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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0835/2009 adresată de María Alejandra Pérez Montedeoca, de 
cetățenie spaniolă, în numele „Plataforma por la alternativa del anillo 
insular” (Platforma pentru alternativa inelului insular), privind lucrările de 
construcție ale proiectului denumit „închiderea inelului insular” de pe insula 
Tenerife din Insulele Canare

Petiția nr. 1241/2009, adresată de I. I. Rodriguez Cámara, de cetățenie 
spaniolă, însoțită de 69 de semnături, privind lărgirea unei autostrăzi din 
Icod de los Vinos, în Tenerife

1. Rezumatul petiției nr. 0835/2009

Petiționara protestează împotriva lucrărilor de construcție a unei șosele circulare pentru 
închiderea inelului insular din Tenerife, în special sectoarele dintre Icod de los Vinos și 
Santiago de Teide, lucrări care se bazează pe finanțare comunitară. Potrivit petiționarei, aceste 
lucrări afectează diferite situri de importanță comunitară, zone din programul Natura 2000 
(defileurile vulcanice de coastă și peșterile vulcanice), un parc natural (rezervația specială de 
la Chinyero) care este o arie de protecție specială a păsărilor. În plus, lucrările ar afecta și 
bazinele acvifere și ar duce la pierderea unor terenuri agricole de mare valoare. Petiționara 
susține că nu s-au găsit posibilități alternative la acest proiect și că studiul de impact asupra 
mediului s-a realizat în etape, în loc să se considere lucrările ca un proiect global de 
infrastructură.

Rezumatul petiției nr. 1241/2009

Petiționarul protestează împotriva lucrărilor prevăzute pentru lărgirea unei autostrăzi din 
municipiul Icod de los Vinos, autostrada C-820, în secțiunea Santiago del Teide, în scopul 
construirii rețelei de transport insular în Tenerife. Acesta precizează faptul că aceste lucrări ar 
afecta zona stâncoasă de coastă La Culata, care este situată într-o zonă de importanță 



PE438.318/revv01-00 2/4 CM\810959RO.doc

RO

comunitară (SCI ES 7020073). Petiționarul solicită oprirea lucrărilor finanțate din fonduri 
FEDR pe motivul că proiectul distruge o zonă de protecție specială.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0835/2009

Declarată admisibilă la 13 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

Petiția nr. 1241/2009

Declarată admisibilă la 8 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Petiția nr. 0835/2009

Potrivit petiționarei, lucrările pentru „închiderea inelului insular”, destinate să îmbunătățească 
legăturile rutiere în partea de nord a insulei Tenerife, pot afecta semnificativ mai multe situri 
de importanță comunitară (denumite în continuare SIC), protejate în temeiul Directivei 
92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică1 (Directiva privind habitatele). Proiectul nu a făcut 
obiectul niciunei evaluări a efectelor asupra mediului. Petiționara susține faptul că acest lucru 
contravine dispozițiilor Directivei 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului2 (Directiva EIA), 
astfel cum a fost modificată.

Articolul 3 din Directiva EIA prevede că „evaluarea impactului asupra mediului identifică, 
descrie și evaluează într-o formă adecvată, în funcție de fiecare caz în parte și în conformitate 
cu articolul 4 și 11, efectele directe și indirecte ale unui proiect asupra următorilor factori:

- om, faună și floră;
- sol, apă, aer, climat și peisaj;
- bunuri materiale și patrimoniu cultural;
- interacțiunea dintre factorii menționați la prima, a doua și a treia liniuță.”

Această obligație poate fi încălcată atunci când un proiect este divizat în mai multe părți, în 
scopul derulării unor proceduri separate de evaluare a efectelor, în special atunci când nu 
există o justificare tehnică și efectele cumulate ale diferitelor părți nu se iau în considerare în 
cadrul evaluării.
Articolul 6 din Directiva privind habitatele prevede:
„(1). Pentru ariile speciale de conservare, statele membre adoptă măsurile de conservare 

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50.

2 JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48.
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necesare, inclusiv, după caz, planuri de gestionare adecvate, speciale sau incluse în alte 
planuri de dezvoltare, precum și actele administrative sau clauzele contractuale adecvate în 
conformitate cu necesitățile ecologice ale tipurilor de habitate naturale din anexa I sau ale 
speciilor din anexa II prezente pe teritoriul respectivelor situri.
(2). Statele membre iau măsurile necesare pentru a evita, pe teritoriul ariilor speciale de 
conservare, deteriorarea habitatelor naturale și a habitatelor speciilor, precum și perturbarea 
speciilor pentru care au fost desemnate respectivele arii, în măsura în care perturbările 
respective ar putea fi relevante în sensul obiectivelor prezentei directive.
(3). Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru 
gestionarea sitului, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, per se sau în combinație 
cu alte planuri sau proiecte, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale 
asupra sitului, în funcție de obiectivele de conservare ale acestuia din urmă. În funcție de 
concluziile evaluării respective și în conformitate cu dispozițiile alineatului (4), autoritățile 
naționale competente aprobă planul sau proiectul doar după ce au constatat că nu are efecte 
negative asupra integrității sitului respectiv și, după caz, după ce au consultat opinia publică.
(4). Dacă, în ciuda unui rezultat negativ al evaluării efectelor asupra sitului și în lipsa unei 
soluții alternative, planul sau proiectul trebuie realizat, cu toate acestea, din motive cruciale 
de interes public major, inclusiv din rațiuni de ordin social sau economic, statul membru ia 
toate măsurile compensatorii necesare pentru a proteja coerența globală a sistemului Natura 
2000. Statul membru informează Comisia cu privire la măsurile compensatorii adoptate.
În cazul în care situl respectiv adăpostește un tip de habitat natural prioritar și/sau o specie 
prioritară, singurele considerente care pot fi invocate sunt cele legate de sănătatea sau 
siguranța publică, de anumite consecințe benefice de importanță majoră pentru mediu sau, ca 
urmare a avizului Comisiei, de alte motive cruciale de interes public major.”

În prezent, Comisia verifică dacă dispozițiile acestui articol au fost aplicate în mod corespunzător 
în acest caz.

Concluzie

Comisia a inițiat o anchetă în cazul acestei petiții și va informa Comisia pentru petiții cu 
privire la constatările înregistrate.

4. Răspuns suplimentar al Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petițiile nr. 0835/2009 și 1241/2009

În conformitate cu petiționarii, proiectul „cierre del anillo insular”, care vizează îmbunătățirea 
legăturilor rutiere în partea de nord a Insulei Tenerife, poate avea efecte semnificative asupra 
mai multor arii de protecție specială, clasificate astfel în conformitate cu articolul 4 din 
Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 
privind conservarea păsărilor sălbatice1, și arii de importanță comunitară protejate în temeiul 
Directivei 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor 
de faună și floră sălbatică2. Petiționarii susțin, de asemenea, că Directiva Consiliului 
                                               
1 JO L 20, 26.1.2010, p. 7-25
2 JO L 206, 22.7.1992, p. 7–50
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85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private 
asupra mediului1, astfel cum a fost modificată2, nu a fost aplicată corect, de vreme ce 
evaluarea impactului proiectului asupra mediului nu a ținut seama de efectele cumulative.

Informațiile colectate în urma anchetei desfășurate de Comisie indică faptul că aceleași chestiuni 
precum cele semnalate în petiții fac, în prezent, obiectul unor proceduri judiciare în Spania 
(cauza 165/2008 de la Înalta Curte de Justiție a Insulelor Canare).

Prin urmare, Comisia și-a întrerupt ancheta, care nu ar servi niciunui scop util în această 
etapă, având în vedere rolul jucat de instanțele naționale în punerea în aplicare a legislației 
UE. Judecătorii naționali sunt și judecători de drept UE și, ori de cât ori ar fi necesar, ar trebui 
să pună în aplicare legislația europeană relevantă în cauzele pendinte. Mai mult decât atât, 
Directivele 2009/147/CE, 92/43/CEE și 85/337/CEE au fost pe deplin transpuse în dreptul 
spaniol.

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40–48

2 Directiva Consiliului 97/11/CE, JO L 073, 14.3.1997, p. 5 -15, și Directiva Parlamentului European și a 
Consiliului 2003/35/CE, JO L 156, 25.6.2003, p. 17- 25


