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Betreft: Verzoekschrift 0541/2011, ingediend door Miguel Ángel Oca Sanz (Spaanse 
nationaliteit), namens de "Asociación Montes Oca", over de aanleg van de "Autovía del 
Camino de Santiago, A-12: Santo Domingo de la Calzada – Burgos" (La Rioja en 
Burgos), in Spanje

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant meent dat de eventuele aanleg van de "Autovía del Camino de Santiago, A-12: 
Santo Domingo de la Calzada – Burgos" (La Rioja en Burgos), in Spanje, ernstige gevolgen zal 
hebben voor het milieu, met name vanwege de versnippering van de bossen, die bescherming 
bieden aan de fauna, en vanwege de ontbossing van een gebied van meer dan 12 kilometer, 
alsmede vanwege de vernietiging van een deel van de "Camino de Santiago". Hij bekritiseert het 
Spaanse Ministerie van Infrastructuur en Vervoer ("Ministerio de Fomento"), omdat het de 
alternatieven die zijn voorgelegd, niet bestudeert.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012.

Het verzoekschrift

Rekwestrant verzet zich tegen de aanleg van de autoweg A-12, met name tegen het gedeelte tussen 
de plaatsen Santo Domingo de la Calzada en Burgos, in de autonome gemeenschappen La Rioja en 
Castilla y León, in Spanje. 

Samengevat hekelt rekwestrant de ernstige gevolgen van dit project voor het milieu, vooral omdat 
een groot gebied zal worden ontbost. Hij benadrukt eveneens de gevolgen voor een gedeelte van de 
"Camino de Santiago". Rekwestrant verwerpt de optie waarvoor de Spaanse bevoegde autoriteiten 
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uiteindelijk hebben gekozen, en verzoekt om andere alternatieven voor deze autoweg.

Opmerkingen van de Commissie

De diensten van de Commissie hebben de informatie en de argumenten van rekwestrant over het 
betreffende project bestudeerd in het licht van het milieurecht van de Europese Unie dat in dit 
geval van toepassing zou kunnen zijn.

We dienen te verwijzen naar Richtlijn 2011/92/EU1 betreffende de milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten. Artikel 2, lid 1, van de richtlijn bepaalt dat, voordat 
een vergunning wordt verleend, de projecten die een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, 
met name gezien hun aard, omvang of ligging, onderworpen moeten worden aan een 
vergunning- en milieueffectbeoordelingsprocedure. De bepalingen van de richtlijn zijn van 
toepassing op de in bijlagen I en II vermelde projecten. Krachtens artikel 4, lid 1 is het verplicht 
de in bijlage I vermelde projecten aan een milieueffectbeoordelingsprocedure te onderwerpen.

Hierbij moeten we opmerken dat autoweg- en snelwegprojecten zijn opgenomen in punt 7, onder 
b), van bijlage I van de richtlijn en dat zij derhalve verplicht dienen te worden onderworpen aan 
een milieueffectbeoordeling. Het betrokken publiek alsmede de verschillende bevoegde 
autoriteiten met inbegrip van de milieuautoriteiten, moeten de gelegenheid krijgen hun mening te 
geven. Alle resultaten van raadplegingen moeten in beschouwing worden genomen. Het publiek 
dient vervolgens op passende wijze geïnformeerd te worden.

Verder moeten we opmerken dat als het project in kwestie een aanzienlijk effect zou kunnen 
hebben op een speciaal beschermingsgebied voor vogels (SBZ) of op een gebied van 
communautair belang (GCB) dat tot het netwerk Natura 2000 behoort, de bepalingen van artikel 
6 van Richtlijn 92/43/EEG2 (habitatrichtlijn) eveneens moeten worden toegepast. Opgemerkt 
dient te worden dat de milieueffectbeoordelingsprocedure in de zin van Richtlijn 2011/92/EU 
ook kan worden gebruikt om de bepalingen van artikel 6 van de Habitatrichtlijn uit te voeren.

De projectontwikkelaar is het Ministerie van Openbare Werken en Vervoer ("Ministerio de 
Fomento"), d.w.z. de centrale overheid.

Het hoofddoel van deze weg, die ongeveer 63 km lang zal zijn, is te zorgen voor een betere 
verbinding tussen de steden Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) en Burgos, door een 
verlenging van het traject van de autoweg A-12 tussen Logroño en Burgos. Met het project wil 
men de bestaande wegcapaciteit optrekken, zorgen voor een betere verkeersveiligheid en de 
reistijd verkorten.

Uit het dossier blijkt dat dit autowegproject aan een milieueffectbeoordelingsprocedure is 
onderworpen. Deze procedure is afgesloten met de milieueffectverklaring (MEV) die door het 
ministerie van Milieu is afgegeven bij besluit van 21 oktober 2008, en die is bekendgemaakt in 
het staatsblad (BOE) nr. 270 van 8 november 2008 (blz. 44625-44633). In de MEV komen alle 
standpunten met betrekking tot het milieuaspect aan bod: de raadpleging van verschillende 
overheden en organisaties, de openbare raadpleging, de analyses van de verschillende 
alternatieve oplossingen, de vastgelegde voorwaarden enz.

                                               
1 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011. PB L 26 van 28.1.2012 
(codificatie van Richtlijn 85/337/EEG, als gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG, 2003/35/EG en 2009/31/EG).
2 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992. PB L 206 van 22.7.1992.
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Deze milieueffectbeoordelingsprocedure lijkt een afdoende waarborg zowel voor het goed in 
kaart brengen en evalueren van de milieueffecten van dit project op de omgeving als voor het 
treffen van de nodige maatregelen om schadelijke effecten te vermijden of zoveel mogelijk te 
beperken. Tevens is in een milieubewakingsplan voorzien.

De diensten van de Commissie hebben vastgesteld dat het door rekwestrant aangehaalde 
bosgebied geen deel uitmaakt van het netwerk Natura 2000. Twee GCB’s met betrekking tot 
rivieren zullen mogelijk worden beïnvloed, maar de MEV voorziet hiervoor corrigerende 
maatregelen. Verder zijn er ook maatregelen voorzien om een eventueel barrière-effect van deze 
weg te voorkomen. De bevoegde milieu-instanties concluderen dat de gekozen optie geen 
aanzienlijke schadelijke gevolgen zal hebben voor het netwerk Natura 2000.

De eventuele impact op het cultureel erfgoed, met name de "Camino de Santiago" en de 
archeologische overblijfselen, is eveneens bestudeerd en in overweging genomen, en er werden 
afdoende maatregelen en een milieubewakingsplan goedgekeurd.

Uit het dossier blijkt dus dat de Spaanse autoriteiten in deze zaak maatregelen hebben genomen 
om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de communautaire milieurichtlijnen.

Conclusie

Op basis van de analyse van de zaak kan niet worden geconcludeerd dat er in dit geval sprake is van 
een schending van het milieurecht van de Europese Unie.


