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Ref.: Petiția nr. 0541/2011, adresată de Miguel Ángel Oca Sanz, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Asociácion Montes Oca”, privind construcția autostrăzii 
„Autovia del Camino de Santiago, A-12: Santo Domingo de la Calzada -
Burgos” (La Rioja y Burgos), în Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că posibila construcție a autostrăzii „Autovia del Camino de Santiago, A-
12:  Santo Domingo de la Calzada-Burgos” (La Rioja y Burgos), în Spania, va avea efecte 
negative asupra mediului, în special din cauza fragmentării pădurilor, ceea ce ar crea 
obstacole în calea faunei, dar și din cauza despăduririlor pe o suprafață ce se întinde pe mai 
mult de 12 km, precum și din cauza distrugerii unei porțiuni din Camino de Santiago. Acesta 
aduce critici la adresa Ministerului Infrastructurii din cadrul guvernului spaniol pentru că nu 
ține seama de alternativele care îi sunt propuse.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Petiția

Petiționarul se opune proiectului de autostradă A-12, în special în ceea ce privește tronsonul 
dintre localitățile Santo Domingo de la Calzada și Burgos, din comunitățile autonome La Rioja și 
Castilla y León, din Spania. 

Pe scurt, petiționarul denunță efectele negative ale acestui proiect asupra mediului, în special 
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pentru că acesta ar implica despădurirea unei zone întinse. Acesta subliniază, de asemenea, 
impacturile asupra unei părți din Camino de Santiago. Petiționarul refuză alternativa aleasă în 
cele din urmă de către autoritățile spaniole competente și solicită alte alternative pentru acest 
proiect autorutier.

Observațiile Comisiei

Serviciile Comisiei au examinat argumentele și informațiile furnizate de către petiționar în 
legătură cu proiectul în cauză, în lumina legislației privind mediul a Uniunii Europene, care s-
ar putea aplica în cazul de față.

Trebuie evidențiată Directiva 2011/92/UE1 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului. Articolul 2.1 din directivă prevede că proiectele care ar 
putea avea efecte semnificative asupra mediului, în temeiul, între altele, al naturii, al 
dimensiunii și al localizării lor, trebuie să facă obiectul unei cereri de aprobare de dezvoltare 
și al unei evaluări a efectelor lor, înainte de acordarea autorizației. Dispozițiile directivei se 
aplică proiectelor menționate în anexele I și II. În conformitate cu articolul 4 alineatul (1), 
proiectele enumerate în anexa I trebuie să facă, în mod obligatoriu, obiectul unei evaluări 
privind impactul asupra mediului.

Trebuie notat faptul că proiectele de autostrăzi și de drumuri expres sunt menționate la 
punctul 7 litera (b) din anexa I la directivă și, în consecință, trebuie supuse în mod obligatoriu 
unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului. Publicul interesat, precum și 
diversele autorități competente, inclusiv autoritățile în domeniul mediului, trebuie să aibă 
ocazia de a își prezenta opiniile. Trebuie luate în considerare toate rezultatele consultărilor. 
Publicul va trebui ulterior să fie informat în mod corespunzător.

În plus, trebuie indicat faptul că, dacă se consideră că proiectul respectiv ar putea avea un 
efect semnificativ asupra ariei de protecție specială pentru păsări (SPA) sau asupra unui sit de 
importanță comunitară (SIC) aparținând Rețelei Natura 2000, dispozițiile articolului 6 din 
Directiva 92/43/CEE2 („Habitate”) trebuie, de asemenea, aplicate. Trebuie notat faptul că 
procedura de evaluare a impactului asupra mediului, conform prevederilor 
Directivei 2011/92/UE, poate fi utilizată, de asemenea, pentru punerea în aplicare a 
dispozițiilor articolului 6 din Directiva privind habitatele.

Dezvoltatorul acestui proiect este Ministerul Lucrărilor Publice și Transporturilor (Ministerio 
de Fomento), adică administrația publică generală.

Obiectivul principal al acestui proiect de aproximativ 63 de km este de a îmbunătăți 
conexiunea dintre orașele Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) și Burgos, ca prelungire a 
traseului autostrăzii A-12 dintre Logroño și Burgos. Proiectul vizează creșterea capacității de 
circulație existente și a securității rutiere, precum și reducerea timpilor de deplasare.

Din dosar reiese faptul că acest proiect autorutier a făcut obiectul unei proceduri de evaluare a 

                                               
1 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011.  JO L 26, 28.1.2012 
(codificare a directivei 85/337/CEE modificată prin directivele 97/11/CE, 2003/35/CE și 2009/31/CE).
2 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992.  JO L 206, 22.7.1992.
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impactului asupra mediului. Această procedură s-a finalizat cu declarația de impact asupra 
mediului (DIA) adoptată de Ministerul Mediului prin decizia din 21 octombrie 2008, 
publicată în Monitorul Oficial național (BOE) nr. 270 din 8 noiembrie 2008 (p. 44625-
44633). DIA include toate demersurile de mediu desfășurate: consultarea diferitelor 
administrații și organisme, etapa de consultare publică, diferitele soluții alternative analizate, 
condițiile fixate etc.

Această procedură de evaluare a impactului asupra mediului pare suficientă pentru 
identificarea și evaluarea corectă a efectelor acestui proiect asupra mediului, precum și pentru 
luarea măsurilor necesare în vederea evitării sau a minimizării efectelor menționate. De 
asemenea, s-a prevăzut un plan de monitorizare a mediului.

Serviciile Comisiei au verificat ca zona forestieră menționată de petiționar să nu facă parte din 
rețeaua Natura 2000. Se dovedește că două SIC cu caracter fluvial ar putea fi afectate, dar că 
DIA prevede măsuri de corecție. De asemenea, există măsuri pentru evitarea unui posibil efect 
de barieră al acestei infrastructuri rutiere. Autoritățile competente în domeniul mediului 
concluzionează că soluția alternativă aleasă nu va avea efecte negative semnificative asupra 
rețelei Natura 2000.

De altfel, posibilele impacturi asupra patrimoniului cultural, în special asupra Camino de
Santiago și asupra vestigiilor arheologice, au fost studiate și luate în considerare, adoptându-
se totodată măsuri pertinente și elaborându-se un plan de monitorizare în această privință.

Din examinarea dosarului reiese, așadar, că autoritățile spaniole au luat măsuri în vederea 
aplicării obligațiilor care decurg din directivele comunitare în domeniul mediului, în acest 
caz.

Concluzie

Pe baza analizei dosarului nu s-a putut constata o încălcare a dreptului Uniunii Europene în 
materie de mediu, aplicabil în cazul în speță.


