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Ref.: Petiția nr. 0095/2012, adresată de Julio Martín De Eugenio Manglano, de 
cetățenie spaniolă, în numele Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en 
Acción de Valdemoro, cu privire la un proiect de stație de epurare a apei din 
Valdemoro și Cimpozuelos (Madrid), care ar avea un impact asupra rețelei 
Natura 2000 și ar încălca Directiva privind habitatele și Directiva privind 
păsările

Petiția nr. 0282/2012, adresată de Javier Carrillo Castaño, de cetățenie 
spaniolă, în numele EQUO, privind infrastructura de epurare a apei din 
Valdemoro și Cimpozuelos (Madrid), care afectează rețeaua Natura 2000 și 
încalcă Directiva EIM, Directiva privind păsările și Directiva privind 
habitatele

1. Rezumatul petiției nr. 0095/2012

Petiționarul, în numele Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción, denunță 
proiectul „EDAR de Valdemoro”, aprobat de autoritățile regionale din Comunitatea 
Autonomă Madrid, care urmează a fi executat de întreprinderea de stat din Madrid „Canal de 
Isabel II”. Proiectul vizează construirea unei stații de epurare a apei în zona cunoscută sub 
numele de El Espartal, pe teritoriul comunelor Valdemoro și Ciempozuelos (Madrid). El 
Espartal este situat parțial într-o zonă care aparține rețelei Natura 2000 și a făcut obiectul mai 
multor petiții și întrebări parlamentare anterioare (îndeosebi E-5377/09). Petiționarul 
recunoaște că petițiile anterioare au fost închise întrucât Comisia nu a reușit să identifice nicio 
încălcare, însă acum avertizează asupra faptului că parametrii proiectului s-au modificat, fapt 
dovedit prin declarația de impact asupra mediului, făcută publică la 14 octombrie 2011. 
Petiționarul semnalează că proiectul aprobat, cunoscut sub denumirea „Alternativa 2”, 
prezintă un pericol pentru rețeaua Natura 2000, întrucât va avea un impact direct și negativ 
asupra unui sit de importanță comunitară (SIC) și asupra unei arii de protecție specială (SPA). 
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Prin urmare, petiționarul sugerează că autoritățile din Madrid încalcă Directiva 92/43/CEE 
privind habitatele și Directiva 79/409/CEE privind păsările.

Rezumatul petiției nr. 0282/2012

Petiționarul, în numele mișcării civile și politice EQUO, denunță proiectul „Madrid Depura”, 
aprobat de autoritățile regionale din Comunitatea Autonomă Madrid și dezvoltat de 
întreprinderea publică din Madrid „Canal de Isabel II”. Proiectul constă în construirea unei 
infrastructuri pentru epurarea apei în regiunile Valdemoro și Cimpozuelos (Madrid), care ar 
trece parțial prin zonele care fac parte din rețeaua Natura 2000. Petiționarul reclamă în special 
faptul că nu a fost efectuată nicio evaluare a impactului asupra mediului (EIM), în ciuda 
impactului asupra rețelei Natura 2000 și în pofida faptului că se pare că un organism de 
supraveghere din regiune a hotărât că, într-adevăr, este necesară o astfel de evaluare. Prin 
urmare, petiționarul afirmă că autoritățile din Madrid încalcă Directiva EIM 85/337/CEE, 
Directiva 92/43/CEE privind habitatele și Directiva 79/409/CEE privind păsările.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0095/2012 a fost declarată admisibilă la 23 mai 2012, petiția nr. 0282/2012 a fost 
declarată admisibilă la 28 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 septembrie 2012

Petiția nr. 0095/2012
Siturile ES3110006 „Vegas, cuestas y páramos del Sureste de Madrid” și ES0000142 
„Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” au fost desemnate în temeiul 
dispozițiilor Directivei 92/43/CEE1 privind habitatele și ale Directivei 2009/147/CE2 privind 
păsările.

Directiva privind habitatele [articolul 6 alineatele (3) și (4)] prevede că orice proiect care ar 
putea avea efecte negative asupra unor astfel de situri trebuie să fie supus unei evaluări. În 
funcție de concluziile evaluării respective, autoritățile competente aprobă planul doar după ce 
au constatat că proiectul nu are efecte negative asupra integrității sitului. Dispozițiile 
articolului 6 alineatul (4) din Directiva 92/43/CEE privind habitatele constituie o formă de 
regim de derogare, stabilind condițiile în care planurile și proiectele cu efecte negative pot sau 
nu pot să fie aprobate.

De asemenea, Directiva 2011/92/UE3 (cunoscută ca Directiva privind evaluarea impactului 
asupra mediului sau Directiva EIM), prevede desfășurarea unei evaluări a impactului asupra 
mediului pentru anumite proiecte publice și private. Directiva EIM face distincție între așa-
numitele proiecte de la anexa I, care trebuie întotdeauna supuse unei proceduri EIM, și 
proiectele de la anexa II, în cazul cărora statele membre decid, în urma unei examinări de la 
                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.
2 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice. JO L 20/7, 26.1.2010.
3 JO L 26, 28.1.2012 (versiune codificată a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată).
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caz la caz și/sau pe baza unor praguri sau criterii stabilite în legislația națională de 
transpunere, dacă proiectul trebuie să facă obiectul unei evaluări a impactului asupra 
mediului.

Ar trebui remarcat că „instalațiile de tratare a apei uzate cu o capacitate superioară celei
prevăzute pentru un echivalent de 150 000 de locuitori” sunt incluse în anexa I punctul 13 din 
directivă și, prin urmare, este obligatorie o evaluare a impactului asupra mediului.

Pe de altă parte, ar putea fi, de asemenea, aplicabile dispozițiile Directivei 91/271/CEE1

privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva UWWT).

Potrivit informațiilor de care dispune Comisia, autoritățile regionale de mediu au publicat o 
declarație de impact asupra mediului (DIA)2 pentru acest proiect. Cu toate acestea, declarația 
nu este disponibilă în format electronic și poate fi consultată doar în cadrul unuia dintre 
serviciile guvernului regional.

Concluzii

Comisia va contacta autoritățile spaniole pentru a afla dacă a fost efectuată o evaluare 
adecvată a impactului proiectului asupra valorilor ecologice care au motivat desemnarea 
acestor situri și dacă au fost respectate dispozițiile Directivei privind habitatele. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 24 octombrie 2012

Petiția nr. 0282/2012
Comisia a examinat informațiile prezentate de petiționar din perspectiva legislației UE din 
domeniul mediului care ar putea fi aplicabilă în acest caz.

Ar trebui subliniat faptul că siturile ES3110006 „Vegas, cuestas y páramos del Sureste de 
Madrid” și ES0000142 „Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares” au fost 
desemnate, în temeiul Directivei 92/43/CEE3 privind habitatele și al Directivei 2009/147/CE4

privind păsările, ca aparținând rețelei Natura 2000.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele, orice plan sau 
proiect care ar putea avea efecte negative asupra siturilor Natura 2000 trebuie să fie supus 
unei evaluări corespunzătoare, ținându-se seama de obiectivele de conservare ale acestora din 
urmă. În funcție de concluziile evaluării respective, autoritățile competente aprobă planul sau 
proiectul doar după ce au constatat că proiectul nu are efecte negative asupra integrității 
siturilor respective. Dacă nu se poate demonstra acest lucru, planul sau proiectul poate fi 
realizat doar dacă respectă cerințele excepționale stabilite la articolul 6 alineatul (4) din 
                                               
1 Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale. JO L 135, 
30.5.1991.
2 Monitorul Oficial al Comunității Autonome Madrid. BOCM nr. 304. 23.12.2011.
3 Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică 
(JO L 206, 22.7.1992).
4 Directiva 2009/147/CE (JO L 20, 26.1.2010), de codificare a Directivei 79/409/CEE privind conservarea 
păsărilor sălbatice (JO L 103, 25.4.1979).
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directivă și cu condiția aplicării unor măsuri compensatorii adecvate.

Directiva 2011/92/UE1 (cunoscută ca Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului 
sau Directiva EIM), prevede efectuarea unei evaluări a impactului asupra mediului pentru 
anumite proiecte publice și private. Directiva EIM poate fi folosită ca instrument de punere în 
aplicare a cerințelor mai sus-menționate ale directivelor privind natura.

Cu toate acestea, ar trebui subliniat faptul că Directiva UE privind tratarea apelor urbane 
reziduale (91/271/CEE2) prevede explicit că apa tratată va fi reutilizată dacă acest lucru este 
posibil (articolul 12), asigurându-se totuși reducerea la minimum a efectelor negative asupra 
mediului produse de căile de evacuare. În acest caz, deși reutilizarea apei are ca scop 
producerea unor efecte benefice asupra mediului, este, de asemenea, necesar ca infrastructura 
proiectată să respecte acquis-ul UE din domeniul mediului.

Pentru a înțelege pe deplin detaliile acestui caz, Comisia a solicitat autorităților spaniole 
competente informații cu privire la respectarea cerințelor relevante prevăzute de legislația UE 
din domeniul mediului.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

În comunicările sale anterioare referitoare la aceste petiții, Comisia a precizat deja care sunt 
actele legislative ale UE din domeniul mediului care ar putea fi aplicabile în acest caz.

Ca urmare a petiției nr.95/2012, serviciile Comisiei au solicitat autorităților spaniole 
competente informații cu privire la respectarea cerințelor relevante prevăzute de legislația UE 
din domeniul mediului.

Această anchetă include petiția nr. 282/2012, care se referă, de asemenea, la un proiect 
referitor la utilizarea apelor uzate în comuna Valdemoro din Comunitatea Autonomă Madrid.

Comisia a primit răspunsul autorităților spaniole, în special rapoartele elaborate de guvernul 
Comunității Autonome Madrid și de întreprinderea publică „Canal de Isabel II”, promotoarea 
acestor proiecte hidrografice.

Ca urmare a evaluării acestui răspuns, serviciile Comisiei au solicitat autorităților spaniole 
informații și documente suplimentare pentru a putea evalua conformitatea acestor proiecte cu 
legislația UE din domeniul mediului.

Comisia va informa Comisia pentru petiții cu privire la evoluția acestei chestiuni.

                                               
1 Directiva 2011/92/UE (JO L 26, 28.1.2012), versiune codificată a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată.
2 Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale (JO L 135, 30.5.1991).


