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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiţia 0056/2007, adresată de Jesús Pons Vidal, de naţionalitate spaniolă, în 
numele Associació per a la protecció mediambiental de l'Atzúbia GELIBRE, 
privind urbanizarea inexplicabilă din Adsubia (Alicante) şi potenţialul 
impact nociv asupra zonei protejate Marjal Pego -Oliva

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă cele trei proiecte noi de dezvoltare urbană care urmează a fi puse în 
aplicare în localitatea Adsubia (Alicante). Petiţionarul consideră că cele trei proiecte vor 
cauza urbanizarea excesivă a zonei (1958 de case noi) şi că vor avea un impact nociv asupra 
râului Bullent şi asupra zonei umede Marjal Pego – Oliva, o zonă protejată prin RAMSAR. 
Petiţionarul susţine că recenta urbanizare ridică probleme serioase legate de durabilitatea 
colectării şi alimentării cu apă şi că o dezvoltare ulterioară va agrava situaţia. Petiţionarul 
contestă evaluarea impactului asupra mediului efectuată până în prezent şi solicită 
Parlamentului European să se asigure că va fi derulată o evaluare corespunzătoare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 noiembrie 2007.

Rezumat al faptelor

Petiţionarul se referă la decizia autorităţilor locale din Atzubia de aprobare a trei proiecte de 
dezvoltare urbană în apropierea zonei umede naturale Marjal Pego – Oliva, Alicante, în ciuda 
obligaţiilor stipulate prin Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind 
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evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului1 (Directiva EIA) 
astfel cum a fost modificată, Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică2 (Directiva Păsări) si 
Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi 
a speciilor de faună şi floră sălbatică3 (Directiva Habitate).

Petiţia 

Petiţionarul este de părere că resursele de apă de care va fi nevoie pentru realizarea acestor 
proiecte vor avea efecte dăunătoare asupra unor habitate naturale importante şi a unor specii 
protejate prin Directiva Habitate.

Petiţionarul susţine că scopul final al proiectului este unul economic şi care nu ia în 
considerare obiectivele de conservare a zonei, protejate prin Directivele Păsări şi Habitate.

Comentariile Comisiei privind petiţia

Comisia este conştientă de problemele ridicate de petiţie, care fac de asemenea subiectul unei 
plângeri depuse de aceeaşi asociaţie şi înregistrate de Comisie sub referinţa 2006/4227.

În ceea ce priveşte Directiva 85/337/ECE, astfel cum a fost modificată prin Directivele 
97/11/EC4 şi 2003/35/CE5, proiectele de dezvoltare urbană cad sub incidenţa secţiunii 10 b) 
din anexa II. Pentru proiectele enumerate în această anexă, statele membre trebuie să 
determine printr-o examinare de la caz la caz, sau prin praguri ori criterii stabilite de statele 
membre şi luând în considerare criteriile din anexa III, dacă proiectul va fi supus unei evaluări 
în conformitate cu articolele 5-10 din Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată.

Comisia subliniază că, în conformitate cu articolul 6 alineatele (3) şi (4) din Directiva 
Habitate, „orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru
gestionarea sitului, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, per se sau în combinaţie 
cu alte planuri sau proiecte, 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 şi în conformitate cu dispoziţiile alineatului (4), autorităţile 
naţionale competente aprobă planul sau proiectul doar după ce au constatat că nu are efecte 
negative asupra integrităţii sitului respectiv şi, după caz, după ce au consultat opinia publică.

Dacă, în ciuda unui rezultat negativ al evaluării efectelor asupra sitului şi în lipsa unei soluţii 
alternative, planul sau proiectul trebuie realizat, cu toate acestea, din motive cruciale de

                                               
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 79/409/CEE a Consiliului privind conservarea speciilor de păsări sălbatice. JO L 103, 25.4.1979, p. 
1–18
3 Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră 
sălbatică. JO L 206 22.7.1992 p.7
4 Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 de modificare a Directivei 85/337/CEE. JO L 073, 
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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interes public major, inclusiv din raţiuni de ordin social sau economic, statul membru ia toate 
măsurile compensatorii necesare pentru a proteja coerenţa globală a sistemului Natura 2000. 
Statul membru informează Comisia cu privire la măsurile compensatorii adoptate.”

În cazul în care situl în cauză este un sit ce adăposteşte un tip de habitat natural prioritar şi/sau 
o specie prioritară, pot fi invocate numai consideraţii legate de sănătatea umană sau 
securitatea publică ori de consecinţele benefice de importanţă primordială pentru mediu sau, 
după avizul Comisiei, de alte motive imperative de interes public major.

Dispoziţiile de mai sus nu se aplică doar siturilor de importanţă comunitară, ci şi ariilor 
speciale de conservare în temeiul articolului 7 din Directiva Habitate.

Concluzii

În cadrul acestei investigaţii, Comisia a contactat autorităţile spaniole pentru a solicita 
observaţiile acestora referitoare la respectarea directivelor Habitate, Păsări şi EIA. Răspunsul 
acestor este în prezent în curs de evaluare. Comisia va informa Comisia pentru petiţii despre 
rezultatul investigaţiei.


