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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0255/2019, adresată de I. R. S., de cetățenie spaniolă, în numele 
federației United Left of Cantabria (Stânga Unită din Cantabria), privind 
posibilele nereguli în ceea ce privește acordarea unei licențe pentru 
prospecțiuni în vederea exploatării miniere în Cantabria (Spania)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită desfășurarea unei anchete pentru a determina dacă guvernul regional al 
regiunii Cantabria a acționat în conformitate cu legislația UE, aprobând proiectul de prospectare 
„Salia”. Potrivit petiționarului, au fost încălcate următoarele directive: Directiva 2011/92/UE 
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului; Directiva 
92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și de floră sălbatică; 
Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbatice.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 iunie 2019. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură] [fostul articol 216 alineatul (6)].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 15 octombrie 2019

Comisia observă că, în conformitate cu Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului 
(EIM)1, proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului, ca urmare a naturii, a 
dimensiunii și a amplasării lor, fac obiectul, printre altele, unei evaluări a efectelor lor înainte 
de autorizare. Proiectele miniere potențiale sau de explorare care includ foraje de mare 
adâncime pot intra sub incidența anexei II punctul 2 litera (d) din Directiva EIM; în aceste 

1 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, text cu relevanță pentru SEE, JO L 26, 28.1.2012, 
pp. 1-21.
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cazuri, autorităților competente li se cere să determine dacă este necesară o evaluare în 
conformitate cu directiva.

Comisia ia act de faptul că, în orice caz, directiva menționată prevede căi de atac în fața unei 
instanțe judiciare sau a altui organism independent și imparțial, prin care să se conteste 
legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor pronunțate în contextul unei proceduri de 
evaluare a impactului asupra mediului. 

Comisia observă că statele membre sunt autoritățile competente care au rolul de a proteja 
siturile Natura 2000 de activitățile extractive care le pot afecta, în conformitate cu dispozițiile 
aplicabile din directivele „Habitate”2 și „Păsări”3. Comisia a emis orientări privind 
armonizarea extracției pietrei și a altor resurse minerale cu biodiversitatea UE și cu cerințele de 
conservare a naturii4.

În plus, Comisia nu a putut identifica, în acest caz, nicio problemă de principiu general, dovezi 
suficiente ale unei practici generale sau o nerespectare sistematică a legislației UE. 

Concluzie 

Având în vedere cele de mai sus, Comisia nu se află în poziția de a da curs în continuare 
acestei petiții.

2 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și de floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, pp. 7–50.
3 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, JO L 20, 26.1.2010, pp. 7-25.
4 „Activitățile extractive neenergetice și Natura 2000”.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf

