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Petiţia 0856/2005, adresată de Sagrario Heres Sedeño, de naţionalitate spaniolă, în 
numele grupului de acţiune al cetăţenilor „Pro Santamaría de Grado”, privind 
construcţia unei staţii de transformare pe o suprafaţă de 40 000 m2 şi dirijarea 
cablurilor de înaltă tensiune prin municipalitatea Grado din Asturias

1. Rezumatul petiţiei

În numele grupului de acţiune al cetăţenilor „Pro Santamaría de Grado”, filiala locală a 
Partidului Popular (Asturias) solicită o acţiune urgentă a Parlamentului European cu privire la 
proiectul de construire a unei staţii de transformare pe o suprafaţă de 40 000 m2 şi de dirijare a 
cablurilor de înaltă tensiune prin municipalitatea Grado. Petiţionarul se teme ca aceasta va 
conduce la încălcarea Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a 
speciilor de faună şi floră sălbatică, afectând numeroase habitate naturale de importanţă 
comunitară şi perturbând arii de protecţie a păsărilor, şi a Directivei 2003/4/CE privind 
accesul publicului la informaţiile despre mediu, deoarece nici autorităţile locale, nici cele
naţionale nu au răspuns la cererile de informaţii. De fapt, societatea spaniolă de electricitate 
Red Eléctrica Española nu numai că nu a furnizat informaţii, dar în mod deliberat i-a ţinut 
neinformaţi pe rezidenţii locali. Câmpurile electromagnetice create nu numai că ar reprezenta 
un risc pentru sănătate, dar ar şi submina dezvoltarea durabilă a zonei (de exemplu, turism 
rural).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 26 ianuarie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 mai 2006.

Petiţionarul afirmă că construirea unei staţii de transformare şi dirijarea cablurilor de înaltă 
tensiune prin municipalitatea Grado din Asturias nu respectă dispoziţiile Directivei 
92/43/CEE1 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică şi 
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ale Directivei 2003/4/CE1 privind accesul public la informaţiile despre mediu.

Documentele anexate petiţiei descriu habitatele naturale şi speciile prezente în zonă. 
Petiţionarul face trimitere la siturile ES1200040 „Meandros del Nora” şi ES 1200029 „Río 
Nalón”, care au fost desemnate de autorităţile spaniole ca situri de importanţă comunitară 
(SIC) în temeiul Directivei privind habitatele. Aceste situri sunt incluse în lista anexată la 
Decizia Comisiei din 7 decembrie 2004 de adoptare a listei siturilor de importanţă comunitară 
pentru regiunea biogeografică atlantică2, în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului. Ambele situri includ habitate naturale prioritare de interes comunitar şi specii 
enumerate în anexele II şi IV la directivă.

Articolul 6 alineatele (3) şi (4) din Directiva privind habitatele stabileşte o serie de garanţii 
procedurale şi de fond care reglementează planurile şi proiectele de natură a avea un efect 
semnificativ asupra unui sit Natura 2000. Dispoziţiile cuprinse în acest articol reprezintă o 
formă de regim de dezvoltare, stabilind împrejurările în care planurile şi proiectele cu efecte 
negative pot fi permise sau nu. Articolul 6 alineatul (3) afirmă că orice plan sau proiect care 
nu are o legătură directă sau nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar care ar putea afecta 
în mod semnificativ aria, sau în combinaţie cu alte planuri sau proiecte, trebuie supus unei 
evaluări corespunzătoare a efectelor potenţiale asupra sitului, în funcţie de obiectivele de 
conservare ale acestuia din urmă. În funcţie de concluziile evaluării respective şi în 
conformitate cu etapele prevăzute în articolul 6 alineatul (4) din Directivă, autorităţile 
competente aprobă proiectul doar după ce au constatat că nu are efecte negative asupra 
integrităţii sitului respectiv şi, după caz, după ce au consultat opinia publică.

Conform informaţiilor furnizate de către petiţionar, se pare că staţia de transformare va fi 
situată în afara limitelor siturilor în cauză şi nu va avea un efect direct asupra habitatelor şi 
speciilor. Cu privire la efectele negative generate de câmpurile electromagnetice produse de 
către staţia de transformare, prezentate de către petiţionar, Comisia nu are la dispoziţie 
documente ştiinţifice care să poată demonstra efectele câmpurilor electromagnetice asupra 
habitatelor şi speciilor. În ceea ce priveşte dirijarea cablurilor de înaltă tensiune, informaţiile 
furnizate de petiţionar arată numai că există un proiect de traseu.

Mai mult, informaţiile furnizate de către petiţionar nu oferă vreo indicaţie privind starea 
actuală a proiectului, în special dacă a fost autorizat şi autoritatea competentă pentru 
realizarea acestuia. În plus, din informaţiile disponibile, nu se poate concluziona că 
autorităţile spaniole nu au realizat o evaluare a implicaţiilor proiectului asupra sitului, în 
conformitate cu dispoziţiile Directivei.

În baza informaţiilor furnizate de către petiţionar, Comisia nu are nici un motiv să considere 
că legislaţia UE nu este aplicată corect. În cazul în care petiţionarul poate furniza informaţii 
detaliate care să permită Comisiei să evalueze aceste aspecte în raport cu directiva menţionată 
mai sus, Comisia va putea să investigheze mai aprofundat această chestiune.

Printre documentele prezentate de petiţionar se află şi anumite scrisori adresate administraţiei 
regionale din Asturias (Consilieri pentru industrie şi mediu) şi reprezentantului guvernului 
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spaniol în Asturias, solicitând accesul la orice document existent şi la orice informaţii culese 
treptat în raport cu acest proiect. Petiţionarul susţine în petiţia sa către Parlamentul European 
că nu a primit răspunsuri la aceste cereri. Nu se deduce clar din dosar dacă autorităţile publice 
menţionate au oferit un refuz explicit şi justificat sau dacă aceste cereri au fost doar ignorate. 

Articolul 3 din Directiva 2003/4/CE afirmă că accesul la „informaţiile despre mediu”, astfel 
cum sunt definite în cadrul Directivei, deţinute de către şi în numele autorităţilor publice, sunt 
în principiu furnizate în termen de o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi 
prelungit în mod excepţional, cu informarea prealabilă a solicitantului, cu încă o lună, de 
exemplu, atunci când este cerut un număr ridicat de documente. În cazul în care cererile sunt 
formulate într-un mod prea general, autoritatea publică îi cere solicitantului cât mai repede 
posibil, cel târziu în termenul prevăzut mai sus, să furnizeze precizări despre cerere. Articolul 
4 enumeră posibile motive care justifică refuzul autorităţilor publice de a publica informaţii 
despre mediu.  Solicitanţii care consideră că cererea de informaţii a acestora a fost ignorată, 
refuzată în mod incorect (indiferent dacă integral sau parţial), a primit un răspuns neadecvat 
sau nu a fost tratată în alt mod în conformitate cu Directiva ar trebui să aibă acces la un recurs 
administrativ.

În baza informaţiilor disponibile de la petiţionar, nu este posibilă o precizare a situaţiei în 
raport cu Directiva 2003/4/CE. În orice caz, autorităţile publice care au primit cererea ar fi 
trebuit să dea un răspuns petiţionarului, fie indicând motivele refuzării accesului la informaţii, 
fie furnizând aceste informaţii. Petiţionarul este încurajat să-şi reînnoiască orice cerere de 
„informaţii despre mediu” transmisă autorităţilor publice într-un mod corespunzător şi, dacă 
este necesar, să utilizeze posibilităţile de recurs disponibile.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 7 mai 2007.

Context:

Comisia a emis o primă comunicare privind petiţia în mai 2006. În baza informaţiilor 
disponibile furnizate de către petiţionar, comunicarea a afirmat că nu există vreun motiv 
pentru a presupune că legislaţia UE nu era aplicată corect. 

Ulterior, Comisia a invitat petiţionarul să furnizeze informaţii mai detaliate care să permită 
Comisiei să investigheze în continuare restul de aspecte în raport cu „Directiva privind 
habitatele” 92/43/CEE menţionată mai sus. Petiţionarul a trimis informaţii suplimentare 
Parlamentului European, informaţiile fiind transmise Comisiei în decembrie 2006.

Analiză:

Chestiunea care rămâne de evaluat se referă la impactul potenţial al proiectului asupra reţelei 
Natura 2000, în special asupra siturilor ES1200040 „Meandros del Nora” şi ES 1200029 „Río 
Nalón”, care au fost desemnate de către autorităţile spaniole ca situri de importanţă 
comunitară (SIC) în temeiul directivei privind habitatele. 

Proiectul de construire a unei staţii de transformare şi a unor stâlpi de înaltă tensiune nu este 
de natură a afecta semnificativ siturile. În plus, în conformitate cu hărţile care au fost 
furnizate, nici staţia de transformare, nici stâlpii de înaltă nu vor fi construiţi în SIC. Cele 
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două SIC cuprind în principal habitate de vegetaţie specifică malurilor râurilor şi specii 
asociate.

În fine, în baza probelor disponibile, pare improbabil ca fauna care trăieşte în aceste situri să 
fie afectată de câmpurile electromagnetice produse de staţia de transformare şi de cablurile 
electrice. 

Concluzii:

După evaluarea informaţiilor disponibile, Comisia consideră că nu sunt probe privind o 
încălcare a dreptului comunitar în acest caz, deoarece proiectul nu va afecta semnificativ 
caracteristicile găzduite în siturile de importanţă comunitară menţionate mai sus.
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