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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1469/2009, adresată de Juan José Pajarón, de cetățenie spaniolă, privind 
distrugerea florei marine cauzate de extinderea portului de ambarcațiuni 
Campomanes din Altea, Alicante

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea față de distrugerea prin extinderea portului de 
ambarcațiuni Campomanes din Altea, a florei marine bogate în posidonia, specie de floră 
marină protejată în temeiul directivei Habitate, și a celuilalt ecosistem marin protejat. Cu toate 
că primarul anterior a solicitat refacerea stocului de posidonia în portul extins, potrivit 
petiționarului, actualul primar refuză să facă acest lucru, și prin urmare, acesta solicită ca 
fundul mării să fie replantat cu posidonia, iar cantitățile enorme de deșeuri și moloz rezultate 
în urma construirii noului port, care distrug mediul natural, să fie înlăturate de pe fundul 
mării. Reglementările Uniunii Europene privind biodiversitatea sunt ignorate și, prin urmare, 
petiționarul solicită Comisiei să investigheze mai departe acest abuz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 ianuarie 2010.  Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Petiționarul susține că extinderea portului Campomanes poate distruge ireversibil straturile de 
posidonia existente în zonă. Autoritățile locale au fost de acord să transplanteze aceste plante 
marine pentru a minimiza consecințele extinderii portului. 

Straturile cu Posidonia (Posidonion oceanicae: o specie de iarbă marină endemică în Marea 
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Mediterană) constituie un habitat prioritar inclus în Anexa I din Directiva 92/43/CCE1 privind 
habitatele, înscris și în Situl de importanță comunitară ES5213021 „Serra Gelada i Litoral de 
la Marina Bai”. Autoritățile spaniole au propus ca acest site să devină un site de importanță 
comunitară în temeiul Directivei 92/43/CCE privind habitatele. Portul vizat în petiție este 
adiacent sitului și, în consecință, este foarte probabil ca situl să fie influențat de proiect.

Conform articolului 6 alineatul (3) din directiva privind habitatele, orice plan sau proiect care 
nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar care ar putea 
afecta 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 Directivei privind habitatele, autoritățile competente aprobă planul sau proiectul 
doar după ce au constatat că nu are efecte negative asupra integrității sitului respectiv. 
Dispozițiile articolului 6 alineatul (49 din Directiva 92/43/CEE privind habitatele constituie o 
formă de regim de derogare, stabilind condițiile în care planurile și proiectele cu efecte 
negative pot sau nu pot fi aprobate.

Pe de altă parte, trebui menționat că în acest caz se poate aplica directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului  (directiva EIM).  De fapt, Directiva EIM 85/337/CEE2 (astfel 
cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE3 și Directiva 2003/35/CE4) prevede 
desfășurarea unui EIM pentru anumite proiecte publice și private. Directiva EIM face 
distincția între așa-numitele proiecte tip Anexa 1care trebuie întotdeauna evaluate printr-o 
procedură de evaluare a impactului de mediu   și proiecte tip Anexa II, la care statele membre 
trebuie să hotărască, de la caz la caz, și /sau prin praguri sau criterii stabilite de statele 
membre în legislația național care transpun directiva, dacă proiectul trebuie să facă obiectul 
unei evaluări de impact asupra mediului. 

În acest caz ,porturile de agrement („marinas”) sunt incluse în Anexa II la secțiunea proiecte 
de turism și de agrement, punctul 12 litera (b). Atunci când se efectuează o analiză de la caz la 
caz sau se fixează praguri sau criterii, se ține seama de criteriile relevante de selecție stabilite 
în anexa III la directivă. Acestea includ caracteristicile proiectului, amplasamentul acestuia și 
caracteristicile impactului potențial.

Prin procedura EIA se asigură că identificarea și evaluarea consecințelor pe care le au 
proiectele asupra mediului înainte ca autoritatea competentă să acorde autorizația. Publicul și 
autoritățile  de mediu își pot spune opiniile iar rezultatul consultărilor trebuie luat în 
considerație. În consecință, publicul ar trebui să fie informat despre conținutul autorizației.  
De remarcat este faptul că procedurile pentru EIM pot, de asemenea, constitui instrumente de 
aplicare a dispozițiilor articolului 6 din Directiva privind habitatele.

Prin intermediul unei petiții privind conservarea habitatului natural de tip straturi de 

                                               
1
 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 

faună și floră sălbatică.  JO L 206 din 22.7.1992.
2  de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului JO L 175, 05.07.1985 
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posidonia, Comisia a fost informată despre situația straturilor de posidonia și proiectele care 
le pun în pericol în bazinul mediteranean. În cadrul Declarației prind impactul asupra 
mediului, ca măsură compensatorie pentru extinderea portului de agrement Luis 
Campomanes, a fost propusă transplantarea straturilor de posidonia Această măsură este 
foarte controversată datorită ratei scăzute de supraviețuire a specimenelor transplantate. 
Organizațiile de mediu au colectat probe științifice despre nereușita acestei măsuri și au 
solicitat întreruperea lucrărilor de extindere a portului de agrement (care au fost oprite ca 
măsură de precauție din noiembrie 2006, odată cu activitățile de transplantare) Din 
informațiile disponibile rezultă că autorizarea pentru extinderea portului de agrement Luis 
Campomanes din Altea este pe rol la Înalta Curte a regiunii Valencia.  Hotărârea Curții, 
pronunțată la 1 februarie 2010 a anulat rezoluția de autorizare a lărgirii portului Luis 
Campomanes din Altea. Proiectul neavând autorizație de execuție, nu se pot aplica măsurile 
compensatorii.

Deoarece autoritățile naționale administrative și judecătorești sunt responsabilele principale 
ale aplicării legislației UE în Spania și deoarece acestea au luat decizia cu privire la proiectul 
de extindere a portului de agrement Luis Campomanes, Comisia nu intenționează să ia nicio 
altă măsură în acest proiect, atâta timp cât nu apar fapte noi.

Comisia va continua să monitorizeze situația privind conservarea adecvată a habitatului 
natural de tip straturi de posidonia.


