjoni tagħhom.  Ir-riżultati kollha tal-konsultazzjonijiet 
għandhom jiġu kkunsidrati.  Sussegwentement, il-pubbliku għandu jkun infurmat b’mod 
adegwat.

Barra minn hekk, għandu jkun osservat li jekk il-proġett inkwistjoni jista’ jkollu effetti 
sinifikanti fuq iż-Żona ta’ Protezzjoni Speċjali għall-Għasafar (SPA) jew fuq Sit ta’ 
Importanza Komunitarja (SCI) li jappartjenu għan-netwerk Natura 2000, id-dispożizzjonijiet 
tal-Artikolu 6 tad-Direttiva 92/43/KEE2 (Ħabitats) għandhom jiġu applikati mill-awtoritajiet 
Spanjoli.  Għandu jiġi nnutat li l-proċedura tal-valutazzjoni tal-impatt ambjentali, skont id-
Direttiva 2011/92/UE, tista’ tintuża wkoll għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 6 tad-Direttiva dwar il-Ħabitats.

Il-promotur ta’ dan il-proġett huwa l-Ministeru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u t-Trasport 
(Ministerio de Fomento), jiġifieri l-amministrazzjoni ġenerali tal-Istat.

L-għan prinċipali ta’ dan il-proġett, ta’ madwar 63 km, huwa li jtejjeb il-kollegament bejn il-
bliet ta' Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) u Burgos, bħala estensjoni tal-itinerarju tal-
awtostrada A-12 bejn Logroño u Burgos.  Il-proġett għandu l-għan li jkabbar il-kapaċità taċ-
ċirkolazzjoni eżistenti, is-sigurtà fit-toroq kif ukoll li jnaqqas il-ħin tal-ivvjaġġar.

                                               
1 Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011.  ĠU L 26, tat-
28.01.2012 (kodifikazzjoni tad-Direttiva 85/337/KE emendata mid-Direttivi 97/11/KE, 2003/35/KE u 
2009/31/KE).
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992.  ĠU L 206, 22.07.1992.
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Mill-fajl jirriżulta li dan il-proġett ta’ awtostrada ġie sottomess għal proċedura ta’ valutazzjoni 
tal-impatt ambjentali.  Din il-proċedura ntemmet permezz tad-Dikjarazzjoni tal-Impatt 
Ambjentali (EIS) adottata mill-Ministeru tal-Ambjent permezz tad-deċiżjoni tat-21 ta’ 
Ottubru 2008, ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Istat (BOE) Nru 270 tat-8 ta’ Novembru 
2008 (paġni 44625-44633).  L-EIS isemmi l-passi ambjentali kollha li ttieħdu: il-
konsultazzjoni mal-amministrazzjonijiet u mal-korpi differenti, il-fażi tal-konsultazzjoni 
pubblika, is-soluzzjonijiet alternattivi differenti analizzati, il-kundizzjonijiet stabbiliti, eċċ.

Jidher li din il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-impatt ambjentali hija biżżejjed biex jiġu 
identifikati u evalwati l-effetti ta’ dan il-proġett fuq l-ambjent, kif ukoll biex jittieħdu l-miżuri 
meħtieġa biex jiġu evitati jew imnaqqsa kemm jista’ jkun l-effetti msemmija. 
Huwa previst ukoll pjan ta’ sorveljanza ambjentali.

Is-servizzi tal-Kummissjoni vverifikaw li ż-żona tal-foresti msemmija mill-petizzjonant ma 
tagħmilx parti min-netwerk Natura 2000.  Instab li żewġ SCIs tax-xmajjar jistgħu jkunu 
affettwati imma li l-EIS jipprovdi azzjonijiet korrettivi.  Hemm ukoll miżuri biex ikun evitat 
“effett barriera” eventwali ta’ din l-infrastruttura tat-toroq.  L-awtoritajiet ambjentali 
kompetenti jikkonkludu li s-soluzzjoni alternattiva magħżula mhijiex se jkollha effetti 
negattivi fuq in-netwerk Natura 2000.

Barra minn hekk, l-impatti potenzjali fuq il-patrimonju kulturali, b’mod partikolari l-Camino 
de Santiago u l-fdalijiet arkeoloġiċi ġew ukoll studjati u kkunsidrati, permezz tal-adozzjoni ta’ 
miżuri rilevanti u pjan ta' sorveljanza għal dan is-suġġett.

Mill-fajl jidher li l-awtoritajiet Spanjoli ħadu miżuri biex japplikaw l-obbligi li jirriżultaw 
mid-direttivi Komunitarji ambjentali f’dan il-każ.

Konklużjoni

L-analiżi tal-fajl ma wasslitx għall-konklużjoni li kien hemm xi ksur tal-liġi ambjentali tal-
Unjoni Ewropea f’dan il-każ partikolari.


