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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0181/2011, adresată de Rosa Burgos Rérez, de cetățenie spaniolă, în 
numele „Verdes de Aragón”, privind un proiect pentru sporturi de iarnă în 
Montanuy, în regiunea autonomă Aragón din nordul Spaniei, și daunele provocate 
de acest proiect asupra mediului

1. Rezumatul petiției

Petiționara atrage atenția asupra faptului că societatea Aramon, deținută de administrația 
locală din Aragón și de Ibercaja (fiecare cu 50 % din acțiuni), a început dezvoltarea unui 
proiect pentru sporturile de iarnă în municipiul Montanuy din regiunea spaniolă autonomă 
Aragón. Acest proiect va avea efecte dăunătoare asupra mediului și asupra florei și faunei 
locale, inclusiv asupra speciilor de cocoș polar, lagopus mutus pyrenaicus, și vultur bărbos, 
gypaetus barbatus, ambele pe cale de dispariție. Petiționara pune sub semnul întrebării 
obiectivitatea evaluării de către INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) a efectelor 
acestui proiect asupra mediului și solicită, prin urmare, Parlamentului European să intervină 
în vederea protejării și conservării acestei zone importante din punct de vedere ecologic.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 mai 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 noiembrie 2011

Serviciile Comisiei au examinat informațiile furnizate de petiționară din perspectiva legislației 
de mediu a UE care ar putea fi aplicabilă în acest caz.
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Directiva 85/337/CEE1, astfel cum a fost modificată (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 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 
caz la caz și/sau pe baza unor praguri sau criterii stabilite în actele de transpunere, dacă 
proiectul trebuie să facă obiectul unei EIM. Atunci când se efectuează o examinare 
individuală sau când sunt stabilite pragurile sau criteriile, se vor lua în considerare criteriile de 
selecție relevante prevăzute în anexa III la directivă. Acestea includ caracteristicile 
proiectului, localizarea acestuia și caracteristicile impactului potențial.

Prin urmare, pentru proiectele incluse în anexa I, procedura EIM este obligatorie. Pentru 
proiectele incluse în anexa II, statele membre trebuie să evalueze, înaintea autorizării 
proiectelor, dacă acestea sunt de natură să aibă efecte semnificative asupra mediului. 
Rezultatele acestei evaluări trebuie să fie puse la dispoziția publicului. Trebuie menționat 
faptul că „Pârtiile de schi, teleschiurile și telecabinele și lucrările de amenajare aferente” 
figurează la secțiunea „Turism și agrement” a anexei II punctul 12 litera (a) la Directiva EIA.

Procedura EIA garantează că, înainte ca autoritatea competentă să acorde autorizația, sunt 
identificate și evaluate consecințele proiectelor asupra mediului. Publicul își poate prezenta
opinia, toate consultările trebuind să fie luate în considerare. De asemenea, publicul trebuie să 
fie informat cu privire la conținutul autorizației.

În ceea ce privește directivele UE privind natura (Directiva „Păsări” 2009/147/CE2 și 
Directiva „Habitate” 92/43/CEE3), acestea ar avea aplicabilitate în cazul în care proiectul în 
cauză ar avea un impact semnificativ asupra oricărui sit Natura 2000. Trebuie remarcat faptul 
că, potrivit precizărilor petiționarei, acest proiect ar putea afecta diferite situri de importanță 
comunitară (SIC) și arii de protecție specială pentru păsări (APS).

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva „Habitate”, orice plan sau proiect 
care ar putea avea efecte negative asupra siturilor Natura 2000 trebuie să facă obiectul unei 
evaluări corespunzătoare, ținându-se seama de obiectivele de conservare ale acestora. În 
funcție de concluziile evaluării respective, autoritățile competente aprobă planul sau proiectul 
doar după ce au constatat că nu are efecte negative asupra integrității sitului respectiv. Dacă 
nu se poate demonstra acest lucru, planul sau proiectul poate demara doar dacă respectă 
cerințele excepționale stabilite la articolul 6 alineatul (4) din directivă și cu condiția aplicării 
unor măsuri compensatorii adecvate.

Pentru a obține detalii asupra cazului, Comisia a solicitat informații din partea autorităților 
spaniole competente referitoare la respectarea cerințelor relevante prevăzute în legislația 
comunitară de mediu, mai exact, referitoare la modul în care au aplicat acestea dispozițiile 
Directivei EIA, și ale directivelor privind natura.
                                               
1 Directiva 85/337/CEE (JO L 175, 5.7.1985), astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE (JO L 073, 
14.3.1997), Directiva 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003) și Directiva 2009/31/CE (JO L 140, 5.6.2009).
2 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).
3  Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 
206, 22.7.1992).
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Comisia va informa Comisia pentru petiții cu privire la evoluția acestui caz.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 30 august 2012

Comisia a solicitat de două ori autorităților competente spaniole informații cu privire la modul 
în care acestea au aplicat prevederile Directivei EIA, 2011/92/UE1, ale Directivei privind 
păsările, 2009/147/CE2 și ale Directivei Habitate, 92/43/CEE3, în legătură cu proiectul 
„Ampliación de la Estación de esquí de Cerler”.

În ceea ce privește Directiva 2011/92/UE4 (cunoscută ca Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului sau Directiva EIA) și în conformitate cu conținutul Declarației 
privind evaluarea impactului asupra mediului5 (DIA) emisă de autoritățile regionale în materie 
de mediu, proiectul va fi realizat în cinci etape consecutive, desfășurate pe o perioadă de 
16 ani. Domeniul de aplicare al DIA se limitează la așa-numitul „Domeniu Castanesa”, care 
conține activitățile din prima etapă și câteva lucrări din etapa a doua, datorită continuității 
spațiale și funcționale a lucrărilor din prima etapă. Lucrările incluse în „Domeniul Castanesa” 
nu sunt amplasate între frontierele vreunui sit Natura 2000. Declarația concluzionează că
lucrările incluse în „Domeniul Castanesa” sunt compatibile din punct de vedere al mediului în 
cazul în care se respectă modificările propuse ale proiectului și se ține cont de măsurile 
propuse de combatere și corecție.

În ceea ce privește restul etapelor, declarația susține că acestea reprezintă sectoare 
interconectate din punct de vedere funcțional, dar sunt independente în ceea ce privește timpul 
și locația. Din aceste motive tehnice și metodologice, nu este posibil să se realizeze o evaluare 
a efectelor acestor etape, întrucât executarea lor este planificată pe o perioadă de 16 ani. Nu 
este fezabil și nu se recomandă, pentru o perioadă atât de lungă, realizarea unei evaluări 
concomitente a impactului pentru toate etapele proiectului. Prin urmare, vor trebui create 
proiecte specifice pentru următoarele etape, care vor fi supuse unei evaluări pertinente asupra 
mediului și unei evaluări adecvate a impactului acestora asupra rețelei Natura 2000.

Autoritățile spaniole au comunicat că efectele asupra sitului de importanță comunitară SIC ES 
24100049 „Río Isábena” nu au fost evaluate stricto sensu, întrucât etapa în care pot apărea 
anumite efecte negative (etapa IV) nu este acoperită de declarația emisă. Cu toate acestea și 
având în vedere principiul precauției, unele dintre potențialele efecte au fost menționate în 
declarația actuală și s-a realizat deja o evaluare preliminară.

În ceea ce privește zona specială din vecinătate de protecție a păsărilor și ES0000149 „Posets-
Maladeta”, autoritățile spaniole au răspuns că aceasta nu face parte din zona proiectului și că 
nu se prevede un impact direct. Cu toate acestea, s-a analizat impactul indirect asupra 
speciilor de păsări existente în acest ASP. În conformitate cu informațiile transmise de 

                                               
1 JO L 26, 28.1.2012.
2 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).
3  Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 
206, 22.7.1992).
4 JO L 175, 5.7.1985, p. 40; JO L 73, 14.3.1997, p. 5. JO L 156, 25.6.2003, p. 17. JO L 140, 5.6.2009, p. 114.
5 Jurnalul Oficial din Aragón nr. 254. 30.12.2010.
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autoritățile spaniole, numai specia Lagopus mutus pyrenaicus ar fi vulnerabilă.. Pentru această 
specie s-au stabilit măsuri de combatere constând în prinderea și marcarea specimenelor 
găsite în zonă înainte de începerea lucrărilor. Obiectivul acestei măsuri este acela de a obține 
informații exacte cu privire la comportamentul acestei specii, la impactul pe care aceasta îl 
poate suferi și la răspunsul său în acest caz. Declarația prevede și studii detaliate cu privire la 
speciile de faună prezente în zonă. Aceste studii vin în completarea celor pe care s-a bazat 
EIA și vor oferi informații actualizate cu privire la orice potențial impact care nu a fost încă 
identificat.

Autoritățile spaniole au afirmat, de asemenea, că proiectul va funcționa cu ajutorul unor 
captări de apă care vor respecta fluxul de mediu stabilit în planul aflat în vigoare pentru 
gestionarea bazinului hidrografic. În plus, proiectul prevede, de asemenea, structuri pentru 
depozitarea apei, în scopul de a evita captările de apă atunci când nivelul fluxului de mediu se 
află sub cel stabilit.

În final, autoritățile spaniole au afirmat că nu s-a emis încă aprobarea finală pentru proiectul 
„Ampliación de la Estación de esquí de Cerler” și că nu există o dată stabilită pentru 
începerea lucrărilor. La 8 mai 2012, inițiatorul proiectului a solicitat o extindere a perioadei 
de valabilitate a DIA (inițial pentru o perioadă de doi ani, până la 30 decembrie 2012), 
solicitare care este în prezent studiată de autoritățile competente.

Concluzii
Pe baza informațiilor disponibile, Comisia nu are motive să considere, la momentul actual, că 
au fost încălcate prevederile Directivelor EIA, Păsări și Habitate.

În ceea ce privește Directiva-cadru privind apa, Comisia amintește faptul că s-a inițiat o 
procedură de încălcare a dreptului comunitar împotriva Spaniei în iunie 2010, pentru 
incapacitatea acesteia de a adopta și raporta Comisiei planul de gestionare a bazinului 
hidrografic pentru, printre altele, regiunea bazinului hidrografic al râului Ebro.

5. Răspunsul Comisiei (II), primit la 29 noiembrie 2013

În comunicarea sa anterioară, Comisia a informat Comisia pentru petiții că nu s-a constatat 
încălcarea prevederilor Directivei 85/337/CEE1, ale Directivei privind păsările 2009/147/CE2

sau ale Directivei privind habitatele 92/43/CEE3. 

În ceea ce privește Directiva-cadru privind apa4, Comisia amintește faptul că în iunie 2010 s-a 
inițiat o procedură în nerespectarea obligațiilor împotriva Spaniei , pentru incapacitatea 

                                               
1 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 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 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7)
4 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1-73). Directivă astfel cum a fost 
modificată ultima dată prin Directiva 2009/31/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 114).
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acesteia de a adopta și raporta Comisiei planul de gestionare a bazinului hidrografic pentru, 
printre altele, regiunea bazinului hidrografic al râului Ebro. 

Neîndeplinirea acestei obligații de către Spania - cu excepția Distrito Fluvial de Cataluña - a fost 
stabilită de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea sa recentă din 4 octombrie 
2012 (Cauza C-403/11 Comisia / Spaniei).

Comisia a adresat autorităților spaniole o cerere prin care solicita prezentarea măsurilor adoptate 
pentru a respecta termenii acestei hotărâri, și anume adoptarea planurilor de gestionare a 
bazinelor hidrografice restante (inclusiv planul de gestionare a bazinului râului Ebru).

Referitor la eventualele încălcări ale legislației în ceea ce privește proiectul pentru planul 
hidrologic al bazinului râului Ebru, Comisia va putea să analizeze dacă acesta respectă 
cerințele Directivei-cadru privind apa și ale Directivei privind habitatele și, după caz, să ia 
măsuri în acest sens, numai după adoptarea și raportarea planului de gestionare a bazinului 
hidrografic pentru acest bazin.

Concluzie

Comisia va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că Spania va adopta și va pune în 
aplicare planurile de gestionare a bazinelor hidrografice, inclusiv planul pentru bazinul râului 
Ebru.


