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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0541/2011, którą złożył Miguel Ángel Oca Sanz (Hiszpania), w 
imieniu „Asociácion Montes Oca”, w sprawie budowy autostrady A-12 
Camino de Santiago: Santo Domingo de la Calzada – Burgos (La Rioja i 
Burgos) w Hiszpanii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że budowa autostrady A-12 Camino de Santiago: Santo Domingo 
de la Calzada – Burgos (La Rioja i Burgos) w Hiszpanii spowoduje poważne konsekwencje 
dla środowiska naturalnego, obejmujące wyrąb lasów, w wyniku którego powstanie bariera 
dla fauny, wylesienie ponad 12-kilometrowego obszaru, a także zniszczenie części szlaku 
Camino de Santiago. Krytykuje on hiszpańskie Ministerstwo Transportu i Robót Publicznych 
za to, że nie rozważyło rozwiązań alternatywnych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Petycja

Składający petycję sprzeciwia się przedsięwzięciu budowy autostrady A-12, szczególnie na 
odcinku między miejscowościami Santo Domingo de la Calzada i Burgos we wspólnotach 
autonomicznych La Rioja oraz Kastylia i León w Hiszpanii. 

Podsumowując, składający petycję informuje o negatywnym wpływie przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko, szczególnie ze względu na fakt, iż wiąże się ono z wylesieniem 
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dużego obszaru. Wskazuje on również na oddziaływanie na część obszaru Camino de Santiago.
Składający petycję odrzuca rozwiązanie alternatywne wybrane ostatecznie przez właściwe 
władze hiszpańskie i domaga się rozważenia innych opcji dla tego przedsięwzięcia drogowego.

Uwagi Komisji

Służby Komisji, w świetle prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego, które 
może mieć zastosowanie w tym przypadku, rozpatrzyły informacje i argumenty 
przedstawione przez składającego petycję w związku z przedmiotowym przedsięwzięciem.

Należy tu wspomnieć o dyrektywie 2011/92/UE1w sprawie oceny skutków wywieranych 
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Zgodnie z art. 
2 ust. 1 dyrektywy przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko, 
między innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji, podlegają wymaganiom 
w celu uzyskania zezwolenia na inwestycję i ocenie w odniesieniu do ich skutków przed 
udzieleniem zezwolenia. Przepisy dyrektywy mają zastosowanie do przedsięwzięć 
wymienionych w załącznikach I i II. Zgodnie z art. 4 ust. 1 przedsięwzięcia wymienione w 
załączniku I podlegają obowiązkowo ocenie oddziaływania na środowisko.

Należy zauważyć, że przedsięwzięcia budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu są 
wymienione w pkt 7 lit. b) załącznika I do dyrektywy, a tym samym obowiązkowo podlegają 
one procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Zainteresowana społeczność, a także 
różne właściwe władze, w tym władze odpowiedzialne za ochronę środowiska, muszą mieć 
możliwość wyrażenia swojej opinii. Wszystkie wyniki przeprowadzonych konsultacji 
powinny być wzięte pod uwagę. Opinia publiczna powinna następnie zostać poinformowana 
w należyty sposób.

Ponadto należy zaznaczyć, że jeżeli przedsięwzięcie to może mieć istotny wpływ na obszar 
specjalnej ochrony ptactwa (OSO) lub teren mający znaczenie dla Wspólnoty (SIC) należący 
do sieci Natura 2000, należy również  stosować przepisy art. 6 dyrektywy 
92/43/EWG2(dyrektywy siedliskowej). Należy zauważyć, że zgodnie z dyrektywą 
2011/92/UE procedura oceny oddziaływania na środowisko może także zostać wykorzystana 
na rzecz wdrożenia przepisów art. 6 dyrektywy siedliskowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest inwestycją Ministerstwa Robót Publicznych i Transportu 
(Ministerio de Fomento), czyli centralnej administracji państwowej.

Zasadniczym celem tego przedsięwzięcia, obejmującym odcinek o długości około 63 km, jest 
poprawa połączenia między miastami Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) i Burgos, 
między innymi poprzez przedłużenie połączenia autostradowego A-12 między Logroño i 
Burgos. Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na zwiększenie obecnej przepustowości, 
poprawę bezpieczeństwa drogowego, jak również na skrócenie czasu przejazdu.

Z dokumentacji wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie autostradowe zostało poddane 

                                               
1Dyrektywa 2011/92/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. Dz.U. L 26 z 28.01.2012 
(ujednolicająca dyrektywę 85/337/EWG zmienioną dyrektywami 97/11/WE, 2003/35/WE i 2009/31/WE).
2Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Procedura ta zakończyła się wydaniem 
oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko, przyjętego przez Ministerstwo Środowiska na 
mocy decyzji z dnia 21 października 2008 r. opublikowanej w państwowym dzienniku 
urzędowym (BOE) nr 270 z dnia 8 listopada 2008 r. (s. 44625–44633). W oświadczeniu o 
oddziaływaniu na środowisko uwzględnia się wszystkie podjęte działania w dziedzinie 
środowiska: konsultacje z różnymi organami administracji i z różnymi organizacjami, fazę 
konsultacji społecznych, różne przeanalizowane rozwiązania alternatywne, ustalone warunki 
itd.

Wydaje się, że powyższa procedura oceny oddziaływania na środowisko jest wystarczająca 
do właściwego określenia i wydania oceny skutków przedsięwzięcia dla środowiska, a także 
do podjęcia koniecznych działań umożliwiających uniknięcie lub zminimalizowanie tych 
skutków. Przewidziano również plan monitorowania środowiska.

Służby Komisji sprawdziły, że strefa leśna, o której wspomina składający petycję, nie 
wchodzi w skład sieci Natura 2000. Okazuje się, że oddziaływaniem mogłyby być objęte dwa 
rzeczne tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, jednak w oświadczeniu o oddziaływaniu na 
środowisko przewidziano działania korygujące. Uwzględniono też środki mające na celu 
uniknięcie ewentualnego efektu bariery, jaki mogłaby powodować ta infrastruktura drogowa. 
Właściwe organy odpowiedzialne za ochronę środowiska stwierdziły, że wybrane 
rozwiązanie alternatywne nie będzie miało znaczących negatywnych skutków dla sieci Natura 
2000.

Ponadto przeanalizowano też i uwzględniono ewentualne oddziaływanie na dziedzictwo 
kulturowe, a szczególnie na Camino de Santiago i zabytki archeologiczne. W związku z tym 
przyjęto też odpowiedni środki i plan nadzoru.

Z dokumentacji wynika zatem, że władze hiszpańskie przedsięwzięły środki w celu 
wypełnienia w omawianym przypadku zobowiązań wynikających z dyrektyw wspólnotowych 
w sprawie ochrony środowiska.

Wniosek

Analiza sprawy nie dała podstaw do stwierdzenia w przedmiotowym przypadku naruszenia 
prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska.


