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Petiţia nr. 0391/2006, adresată de Yolanda Espinosa Vecino, de naţionalitate spaniolă, în 
numele „Asociación Bodón”, însoţită de 10 000 semnături, privind linia de energie 
electrică planificată din Lada (Asturia) la Velilla del Río Carrión (Palencia)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara protestează împotriva planurilor privind o linie de energie electrică ce va trece prin 
munţii centrali León, una din zonele naturale cele mai protejate din Europa. Se presupune că 
proiectul încalcă diverse proiecte finanţate din fondurile structurale europene, incluzând 
măsuri de protejare a ursului brun, cocoşului de munte şi altor specii de faună şi floră. În 
consecinţă, aceştia solicită Parlamentului European să se asigure de faptul că guvernul spaniol 
şi administraţia autonomă din Asturias şi Castile şi León vor opri acest proiect.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 septembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007.

I. Rezumatul faptelor

Petiţionara obiectează în legătură cu planurile privind o linie de energie electrică ce va trece 
prin Munţii Centrali León, care probabil va avea un impact asupra habitatelor naturale şi 
speciilor protejate.

II. Petiţia
Petiţionara consideră că proiectul nu este necesar pentru dezvoltarea zonei afectate şi că 
acesta ar avea un impact grav asupra valorilor socio-economice şi de mediu ale acesteia. 
Conform petiţionarei, există rute cu un impact mai redus decât cea care trece prin Munţii 
Centrali León.
Petiţionara susţine că obiectivul final al proiectului este de natură economică şi nu ţine seama 
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suficient de obiectivele de conservare a zonei, astfel cum sunt protejate de Directiva 
79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice1

(Directiva privind păsările) şi Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică2 (Directiva privind 
habitatele).
Petiţionara consideră că proiectul poate avea efecte negative pentru speciile prioritare în 
conformitate cu Anexa IV la Directiva privind habitatele, cum ar fi Ursus Arctos (ursul brun), 
şi păsările protejate enumerate în Anexa I la Directiva privind păsările, cum ar fi Tetrao 
Urogallus (cocoşul de munte).

III. Observaţiile Comisiei privind petiţia
În anul 2000, Comisia a derulat o investigaţie privind respectarea de către autorităţile spaniole 
a obligaţiilor Comunităţii conform Directivelor privind păsările şi habitatele şi Directivei 
85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului3 în legătură cu un prim proiect de dezvoltare a unei linii de 
energie electrică de la Lada (Asturias) la Velilla del Río Carrión (Palencia).

Această investigaţie a fost închisă în anul 2005 în urma comunicării oficiale primite de la 
autorităţile spaniole competente, referitoare la abandonarea proiectului şi supunerii unui nou 
proiect procedurii pertinente de evaluare a impactului asupra mediului. Procedura menţionată 
se află în derulare şi încă nu s-a acordat nici o autorizaţie de dezvoltare.

Comisia subliniază că, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) şi articolul 4 din Directiva 
privind habitatele, „orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar 
pentru gestionarea sitului, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, per se 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 dispoziţiile alin. (4), 
autorităţile naţionale competente aprobă planul sau proiectul doar după ce au constatat că nu 
are efecte negative asupra integrităţii sitului respectiv şi, după caz, după ce au consultat opinia 
publică. 
Dacă, în ciuda unui rezultat negativ al evaluării efectelor asupra sitului şi în lipsa unei soluţii 
alternative, planul sau proiectul trebuie realizat, cu toate acestea, din motive cruciale de 
interes public major, inclusiv din raţiuni de ordin social sau economic, statul membru ia toate 
măsurile compensatorii necesare pentru a proteja coerenţa globală a sistemului Natura 2000. 
Statul membru informează Comisia cu privire la măsurile compensatorii adoptate.

În cazul în care situl respectiv adăposteşte un tip de habitat natural prioritar şi/sau o specie 
prioritară, singurele considerente care pot fi invocate sunt cele legate de sănătatea sau 
siguranţa publică, de anumite consecinţe benefice de importanţă majoră pentru mediu sau, ca 
urmare a avizului Comisiei, de alte motive cruciale de interes public major.”
Dispoziţiile mai sus menţionate sunt aplicate nu numai siturilor de importanţă comunitară, ci 
şi Zonelor de Protecţie Specială, în temeiul articolului 7 din Directiva privind habitatele.

  
1 JO L 103, 25.4.1979, p. 1–18.
2 JO L 206 22.07.1992 p.7.
3 JO L 175 05.07.1985 p.40.
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Comisia subliniază că, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Directiva privind 
habitatele „Statele membre iau măsurile necesare pentru a institui un sistem de protecţie 
riguroasă a speciilor de animale enumerate în anexa IV lit. (a) în aria lor de extindere, 
interzicând: (a) orice formă de capturare sau ucidere deliberată a specimenelor din aceste 
specii în natură; (b) perturbarea deliberată a speciilor respective, în special în timpul perioadei 
de reproducere, cuibărire, hibernare şi migrare; (c) distrugerea deliberată sau culegerea ouălor 
din natură; (d) deteriorarea sau distrugerea ariilor de reproducere sau de odihnă”

IV. Concluzii
Deoarece proiectul face obiectul procedurii evaluării impactului de mediu, în această etapă nu 
se poate identifica nicio încălcare a legislaţiei comunitare în domeniul mediului.


