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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI
Ref.: Petiţia nr. 0192/2006, adresată de Rosemaire Hennecke Gramatzki, de naţionalitate 

germană, având ca obiect oprirea proiectului de construcţie pe drumul A-48 de la 
Vejer la Algeciras

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara este coordonatoarea celui de-al treilea grup de acţiune al cetăţenilor din Tarifa 
(intitulat „Mai puţin beton şi mai multă inteligenţă”) căutând să oprească autostrada A 48 
planificată între Vejer şi Algeciras (prin dublarea drumului N 340 care face parte din reţeaua 
transeuropeană). Ea solicită protejarea a „ceea ce este probabil ultimul colţ de rai de pe coasta 
spaniolă” şi arată că există arii protejate pe traseul autostrăzii planificate care au fost propuse 
ca situri de interes comunitar. Rezervaţia de ţinuturi umede „Humedal de la Janda”, odinioară 
cea mai mare din Europa, este, de asemenea, afectată. Totuşi, autorităţile responsabile nu au 
dat niciun răspuns.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 iulie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 23 martie 2007

Petiţionara, coordonatoarea grupului de acţiune al cetăţenilor „Menos Hormigón y más 
Inteligencia” (mai puţin beton şi mai multă inteligenţă), caută să oprească lărgirea drumului 
N340 care ar deveni autostrada A48 dintre Vejer şi Algeciras în regiunea Andaluzia, care este 
planificată de Ministerul Lucrărilor Publice. Ea solicită protejarea a ceea ce consideră ca fiind 
ultimul colţ de rai de pe coasta spaniolă şi arată că există arii protejate pe traseul autostrăzii 
planificate care au fost adoptate ca situri de importanţă comunitară. Petiţionara se referă, de 
asemenea, la consecinţele asupra rezervaţiei de ţinuturi umede „Humedal de la Janda”.
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Petiţionara susţine că respectiva construcţie a autostrăzii A48, prin dublarea drumului N340 
care face parte din reţeaua transeuropeană, este inutilă deoarece există un alt drum A-381 care 
merge în paralel.

În legătură cu punerea în aplicare a Directivelor privind mediul natural, ar trebui precizat 
faptul că petiţionara argumentează că autostrada planificată va trece printr-un număr de situri 
de importanţă comunitară. Potrivit informaţiilor disponibile, siturile „Los Alcornocales”, 
„Marismas del Río Palmones”, „Bunker del Tufillo”, „Bunker del Santuario de la Luz”, 
„Estrecho” şi „Río de la Jara” au fost adoptate ca situri de importanţă comunitară (SIC) prin 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului1 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de
faună şi floră sălbatică (directiva privind habitatele). În afară de aceasta, mai multe dintre 
aceste situri, „Los Alcornocales”, „Marismas del Río Palmones” şi „Estrecho” au fost 
desemnate şi ca arii de protecţie specială de către autorităţile spaniole prin Directiva 
79/409/CEE a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice2 (Directiva privind păsările).

Toate siturile menţionate mai sus beneficiază de măsurile de protecţie stabilite prin articolul 6 
alineatul (3) al directivei privind habitatele, care afirmă că orice plan sau proiect care nu are o 
legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea unui sit Natura 2000, dar care ar 
putea afecta în mod semnificativ aria, 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, autorităţile naţionale competente aprobă planul sau 
proiectul doar după ce au constatat că nu are efecte negative asupra integrităţii sitului 
respectiv. În cazul unei evaluări negative, planul sau proiectul poate fi efectuat numai în 
absenţa unor soluţii alternative, din motive imperative pentru nesocotirea interesului public şi 
luarea tuturor măsurilor compensatorii necesare pentru a asigura protejarea coerenţei globale a 
sitului Natura 2000. 

Se întâmplă adesea ca autorităţile competente să întreprindă evaluările privind protecţia SPA-
urilor şi pSCI-urilor ca parte a procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului necesare 
în virtutea Directivei 85/337/CEE3 (directiva EIA), astfel cum este a fost modificată prin 
Directiva 97/11/CE4 şi Directiva 2003/35/CE5. Studiul de impact asupra mediului pentru 
proiectul de drum menţionat de petiţionară a fost supus unei proceduri de informare publică în 
iunie 2006. Potrivit informaţiilor disponibile, declaraţia de evaluare de impact a autorităţilor 
naţionale încă nu a fost emisă.

Concluzii

Procedurile de evaluare a impactului asupra mediului nefiind încheiate, Comisia nu poate 
ajunge la o concluzie privind posibila încălcare a legislaţiei UE. În special, directiva privind 

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992
2 JO L 103, 25.4.1979
3 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 
4 Directiva 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. JO L 73, 14.3.1997 
5 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003. JO L 156, 25.6.2003
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habitatele nu interzice dezvoltarea în siturile Natura 2000, dar procedurile necesare în virtutea 
articolului 6 alineatele (3) şi (4) din directivă prevăd măsuri de siguranţă pentru asigurarea 
protecţiei adecvate a speciilor şi habitatelor importante. Fără rezultatele evaluării de impact, 
nu este posibil să se evalueze dacă aceste măsuri de siguranţă au fost aplicate corect.   

Viitoarea declaraţie de evaluare de impact va furniza informaţii substanţiale privind opinia 
autorităţilor spaniole în legătură cu proiectul şi măsuri pentru asigurarea conformării cu 
dispoziţiile directivei privind habitatele. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Comisia a comunicat opinia sa privind punerea în aplicare a Directivei 92/43/CEE1 a
Consiliului, directiva privind habitatele, cu privire la proiectul de construcţie pe drumul A-48 
de la Vejer la Algeciras în comunicarea sa precedentă. Această directivă prevede flexibilitate 
în desfăşurarea activităţilor economice şi conservarea habitatelor naturale, şi a speciilor de 
faună şi floră în anumite condiţii. Măsurile de siguranţă şi evaluările necesare, cu scopul de a 
asigura protejarea integrităţii ecologice a siturilor Natura 2000, se reflectă în articolul 6
alineatele (3) şi (4) din directivă. 

În comunicarea sa precedentă, Comisia a subliniat faptul că procedurile de evaluare a 
impactului asupra mediului, care ar ţine cont de cerinţele menţionate mai sus, erau în curs de 
desfăşurare şi nu au fost încă finalizate.

Până în prezent, Comisia nu are cunoştinţă de nicio decizie luată de către autorităţile naţionale 
de mediu cu privire la proiectul de construcţie a autostrăzii. Declaraţia referitoare la evaluările 
impactului asupra mediului, în conformitate cu articolul 6 al directivei privind habitatele, nu a 
fost încă emisă.

În aceste condiţii, Comisia consideră că acţiunile întreprinse până în prezent nu sunt 
incompatibile cu cerinţele legale stabilite în directiva privind habitatele. Procedurile legale 
necesare pentru aprobarea proiectului de construcţie a autostrăzii sunt încă în curs de 
desfăşurare. Prin urmare, Comisia nu poate să confirme o încălcare a Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului şi, de aceea, nicio măsură nu va fi luată până la noi progrese în cadrul procedurilor 
aflate în desfăşurare în Spania.

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992
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