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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 1003/2005, prezentată de José Manuel García Agudo, de naţionalitate 
spaniolă, în numele Comitetului de coordonare a rezidenţilor împotriva porţiunii de 
autostradă Penagos, însoţită de 5 semnături, privind o porţiune a proiectului autostrăzii
A8 care trece prin Cantabria

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarii îşi exprimă preocuparea cu privire la proiectul autostrăzii A8 (cantabriană), mai 
exact, porţiunea care trece prin Penagos, subliniind faptul că guvernări spaniole succesive s-
au declarat în favoarea unor drumuri diferite. Cu toate că lucrările pe ruta nordică sunt 
aproape terminate, există în prezent acţiuni în pregătire pentru reluarea lucrărilor la ruta 
sudică, pe care petiţionarul îl consideră inutil din moment ce aceasta ar avea drept rezultat 
două drumuri paralele, şi în afară de aceasta, lucrurile s-au schimbat în mod considerabil 
odată cu aprobarea de către guvernul spaniol a unei evaluări a impactului asupra mediului în 
1993. Petiţionarii îşi exprimă preocuparea că acest fapt va avea drept rezultat încălcarea unui 
număr de directive de mediu UE, în special în legătură cu zona mlăştinoasă „La Llama”. Ei 
solicită oprirea proiectului, informarea suplimentară a publicului, şi realizarea unei noi 
evaluări a impactului asupra mediului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 martie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2006.

Petiţia

Dl Jose Manuel García Agudo a trimis o petiţie Parlamentului European la 21 octombrie 2005 
explicând că o autostradă urmează să fie construită între Solares şi Zurita în Cantabria 
(Spania).
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Dl García susţinea că o Evaluare a Impactului asupra Mediului  (EIM) a fost efectuată în 
1993, dar aceasta nu a inclus evaluarea efectelor proiectului asupra unor situri naturale 
(Humedal de la Llama) sau asupra unor elemente ale patrimoniului cultural. El afirmă că 
autostrada este prea aproape de anumite zone urbane. 

Observaţiile Comisiei 

Directiva 85/337/CEE1 astfel cum a fost modificată de Directiva 97/11/CE2 şi de Directiva
2003/35/CE3 prevede Evaluarea Impactului asupra Mediului pentru anumite proiecte. 
Proiectele de construire a autostrăzilor, a drumurilor expres şi a altor drumuri necesită 
evaluare în temeiul directivei (acestea sunt incluse în anexa I punctul 7).

Dl García susţinea că s-a efectuat evaluarea impactului asupra mediului, iar construcţia 
autostrăzii va urma alternativa aleasă în studiu. Cu toate acestea, conform informaţiei primite, 
se pare că proiectul se află încă în curs de evaluare. Prin urmare, nu este clar dacă acest studiu
este încheiat sau dacă a fost acordată vreo autorizaţie pentru începerea construcţiei autostrăzii. 

În cele din urmă, conform informaţiei disponibile, zona proiectului se află în apropierea a 
două Situri de Importanţă Comunitară declarate în temeiul Directivei Consiliului 92/43/CEE 
privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică4, ES1300010 
„Río Pas” şi ES1300015 „Río Miera”. Cu toate acestea, pe baza informaţiei succinte furnizate 
de către petiţionar, nu este posibil să se stabilească dacă Directiva Consiliului 92/43/CEE
poate fi aplicată în acest caz particular. 

Concluzii

În urma informaţiilor prezentate de către petiţionar în legătură cu proiectul de construcţie a 
autostrăzii în Cantabria, Comisia nu poate identifica în acest stadiu nicio încălcare a legislaţiei 
comunitare. Dacă petiţionarul ar putea furniza informaţii detaliate care să permită Comisiei să 
evalueze aceste chestiuni în legătură cu directivele mai sus menţionate, Comisia va re-evalua 
chestiunea. 

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 21 septembrie 2007

Comisia a emis o primă comunicare către Parlamentul European în legătură cu această petiţie 
la 10 noiembrie 2006, concluzionând că, pe baza informaţiilor furnizate de către petiţionar, nu 
a fost  posibil să se stabilească dacă Directiva Consiliului 92/43/CEE poate fi aplicată în acest 
caz particular. 

Petiţionarul a trimis informaţii suplimentare Parlamentului European şi acestea au fost 
înaintate Comisiei, inclusiv documentele referitoare la potenţialul impact al lucrărilor 
planificate asupra valorilor naturale, inclusiv siturile incluse în reţeaua Natura 2000. Aceste 

                                               
1  Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 

private asupra mediului,  JO  L 175, 5.7.1985.
2  Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea 

efectelor asupra anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, JO  L 73, 14.3.1997.
3 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din  26 mai 2003, JO  L 156, 25.6.2003.
4 JO  L 206, 22.7.1992.
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informaţii au furnizat baza pentru a permite Comisiei să emită o a doua comunicare privind
petiţia. 

Comisia confirmă observaţiile sale în legătură cu Directiva 85/337/CEE1 astfel cum a fost 
modificată de Directiva 97/11/CE2 şi de Directiva 2003/35/CE3 în legătură cu dispoziţia 
privind Evaluarea Impactului asupra Mediului al anumitor proiecte. Astfel cum se explică în 
scrisoarea Comisiei către petiţionar din 26 ianuarie 2006, porţiunea de autostradă
Solares-Zurita a constituit subiectul evaluării impactului asupra mediului solicitate, iar
rezultatele acestei evaluări au fost aprobate de către autorităţile spaniole la 28 iunie 1993.  
Comisia nu a luat în considerare faptul că proiectul, care a fost evaluat şi aprobat cu 13 ani în 
urmă, a încălcat legislaţia de mediu comunitară aplicabilă.

În legătură cu o posibilă încălcare a Directivei Consiliului 92/43/CEE4 (Directiva privind 
habitatele), subliniem următoarele puncte:

Conform informaţiilor disponibile, zona proiectului se află în apropiere de zona mlăştinoasă
cunoscută sub denumirea „Laguna de la LLama” Penagos. Această zonă mlăştinoasă nu 
aparţine sitului de importanţă comunitară declarat în temeiul Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului, nici nu constituie Arie de Protecţie Specială în temeiul Directivei „Păsări”5.

Cele 2 Situri de Importanţă Comunitară (SIC) incluse în reţeaua Natura 2000 în cazul cărora 
ar trebui avut în vedere un posibil efect al proiectului drumului sunt ES1300010 „Río Pas” şi
ES1300015 „Río Miera”.

Articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele solicită o evaluare a impactului 
proiectului drumului asupra unuia sau asupra celor două situri Natura, dacă se consideră că 
proiectul, fie individual fie în combinaţie cu alte planuri sau proiecte, ar avea un efect 
semnificativ asupra siturilor.

Cele două situri de importanţă comunitară oferă protecţie tipurilor de habitat cu vegetaţie 
riverană şi speciilor acvatice. Proiectul drumului urmează o orientare E-V, în timp ce cele 
două situri incluse în reţeaua Natura, ambele având o formă lungă şi îngustă, urmează o 
orientare S-N. Prin urmare este puţin probabil că proiectul drumului să aibă un impact 
semnificativ asupra conservării valorii siturilor incluse în reţeaua Natura 2000. 

În baza ultimelor informaţii primite, nu există motive pentru a concluziona că a avut loc o 
posibilă încălcare a legislaţiei UE. 

                                               
1Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie  1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului, Jurnalul Oficial L 175, 5.7.1985.
2Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Jurnalul Oficial L 073, 14.3.1997.
3 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003, JO L 156 17 25.6.2003.
4  Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră 
sălbatică JO L 206, 22.7.1992.
5 Directiva 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice. Jurnalul Oficial L 103, 
25.4.1979.
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