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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1462/2007, adresată de Antonio Rodríguez Pérez, de naționalitate 
spaniolă, în numele Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción, însoțită 
de încă o semnătură, privind oprirea proiectului de construcție a autostrăzii 
GC-2, secțiunea Agaete-San Nicolás de Tolentino, pe Gran Canaria

1. Rezumatul petiției

Petiționarii critică aprobarea de către autoritățile competente a evaluării impactului asupra 
mediului a secțiunii Agaete-San Nicolás de Tolentino din autostrada GC-2 pe Gran Canaria, 
deși impactul asupra mediului ar fi semnificativ. Potrivit declarațiilor petiționarilor, 78% din 
traseul autostrăzii ar afecta Parcul Național Tamadaba, un sit Natura 2000 înregistrat ca sit de 
interes comunitar și o zonă de protecție specială pentru conservarea păsărilor, care oferă 
adăpost majorității plantelor și animalelor indigene, inclusiv unele specii prioritare. 
Petiționarii critică, de asemenea, faptul că doar opțiunea selectată a fost supusă evaluării 
impactului asupra mediului, în timp ce celelalte trei opțiuni nu au fost examinate destul de 
amănunțit. Petiționarii înșiși sugerează o posibilă alternativă. În legătură cu aceasta, 
petiționarii acuză guvernul spaniol de încălcarea mai multor directive de mediu (Directiva 
85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, 
Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra 
mediului Directiva 2003/35/CE de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor 
planuri și programe privind mediul, Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor 
naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică, Directiva 79/409/CEE privind conservarea 
păsărilor sălbatice) și solicită oprirea proiectului și refuzul oricărei cofinanțări din fondurile 
structurale UE. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

Petiționarul își exprimă îngrijorarea în legătură cu un proiect de autostradă care leagă 
localitățile Agaete și San Nicolás de Tolentino, pe insula Gran Canaria, în cadrul SCI și SPA 
ES 0000111 „Tamadaba”. Petiționarul este îngrijorat în special de neluarea în considerare de 
către autorități a altor alternative existente în legătură cu proiectul de autostradă. Petiționarul 
consideră că proiectul contravine cerințelor Directivei privind impactul asupra mediului1, și că 
doar alternativa aleasă a fost supusă unui studiu complet de evaluare a mediului de către 
autoritățile competente. În plus, petiționarul consideră că nu s-a reușit o evaluare adecvată a 
zgomotului și a perturbărilor luminoase care afectează unele specii de păsări protejate 
conform Directivei privind păsările2 și că autostrada va avea un impact asupra unor habitate 
protejate prevăzute în Directiva privind habitatele3 și solicită conformitatea proiectului cu 
obligațiile prevăzute la articolul 6 alineatele (3) și (4) din Directiva privind habitatele.

Comisia cunoaște proiectul de infrastructură menționat de petiționar. Punctele de vedere ale 
petiționarului au fost aduse deja la cunoștința Comisiei prin intermediul unei campanii publice 
de cărți poștale.
                                                                                                                                                                                            
Comisia a inițiat o investigație privind punerea în aplicare de către autoritățile competente a 
obligațiilor prevăzute în directivele privind habitatele și privind impactul asupra mediului, ca 
urmare a unei întrebări cu solicitare de răspuns scris (E-1928/06), adresată de membrul 
Parlamentului European David Hammerstein-Mintz.

În cadrul acestei investigații, Comisia, prin scrisoarea din 22 februarie 2007 adresată 
autorităților spaniole, a solicitat informații specifice în această privință. Autoritățile spaniole 
au răspuns prin scrisoarea din 14 mai 2007. Discuții detaliate cu autoritățile competente au 
avut de asemenea loc în cadrul întâlnirilor de grup privind neîndeplinirea obligațiilor de la 
Madrid din 26 aprilie 2007.

Din analiza răspunsului autorităților spaniole reiese că proiectul a fost supus unei proceduri de 
evaluare a impactului asupra mediului care a avut ca rezultat o rezoluție favorabilă privind 
impactul asupra mediului (EIA) cu data de 15 mai 2006 (astfel cum a arătat petiționarul). EIA 
cuprindea un rezumat al diferitelor alternative studiate. Comisia a considerat acest lucru ca 
fiind în conformitate cu obligațiile stabilite în Directiva privind impactul asupra mediului.

Pentru a asigura că obligațiile prevăzute în Directiva privind habitatele sunt îndeplinite în mod 
corespunzător, Comisia a acordat o atenție deosebită calității evaluării întreprinse de 
autoritățile competente pentru a stabili eventualele impacturi ale proiectului asupra mediului. 
În această privință, este necesar de reamintit faptul că, în conformitate cu cele prevăzute în 
Directiva privind habitatele, evaluarea posibilelor alternative ale proiectului este considerată 

                                               
1 Directiva Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului. Jurnalul Oficial l 175, 5.7.1985, modificată prin Directivele 97/11/CE (JO L 073, 
14.3.1997) și 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003).
2 Directiva Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice. JO L 103, 
25.4.1979.
3 Directiva 92/43/CE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră 
și faună sălbatică. JO L 206, 22.7.1992.
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ca fiind parte a cerințelor stipulate la articolul 6 alineatul (4) din directivă, din moment ce 
incidentele posibile semnificative negative asupra mediului au fost identificate de evaluarea 
realizată conform articolului 6 alineatul (3) din directivă.

Comisia a examinat în întregime informațiile furnizate de autoritățile spaniole legate de 
posibilele incidente de mediu identificate de studiile efectuate înainte de autorizarea 
autostrăzii.

În ceea ce privește impactul general al autostrăzii, este important de reamintit avizul 
autorității de mediu competentă (Servicio de Biodiversidad de la Dirección de Medio natural 
de la CCAA de Canarias), care a considerat că proiectul de autostradă nu va afecta în mod 
semnificativ speciile protejate menționate în anexa II sau anexa IV din Directiva privind 
habitatele sau speciile de păsări din anexa I din Directiva privind păsările.

În această privință, cartografia detaliată trimisă de autoritățile spaniole a permis Comisiei să 
efectueze o examinare minuțioasă a habitatelor și speciilor specifice prezente în SCI care pot 
fi afectate de construirea autostrăzii, nefiind identificate de către Comisie impacturi negative 
suplimentare.

Potrivit declarațiilor petiționarului, autoritățile recunosc că proiectul va afecta zonele 
acoperite de Habitatul protejat 5330 „Desișuri termo-mediteraneene și de pre-deșert” (habitat 
non-prioritar). Informațiile furnizate Comisiei indică faptul că suprafața afectată a habitatului 
5330 este de 4,07 ha (reprezentând 0,4% din suprafața habitatului în CSI) și că au fost 
prevăzute măsuri specifice de atenuare pentru a reduce la minim impacturile identificate 
asupra habitatului 5330, cauzate în principal de pietrișul necesar pentru construirea 
autostrăzii. Măsurile de atenuare au presupus în special modificarea rutei în unele părți și 
plantarea anumitor specii pentru îmbunătățirea condițiilor actuale de conservare pentru acest 
habitat în cadrul SCI „Tamadaba”. În concluzie, impactul autostrăzii asupra habitatului 5330 
nu este semnificativ.

În lumina informațiilor de mai sus, Comisia a ajuns la concluzia că autoritățile spaniole au 
respectat dispozițiile Directivelor 85/337/CE, 79/409/CEE și 92/43/CEE în momentul 
studierii alternativelor și aprobării proiectului de autostradă. Într-adevăr, proiectul a fost supus 
unui studiu al alternativelor, iar evaluarea implicațiilor posibile ale proiectului pentru zonă, 
conform obiectivelor de conservare a zonei, este în conformitate cu articolul 6 alineatul (3)
din Directiva privind habitatele. Având în vedere că evaluarea impactului asupra mediului a 
concluzionat că proiectul de autostradă nu va afecta în mod semnificativ habitatele și speciile 
protejate, avizul favorabil al autorităților trebuie considerat ca fiind garantat de articolul 6 
alineatul (3) din Directiva privind habitatele. În consecință, Comisia consideră că nu este 
necesar ca autoritățile competente să îndeplinească cerințele stabilite la articolul 6 alineatul 
(4) din Directiva privind habitatele, care se aplică doar proiectelor care pot avea efecte de 
mediu semnificative asupra zonelor protejate.

Prin urmare, Comisia consideră că nu există nicio încălcare a directivelor privind impactul 
asupra mediului și Natura. Investigarea acestui caz a fost închisă printr-o decizie adoptată de 
Comisie la 30 ianuarie 2008. Organizația reprezentată de către petiționar a fost deja informată 
cu privire la principalele motive pentru închiderea investigației printr-o scrisoare trimisă la 14 
decembrie 2007.
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