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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0470/2006, adresată de Juliana Chaves, de cetățenie spaniolă, în numele 
„Amics de la Tierra – Eivissa”, însoțită de 10 849 de semnături, privind impactul 
asupra mediului al proiectelor autorităților locale de construire a unei autostrăzi pe 
insula Ibiza 

1. Rezumatul petiției

Petiționara, în numele asociației „Amics de la Tierra – Eivissa”, critică planurile autorităților 
locale din Ibiza de construire a unor numeroase autostrăzi în insula Ibiza. Petiționara 
consideră că proiectele vor dezvolta o rețea de autostrăzi disproporționată comparativ cu 
dimensiunile insulei și denunță impactul asupra mediului al acestora (inclusiv cu privire la 
zonele protejate în temeiul convenției RAMSAR). Petiționara contestă, de asemenea, anumite 
decizii administrative în legătură cu aplicarea acestor proiecte, care au condus la anumite 
exproprieri nesigure legal. Petiționara solicită Parlamentului să examineze situația.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 31 octombrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 iunie 2007

Petiționara consideră planul autorităților locale din Eivissa de construire a unor autostrăzi pe 
insulă ca disproporționate și ca o provocare la adresa mediului local. 

Petiționara se referă la răspunsul acordat la Întrebarea cu solicitare de răspuns scris P-2048/06 
prin care Comisia Europeană s-a angajat să contacteze autoritățile spaniole în vederea 
investigării suplimentare a aspectelor ridicate în legătură cu legislația comunitară relevantă în 
materie de mediu. 
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Comisia a solicitat observațiile autorităților competente privind faptele menționate în 
întrebarea cu solicitare de răspuns scris mai sus menționată, precum și în altele două (E-
3032/06 și E-2813/06) și în numeroase plângeri depuse de persoane fizice la Comisie. 

În conformitate cu toate aceste informații, planul de construire a autostrăzii ar afecta negativ 
Zona de Protecție Specială a insulei (ZPS) și Siturile de Importanță Comunitară propuse 
(SICp), „Ses Salines d'Eivissa i Formentera” și „Serra Grossa”, precum și patrimoniul cultural 
și istoric al insulei. Probabil proiectul va face obiectul unei proceduri simplificate de evaluare 
a impactului asupra mediului (EIA). 

În răspunsul la solicitarea de informații a Comisiei, autoritățile spaniole au depus un raport 
detaliat în decembrie 2006.

Cu privire la aplicarea Directivei privind habitatele1, 92/43/CEE, Comisia consideră că 
proiectele „Desdoblamiento de la segunda ronda de Eivissa” și „Desdoblamiento de la 
carretera Eivissa-Sant Antoni” nu vor avea efecte negative asupra siturilor Natura 2000. Cu 
privire la proiectul „Nuevo acceso al aeropuerto de Eivissa”, Comisia este de opinie că 
modificarea acestui proiect, care a impus o modificare a sistemului de canalizare, asigură 
faptul că proiectul nu va avea un impact negativ asupra sitului „Ses Salines d'Eivissa i 
Formentera”. De aceea, se pare că proiectele au făcut obiectul evaluărilor adecvate în 
conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele și că s-a 
ținut seama de măsurile de protecție necesare.

Cu privire la respectarea obligațiilor stabilite de Directiva 85/337/CEE2 din 27 iunie 1985 
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a 
fost modificată prin Directiva 97/11/CE3 și Directiva 2003/35/CE4, Comisia încă nu și-a 
finalizat evaluarea.

Comisia va informa Comisia pentru petiții privind rezultatul final al acestei investigații.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Într-o comunicare anterioară, Comisia a declarat că proiectele care au făcut obiectul petiției au 
fost supuse evaluărilor adecvate în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (3) din 
Directiva privind habitatele5 și că s-a ținut seama de măsurile de protecție necesare.

La momentul respectiv, Comisia a promis să informeze Comisia pentru petiții cu privire la 
rezultatul final al investigației de îndată ce își va finaliza evaluarea referitoare la respectarea 
obligațiilor stabilite de Directiva 85/337/CEE6 din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin 

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
2 JO L 175, 5.7.1985.
3 JO L 073 14.3.1997.
4 JO L 156, 25.6.2003.
5 JO L 206, 22.7.1992.
6 JO L 175, 5.7.1985.
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Directiva 97/11/CE1 și Directiva 2003/35/CE2.
Astfel cum a fost explicat Comisiei pentru petiții la 24 iunie 2008, având în vedere 
caracteristicile tehnice ale lucrărilor (lărgirea șoselei Eivissa-Sant Antoni, un nou acces către 
aeroport și lărgirea celei de-a doua șosele de centură din Eivissa), proiectele nu pot fi 
considerate ca fiind autostrăzi sau șosele rapide în sensul Acordului european asupra 
principalelor artere de trafic internațional din 15 noiembrie 1975. 

Proiectele intră în categoria „alte proiecte de construcție de drumuri”, astfel cum sunt definite 
la punctul 10 litera (e) din anexa II la Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 97/11/CE și Directiva 2003/35/CE. Se pare că autoritățile competente au supus 
proiectele unei proceduri EIA simplificate și au analizat efectele lor directe și indirecte asupra 
factorilor enumerați la articolul 3 din Directiva EIA, astfel cum a fost modificată.
Nefiind în măsură să pună în evidență nicio încălcare a legislației comunitare în materie de 
mediu, Comisia și-a finalizat investigația la 31 ianuarie 2008.

                                               
1 JO L 073 14.3.1997.
2 JO L 156, 25.6.2003.


