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Petiţia 0163/2006, prezentată de Rosa Dolores Valles Martinez, de naţionalitate spaniolă, 
în numele „Foro Social contra el Travase Fuensanta-Taibilla”, însoţită de 7500 de 
semnături, privind încălcarea dispoziţiilor de mediu ale UE referitoare la proiectul de 
alimentare cu apă „Conexión Fuensanta-Taibilla”

1. Rezumatul petiţiei

În numele asociaţiei mai sus menţionate, petiţionarul obiectează cu privire la planurile 
autorităţilor spaniole de unire a lacului artificial La Fuensanta şi Canalului Superior Taibilla 
din regiunea spaniolă Castilla la Mancha, menţionând că zona a fost declarată un sit de 
importanţă comunitară şi zonă de protecţie specială pentru păsări. Acesta menţionează că nu 
s-a efectuat nici un studiu referitor la impactul asupra mediului şi că nu s-a acordat nici o 
atenţie posibilelor alternative în vederea reducerii impactului asupra mediului, încălcându-se 
astfel legislaţia relevantă a UE. Acesta indică faptul că proiectul de alimentare cu apă este 
finanţat de UE şi menţionează că va prezenta efecte severe nu numai ecologice, ci şi socio-
economice. În consecinţă, solicită acţiunea Parlamentului European în vederea remedierii 
acestor aspecte şi asigurării respectării legislaţiei UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 27 iunie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii
(articolul 192 alineatul (4).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 ianuarie 2007.

I. Petiţia

Petiţionarul subliniază că nu s-a derulat nici un studiu referitor la impactul asupra mediului şi 
că nu s-a acordat nici o atenţie posibilelor alternative în vederea reducerii impactului asupra 
mediului. Conform petiţionarului, proiectul de alimentare cu apă va avea grave efecte 
ecologice şi socio-economice.
Conform petiţionarului, absenţa unei evaluări de mediu a proiectului încalcă prevederile 
Directivei Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor 
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proiecte publice şi private asupra mediului1 (Directiva EIA), astfel cum a fost modificată de 
Directiva Consiliului 97/11/CE din 3 martie 19972. 

Petiţionarul consideră absenţa participării publice cu privire la întocmirea proiectului ca 
reprezentând o încălcare a Directivei 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 26 mai 2003 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi 
programe privind mediul şi de modificare a Directivelor 85/337/CEE şi 96/61/CE ale 
Consiliului în ceea ce priveşte participarea publicului şi accesul la justiţie3. 
Petiţionarul subliniază că autorităţile au încălcat, de asemenea, conţinutul 
Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind 
accesul publicului la informaţiile despre mediu şi de abrogare a Directivei Consiliului 
90/313/CEE4.

De asemenea, petiţionarul susţine că prevederile Directivei 2001/42/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi 
programe asupra mediului5 (Directiva SEA) nu au fost respectate.

Deoarece proiectul este considerat de petiţionar ca având un impact negativ asupra habitatului 
natural şi al florei şi faunei sălbatice aferente siturilor care vor fi incluse în reţeaua Natura 
2000, proiectul ar încălca obligaţiile prevăzute de Directiva Consiliului 79/409/CEE din 
2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice6 (Directiva privind păsările) şi Directiva 
Consiliului 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor 
de faună şi floră sălbatică7 (Directiva privind habitatele).

În plus, petiţionarul subliniază că autorităţile spaniole nu au prevenit deteriorarea 
ecosistemelor acvatice, conform prevederilor Directivei 2000/60/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei8 (Directiva-cadru privind apa). 

II. Comentariile Comisiei privind petiţia

Comisia cunoaşte aspectele ridicate de petiţionar, aspecte care au făcut, de asemenea, obiectul 
unei plângeri depuse la Comisie.  

În cadrul investigaţiei derulate de Comisie, autorităţile spaniole au raportat faptul că 
obiectivul proiectului constă în îmbunătăţirea alimentării cu apă a Canalului Taibilla Superior 
fără majorarea resurselor de apă deja alocate în mod legal organului administrativ responsabil 
pentru Canalul Taibilla Superior. Astfel, proiectul va asigura alimentarea cu apă potabilă a 
unui număr de 23 de localităţi situate în provinciile Albacete şi Murcia, care suferă în mod 
periodic de secetă, şi va reduce situaţiile de urgenţă legate de lipsa totală a apei în alte 53 de 

  
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 73, 14.3.1997, p. 5.
3 JO L 156, 25.6.2003, p. 17.
4 JO L 41, 14.2.2003, p. 26.
5 JO L 197, 21.7.2001, p. 30.
6 JO L 103, 25.4.1979, p. 1.
7 JO L 206, 22.7.1992 p. 7.
8 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
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localităţi.

Nereprezentând un transfer al resurselor de apă între diverse bazine hidrologice, proiectul nu 
este inclus în Anexele I şi II la Directiva EIA. În consecinţă, statul membru nu are obligaţia de 
a supune proiectul unei evaluări a impactului asupra mediului. Cu toate acestea, autorităţile au 
efectuat o evaluare a impactului proiectului asupra mediului în anul 2000. Nu se poate 
identifica nici o încălcare a directivei menţionate. 

Cu privire la pretinsa încălcare a Directivei 2003/35/CE privind participarea publicului, 
Comisia consideră că această directivă nu este aplicabilă faptelor menţionate în petiţie 
deoarece data aprobării proiectului este anterioară termenului limită de transpunere a 
prevederilor directivei în legislaţia naţională.

Cu privire la respectarea Directivei 2003/4/CE privind accesul publicului la informaţiile
despre mediu, din petiţie rezultă că, deşi cererea de acces la informaţii a fost formulată într-o 
manieră extrem de generală, autorităţile au adresat un răspuns petiţionarului. În conformitate 
cu prevederile acestei Directive, în cazul în care o solicitare este formulată în termeni prea 
generali, autoritatea publică, cât mai curând posibil, şi în termen de maximum o lună, solicită 
petentului să îşi precizeze solicitarea şi va asista solicitantul în acest sens. 
În funcţie de caz, petiţionarul este invitat să depună la autoritatea publică relevantă o nouă 
cerere care să indice suficient de precis informaţiile solicitate. În cazul în care autoritatea 
publică nu va respecta  cerinţele  Directivei 2003/4/CE, procedurile menţionate la articolul 6 
alineatele (1) şi (2) ar trebui îndeplinite în primul rând la nivel naţional.

Cu privire la respectarea Directivei SEA, Comisia consideră că proiectul care formează 
obiectul prezentei petiţii nu poate fi considerat un plan sau un program în sensul directivei 
mai sus menţionate. Prin urmare, această directivă nu se aplică faptelor menţionate de petiţie.

Cu privire la conformitatea cu Directiva-cadru privind apa, Comisia consideră că, în 
conformitate cu informaţiile disponibile, nu se poate concluziona că proiectul va conduce la o 
deteriorare a situaţiei tuturor organismelor apelor de suprafaţă.

În cele din urmă, Comisia subliniază faptul că autorităţile au determinat, prin intermediul unei 
analize de la caz la caz, faptul că este improbabil ca proiectul să conducă la vreun efect
semnificativ asupra „Sierras de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo”, o zonă, 
la acea dată, propusă ca sit de importanţă comunitară (SIC) în conformitate cu Directiva 
privind habitatele.

Comisia consideră că, în virtutea Directivei privind habitatele, astfel cum a fost interpretată de 
hotărârea Curţii de Justiţie, pronunţată în Cazul C-117/031, autorităţile trebuie să aplice 
măsurile adecvate de protecţie cu privire la obiectivul de conservare al directivei, în scopul 
protejării interesului ecologic relevant al acelor locaţii la nivel naţional.

Comisia consideră că măsurile întreprinse de autorităţile competente (referitoare la stabilirea 
planurilor curenţilor ecologici de apă de-a lungul râurilor Segura şi Taibilla; definirea 
măsurilor de management; şi adoptarea măsurilor de protecţie pentru habitatele naturale şi 
flora şi fauna sălbatice) pot fi considerate măsuri adecvate de protecţie. 

  
1 JO C 57, 5.3.2005, p. 7
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III. Concluzii

În absenţa oricăror dovezi legate de o încălcare a legislaţiei de mediu a CE, Comisia nu va 
investiga ulterior acest aspect. 
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