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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0997/2006, adresată de Jésus Valiente, de cetățenie spaniolă, în numele 
Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura 
(Adenex), privind complexul turistic „Marina Isla de Valdecanes” care urmează să 
fie realizat într-o arie protejată Natura 2000

1. Rezumatul petiției

 Petiționarul obiectează față de aprobarea proiectului „Marina Isla de Valdecañas” vizând 
construirea unui complex turistic în Valdecañas (Cáceres, Extremadura, Spania), arie protejată 
Natura 2000. Potrivit petiționarului, autoritățile locale din Extremadura au aprobat proiectul, 
cu toate că acesta este amplasat în interiorul zonei El Embalse de Extremadura și la 200 de 
metri de Márgenes de Valdecañas, ambele fiind situri protejate Natura 2000. Petiționarul 
susține că proiectul comportă riscuri ecologice grave și contravine legislației CE. Acesta 
solicită Parlamentului European să examineze cazul și să intervină pentru oprirea proiectului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 mai 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 septembrie 2007

Petiția

Petiționarul aduce la cunoștință existența unui plan de dezvoltare turistică la lacul de 
acumulare Valdecañas (Cáceres, Extremadura), care a fost declarat de „interes regional” de 
către Administrația Extremadura. 

Proiectul numit „Construirea complexului turistic Marina Isla de Valdecañas, sănătate, peisaj 
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și servicii complete” este planificat să fie situat la lacul de acumulare Valdecañas, în 
municipiile El Gordo și Berrocalejo (Cáceres). Administrația Comunității Autonome din 
Extremadura a aprobat proiectul la 24 ianuarie 2006.

Petiționarul susține că dezvoltarea planificată ar afecta două arii protejate incluse în rețeaua 
Natura 2000, și anume, Aria de Protecție Specială SPA ES0000329 „Embalse de Valdecañas” 
declarată în conformitate cu Directiva Păsări 79/409/EEC, și Situl de Importanță Comunitară 
SIC ES4320068 „Márgenes de Valdecañas” adoptat în conformitate cu dispozițiile Directivei 
Habitate 92/43/EEC.

Petiționarul solicită Parlamentului European să investigheze pretinsele fapte și solicită 
intervenția acestuia pentru oprirea proiectului, care, în opinia acestuia, contravine legislațiilor 
CE, naționale și regionale.

Observațiile Comisiei privind petiția

Petiționarul este preocupat de așa-zisele efecte negative ale dezvoltării proiectului asupra 
conservării habitatelor și a speciilor prezente în siturile Natura 2000.

Pentru proiectele care ar putea avea un impact negativ asupra unor astfel de situri, trebuie 
efectuată o evaluare în conformitate cu articolele 6.3 și 6.4 din Directiva Habitate 
92/43/EEC1. În funcție de concluziile evaluărilor, autoritățile competente pot aproba planul 
sau proiectul doar după ce s-a stabilit că acesta nu va afecta în mod negativ integritatea sitului. 
În cazul unei evaluări negative, planul sau proiectul va putea fi pus în aplicare numai în lipsa 
unor soluții alternative, din motive imperative de interes public predominant și cu luarea 
tuturor măsurilor compensatorii necesare pentru a asigura că este protejată coerența pe 
ansamblu a rețelei Natura 2000.

Comisia menționează că promotorul a evaluat potențialele efecte ale proiectului asupra rețelei 
Natura 2000. Evaluarea a fost prezentată autorităților regionale competente la 3 noiembrie 
2006. Aceasta a fost făcută cunoscută publicului în conformitate cu decizia Direcției 
Regionale de Mediu la 19 decembrie 2006. Petiționarul și alte patru entități au obiectat față de 
proiect. În baza procesului de consultare, au fost solicitate informații suplimentare de la 
promotor pentru a completa evaluarea proiectului. Autoritatea regională competentă a emis o 
declarație asupra impactului asupra mediului la 2 martie 20072, considerând proiectul ca fiind 
compatibil cu legislația de mediu existentă și ca neafectând în mod semnificativ integritatea 
rețelei Natura 2000. Avizul favorabil a fost condiționat de un număr de măsuri de diminuare 
care să fie luate în timpul construcției și desfășurării activității portului. În urma raporturilor, 
promotorul a acceptat să modifice proiectul pentru a include aceste măsuri de diminuare. 

Concluzii 

În baza informațiilor disponibile, Comisia nu are nicio probă conform căreia proiectul 
menționat mai sus va avea un impact negativ asupra păstrării condițiilor de conservare pentru 
                                               
1 JO L206, 22.7.1992, pp. 7-50
2 D.O.E. nr. 31 din 15 martie 2007; http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/310O/07060686.pdf
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care au fost create siturile Natura 2000 de mai sus.

Comisia nu are niciun indiciu că legislația comunitară este încălcată, și, prin urmare, nu 
intenționează să mai întreprindă vreo acțiune în această privință.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Ca urmare a comunicării din partea Comisiei din 21 septembrie 2007 și în urma primirii unor 
informații noi care subliniază că faptele denunțate ar putea avea efecte semnificative asupra 
Ariei de protecție specială (SPA) ES0000329, „Embalse de Valdecañas”, Comisia a depus o 
plângere. În urma investigației deschise, la 2 februarie 2009, Comisia a adresat Regatului 
Spaniei o scrisoare de punere în întârziere referitoare la articolul 6 alineatele (2), (3) și (4) și 
articolul 7 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului1 din 21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, în ceea ce privește proiectul 
„Marina Isla de Valdecañas”, situat în aria de protecție specială menționată mai sus.

Concluzii

În prezent, Comisia examinează răspunsul autorităților spaniole și va asigura punerea corectă 
în aplicare a legislației comunitare.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 25 martie 2010

În conformitate cu ultima comunicare a Comisiei, este important să se sublinieze că faptele 
denunțate au făcut obiectul a două proceduri judiciare la Înalta Curte din Extremadura 
(Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, recursos 561/2007 și 753/2007).

Judecătorii și instanțele naționale sunt primii garanți ai punerii în aplicare corecte a legislației 
comunitare și a canalului normal de controlare a legalității acțiunii administrațiilor naționale. 
Pe lângă aceasta, procedurile judiciare de la nivel național urmează principiul contrazicerii, 
care oferă o garanție pentru asigurarea corectării posibilelor nereguli sau probleme legate de 
punerea în aplicare incorectă a legislației comunitare. 

Comisia poate aștepta rezultatul procedurii judiciare naționale în acele cauze în care aceleași 
fapte fac obiectul analizei judecătorilor și instanțelor naționale. Acest lucru a fost acceptat de 
Ombudsmanul European în Decizia sa din 22 decembrie 2009 privind plângerea 
822/2009/BU.

În această privință, punctul 33 din decizia menționată indică faptul că „Ombudsmanul
împărtășește opinia Comisiei conform căreia autoritățile administrative sau juridice naționale 
sunt principalele responsabile pentru asigurarea faptului că statele membre respectă legislația 
UE. În primul rând, acest lucru prezintă avantaje pentru cetățeni, și, în al doilea rând, 
legislația UE are șanse să fie respectată mai mult dacă preocupările și chestiunile legate de 
aceasta sunt tratate de autoritățile naționale. Astfel, Ombudsmanul consideră că poziția 
Comisiei în ceea ce privește considerarea procedurilor instanțelor naționale ca parte a 

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992
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procesului de punere în aplicare în statele membre este justificată”.

Dacă Comisia consideră adecvat să aștepte rezultatul procedurii naționale, după ce hotărârile 
naționale vor deveni definitive, Comisia va evalua situația și va lua măsurile adecvate.

Pe baza argumentelor prezentate anterior, Comisia a închis cazul la 20 ianuarie 2010.


