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Ref.: Petiţia nr. 1394/2007, adresată de Miguel Angel Gea Rifá, de cetăţenie spaniolă, 
privind impactul dăunător al amenajărilor pentru sporturi acvatice care urmează a 
fi construite în Caño de la Barreta, în apropierea El Rompido (Cartaya, Andalucia)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul contestă intenţia autorităţilor andaluze de a construi amenajări pentru sporturi 
acvatice în Caño de la Barreta, în apropierea El Rompido (Cartaya, Huelva, Andalucia). 
Potrivit petiţionarului, acest proiect, al cărui obiectiv îl constituie reproiectarea amenajărilor 
Club Náutico Río Piedras, nu a fost prevăzut nici în Planul general de urbanism din Cartaya, 
nici în Planul teritorial urban din Andalucia. Petiţionarul susţine că amenajările planificate vor 
depăşi orice reproiectare rezonabilă a infrastructurilor originale şi vor afecta serios 
ecosistemul din Río Piedras. Petiţionarul consideră că acest proiect este în contradicţie cu 
propunerea autorităţilor andaluze de includere a zonei Caño de la Barreta în reţeaua Natura 
2000.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 aprilie 2009

Comisia notează că locul în care sunt planificate a fi construite noile instalaţii portuare se află 
la interiorul graniţelor sitului de importanţă comunitară (SIC) ES6150028 „Estuario del Río 
Piedras”, care se învecinează cu SIC ES6150006 „Marismas del Río Piedras y Flecha de El 
Rompido”. Ambele situri au fost propuse de autorităţile spaniole pentru a fi desemnate situri 
de importanţă comunitară în temeiul Directivei privind habitatele1.

                                               
1 Directiva Consiliului 92/43/EC din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de
faună şi floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992.
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Comisia consideră că este util să reamintească obligaţiile care decurg din articolul 6 alineatele 
(3) şi (4) din Directiva privind habitatele 92/43/CEE, care stabileşte că orice plan sau proiect 
care nu are legătură directă sau nu neapărat cu gestionarea sitului, dar care poate avea un efect 
asupra acestuia, fie individual, fie în combinaţie cu alte planuri sau proiecte, este supus unei 
evaluări adecvate a implicaţiilor lor asupra sitului, având în vedere obiectivele de conservare a 
sitului. Ţinând cont de concluziile acestei evaluări şi în conformitate cu dispoziţiile Directivei 
privind habitatele, autorităţile competente îşi exprimă acordul faţă de plan sau proiect numai 
după ce au stabilit cu certitudine că acesta nu va afecta în mod negativ integritatea sitului 
respectiv. 

Comisia nu are cunoştinţă despre planurile la care se referă petiţionarul. În conformitate cu 
informaţiile furnizate de acesta, aceste planuri încă nu au obţinut aprobarea din partea 
autorităţilor regionale şi locale.

Concluzii

În conformitate cu informaţiile puse la dispoziţia Comisiei, autorităţile competente încă nu au 
aprobat proiectul de construire a noilor instalaţii portuare şi deocamdată nu a fost luată nicio 
decizie finală cu privire la acest proiect. Comisia precizează că nu există nicio indicaţie 
conform căreia dispoziţiile prevăzute în directiva privind habitatele nu sunt respectate în 
această etapă. În consecinţă, Comisia nu va mai lua nicio altă măsură până la furnizarea de noi 
date.


