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cetățenie spaniolă, privind tăierea copacilor în orașul Jaén din Andalucia

1. Rezumatul petiției

Petiționara se plânge de faptul că municipalitatea din Jaén taie copacii pentru a construi o linie 
de tramvai din fonduri europene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Petiționara se plânge de faptul că copacii bătrâni de pe străzile orașului Jaén, din Comunitatea 
Autonomă Andalucía, sunt tăiați pentru a construi noua linie de tramvai finanțată din fonduri
ale UE.

În opinia petiționarei, aceste lucrări ar fi trebuit să fie planificate mai bine pentru a se evita 
tăierea copacilor respectivi într-un oraș în care și așa există puțini copaci și în care aceștia 
sunt foarte apreciați, având în vedere climatul arid și secetele frecvente.

În primul rând, trebuie remarcat faptul că petiționara nu se referă la nicio posibilă încălcare a 
unei dispoziții a legislației comunitare în materie de mediu.

Informațiile furnizate de petiționară în legătură cu speciile de copaci nu includ nicio dovadă a 
faptului că arborii afectați aparțin speciilor de importanță comunitară enumerate în anexele la 
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Directiva 92/43/CEE1 (Directiva privind habitatele). De asemenea, Comisia remarcă faptul că 
în zona orașului Jaén nu există situri de importanță comunitară (SIC) care aparțin rețelei 
Natura 2000.

Directiva 85/337/CEE2, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE3 și Directiva 
2003/35/CE4 (cunoscută drept Directiva privind evaluarea efectelor asupra mediului sau 
Directiva EIA), prevede evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului. Directiva EIA face distincția între proiectele prevăzute în anexa I, care trebuie să 
facă obiectul unei proceduri de evaluare a efectelor asupra mediului și proiectele prevăzute în 
anexa II, în cazul cărora statele membre stabilesc, pe baza unei analize de la caz la caz și/sau a 
unor limite și criterii stabilite în legislația națională de transpunere, dacă proiectele trebuie să 
facă obiectul unei proceduri de evaluare.

Prin urmare, procedura de evaluare a efectelor asupra mediului este obligatorie pentru 
proiectele incluse în anexa I. În cazul proiectelor incluse în anexa II, statele membre trebuie să 
stabilească, înainte de acordarea autorizației de construcție, dacă acestea pot avea efecte 
semnificative asupra mediului, ținând seama de criteriile de selecție relevante, prevăzute în 
anexa III la Directiva EIA.

Proiectele de construcție a liniilor de tramvai sunt prevăzute în anexa II punctul 10 litera (h) la 
Directiva EIA. Cu toate acestea, petiționara nu furnizează nicio informație care să stabilească 
dacă proiectul în cauză a făcut obiectul unei proceduri de evaluare a efectelor asupra 
mediului.
În ultimul rând, conform informațiilor de care dispune Comisia, nu sunt prevăzute fonduri ale 
UE pentru un proiect de linii de tramvai în orașul Jaén.

Concluzii

Informațiile furnizate de petiționară nu conțin dovezi ale încălcării dispozițiilor Directivei 
privind habitatele sau ale Directivei EIA. Prin urmare, Comisia nu intenționează să 
întreprindă nicio acțiune suplimentară cu privire la acest subiect.
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