
CM\756009RO.doc PE390.691v02-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiţii

25.11.2008

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0464/2006, prezentată de Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona, de 
naţionalitate spaniolă, împotriva finanţării comunitare a unei infrastructuri 
rutiere şi fluviale între Spania şi Portugalia.

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul denunţă finanţarea comunitară (prin intermediul iniţiativei Interreg III A) a unui 
proiect de lucrări publice care constă în realizarea unei legături rutiere şi a unui pod la 
frontiera dintre Spania şi Portugalia, între localităţile El Granado (Huelva) şi Pomarao 
(Mertola). Lucrarea publică în discuţie va traversa regiuni de interes comunitar din apropierea 
unei confluenţe fluviale de frontieră, iar proiectul nu va ţine seama de impactul asupra 
hidrografiei, peisajului, sau securităţii şi sănătăţii populaţiei rezidente. Semnatarul solicită 
intervenţia Uniunii în vederea protejării zonelor incluse în reţeaua Natura 2000, ameninţate de 
proiect şi de finanţarea comunitară de care va beneficia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 31 octombrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 iunie 2007

Petiţia

Petiţia se referă la un proiect de lucrări publice care presupune construirea unui drum de 4 km 
şi a unui pod peste râul Chanza, realizând legătura între satele El Granado (Huelva) şi 
Pomarao (Mertola), la frontiera dintre Spania şi Portugalia. Acest proiect, finanţat prin
FEDER, în cadrul programului de iniţiativă comunitară Interreg III, implică, conform 
petiţionarului, inconveniente disproporţionate din punct de vedere economic şi al mediului în 
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raport cu beneficiile asigurate de legătura dintre cele două regiuni frontaliere.

Conform petiţionarului, construirea noului pod va prejudicia satul Pomarao, deoarece va trece 
practic pe deasupra anumitor case, iar panta descendentă a acestuia va fi deosebit de abruptă 
şi periculoasă. Acest traseu a fost selectat ca urmare a refuzului absolut al „Confederación 
Hidrográfica del Guadiana” de a autoriza traversarea barajului „Complejo del Chanza”. 

De asemenea, conform petiţionarului, construirea drumului de 4 km între El Granado şi
Pomarao va necesita utilizarea terenurilor propuse de Spania ca situri de interes comunitar, în 
vederea includerii în reţeaua „Natura 2000”, şi situate în vecinătatea unei rezervaţii naturale. 
Construirea drumului şi a podului implică deplasarea unui volum enorm de pământ şi de roci, 
ceea ce va afecta fluviul Guadiana, va distruge flora şi fauna, şi va provoca alte pagube 
ireversibile peisajului excepţional pe care îl reprezintă această enclavă fluvială. Fără a mai 
menţiona, din nou, conform petiţionarului, impactul sonor şi estetic asupra locuinţelor 
învecinate şi riscul considerabil pentru locuitorii din Pomarao, ca urmare a sporirii traficului. 

Reclamantul nu înţelege de ce a fost respinsă soluţia alternativă, propusă în 2005 de 
autorităţile regionale („Junta de Andalucía”), şi constând în a utiliza mai degrabă barajul
existent pe fluviul Chanza, în locul construirii unui nou pod. Această opţiune i se pare mai 
viabilă, atât din punctul de vedere al mediului, cât şi din punct de vedere economic sau al 
securităţii rutiere a sitului. 
Acesta se întreabă dacă faptul că a fost acceptat un proiect mai costisitor nu este legat de 
viitoare speculaţii imobiliare în zona geografică a construirii podului.

Petiţionarul constată, de asemenea, reticenţa autorităţilor competente (Confederación 
Hidrográfica del Guadiana et Diputación de Huelva) de a furniza informaţiile solicitate în 
legătură cu acest proiect în cadrul unei plângeri depuse pe lângă Defensor del Pueblo 
(mediatorul spaniol) în anul 2004 şi lipsa cooperării acestor autorităţi în ceea ce priveşte
accesul la informaţiile privind mediul. 

În plus, acesta doreşte să fie informat privind stadiul derulării procedurii de includere în 
reţeaua Natura 2000 a siturilor de interes comunitar propuse de Spania şi, în special, să afle
dacă „Lynx pardinus” şi „Aguila imperial” reprezintă specii protejate în temeiul Directivei
92/43/CEE.

Observaţiile Comisiei

Cu titlu introductiv, serviciile Comisiei doresc să precizeze că: 

1 - în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de 
stabilire a dispoziţiilor generale referitoare la Fondurile structurale şi principiul 
subsidiarităţii, statele membre sunt responsabile pentru aplicarea intervenţiilor şi pentru 
controlarea acestora. În acest sens, statele membre desemnează o autoritate de gestionare, 
responsabilă pentru eficacitatea şi respectarea reglementărilor privind gestionarea şi 
aplicarea fondurilor şi pentru compatibilitatea acestora cu politicile Comunităţii; 

2 - operaţiunea care face obiectul prezentei petiţii face parte dintr-un proiect denumit 
„HUBAAL 2”, cofinanţat de Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) în cadrul 
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programului de cooperare transfrontalieră INTERREG IIIA Spania-Portugalia 2000-
2006, autoritatea de gestionare fiind Spania („Ministerio de Economia y Hacienda”) ; 

3 -  prezenta petiţie are acelaşi subiect ca şi plângerile nr. 2006/4527 şi 2006/4842 adresate 
Comisiei de acelaşi petiţionar, dl De la Rasilla Sanchez-Arjona, reprezentant al
Observatorio Ecociudadano del Guadiana Atlántico ; 

4 -  trebuie menţionată, de asemenea, primirea de către Comisie a unei alte plângeri, nr. 
2006/4557, privind posibila aplicare incorectă a obligaţiilor ce decurg din dreptul 
comunitar privind mediul, în special a celor impuse de directiva 85/337/CEE1 şi de 
Directiva 92/43/CEE2 privind eventualele efecte semnificative ale proiectului menţionat 
asupra zonelor propuse pentru a fi incluse în reţeaua Natura 2000. Trebuie subliniat faptul 
că zonele menţionate sunt incluse în Siturile de importanţă comunitară (SIC) „Rio 
Guadiana y ribera del Chanza” şi „Andevalo occidental”, precum şi în lista SIC pentru 
regiunea biogeografică mediteraneeană, adoptată de Comisie la 19 iulie 20063.

Prin urmare, aspectele aduse la cunoştinţa Parlamentului European au făcut deja obiectul unei 
prime solicitări de informaţii adresate autorităţilor de gestionare şi aplicare a proiectului 
(„Ministerio de Economia y Hacienda”, în calitate de autoritate de gestionare, „Diputación 
Provincial de Huelva”, în calitate de beneficiar al proiectului „Hubaal 2”), în prezent 
examinate de serviciile Comisiei. Autorităţilor spaniole le-au fost adresate solicitări de 
informaţii suplimentare.

Concluzii.

Comisia va informa Comisia pentru petiţii privind evoluţia acestui dosar.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Conform precizărilor din comunicarea sa precedentă, Comisia a contactat autorităţile de 
gestionare şi aplicare a proiectului – „Ministerio de Economia y Hacienda”, în calitate de 
autoritate de gestionare, şi „Diputación Provincial de Huelva”, în calitate de beneficiar al 
proiectului „Hubaal 2”.

Au fost solicitate informaţii referitoare la condiţiile de realizare a acestui proiect. Primul 
răspuns oferit de autorităţile spaniole nu a permis înlăturarea tuturor îndoielilor privind
concluziile studiului de impact asupra mediului. A urmat o solicitare de informare 
suplimentară. În ianuarie 2007, autorităţile spaniole au trimis dosarul privind studiul de 
impact asupra mediului, care a fost analizat în detaliu. De altfel, Comisia a abordat, în 
discuţiile purtate cu autorităţile, problemele semnalate în plângere, cu ocazia unei reuniuni 
privind o serie de infracţiuni ecologice, care a avut loc la Madrid în aprilie 2007. În cadrul 
acestei reuniuni, autorităţile spaniole au confirmat că, din punct de vedere tehnic, construirea
unui drum care să traverseze barajul este imposibilă, potrivit avizului dat în octombrie 2006 
de către autoritatea responsabilă de gestionarea barajului (Agencia andaluza del agua). De 
asemenea, autorităţile confirmă faptul că orice alternativă de traseu al drumului trebuie să 
                                               
1 JO L 175, 5.7.1985.
2 JO L 206, 22.7.1992.
3 JO L 259, 21.9.2006.
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traverseze zone din reţeaua Natura 2000, precum şi faptul că au fost analizate mai multe 
trasee de către autorităţi. Acestea au comunicat, de asemenea, Comisiei faptul că proiectele 
urbanistice în curs au fost abandonate.
Autorităţile au confirmat, prin intermediul unui studiu suplimentar privind valoarea ecologică 
a zonelor afectate realizat de Universitatea din Sevilia, că efectele asupra florei şi faunei ar 
trebui în orice caz să fie considerate ca nesemnificative. În cadrul acestui studiu, autorităţile 
propun totuşi măsuri suplimentare pentru a îmbunătăţi calitatea habitatelor din zona 
proiectului şi pentru a creşte permeabilitatea infrastructurilor în cauză, ceea ce ar permite 
minimizarea efectului de barieră al acestor infrastructuri.

Având în vedere precizările de mai sus, Comisia a apreciat că nu există indicii privind 
încălcarea obligaţiilor stabilite de dreptul comunitar în domeniul mediului. 

Serviciile Comisiei au informat autorul plângerii, în iulie şi august 2007, cu privire la cursul 
dat plângerii sale şi, în special, la faptul că informaţiile furnizate de autorităţile spaniole nu 
permiteau continuarea studierii acestui caz din perspectiva unei posibile aplicări incorecte de 
către autorităţi a obligaţiilor stabilite de legislaţia comunitară în domeniul mediului.

În absenţa unei reacţii din partea autorului plângerii, plângerile au fost clasate prin decizia din 
17 octombrie 2007.
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