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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0403/2010, adresată de Joan Baptista Orquín Caselles, de cetățenie 
spaniolă, în numele Foro de participación ciudadana de la agenda local 21 de 
Oliva (Forumul de participare cetățenească Agenda 21 la nivel local din 
Oliva), privind proiectul rețelei electrice care leagă localitățile Gandia și 
Vejer

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă proiectul care are drept scop construirea unei rețele de electricitate între 
localitățile Gandia și Vejer care trece prin municipiul Oliva susținând că traseul rețelei 
respective ar trebui să fie împământat, iar traseul modificat, din cauza efectelor negative 
asupra peisajului, mediului, turismului și sănătății.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 iulie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Comentariile Comisiei cu privire la petiție

Comisia a examinat informațiile furnizate de petiționari în raport cu legislația UE care ar 
putea fi aplicată în acest caz.

Directiva 85/337/CEE1, astfel cum a fost modificată (cunoscută ca Directiva privind evaluarea 
                                               
1 Directiva 85/337/CEE (JO L 175, 5.7.1985), astfel cum a fost modificată prin Directiva 
97/11/CE (JO L 73, 14.3.1997), Directiva 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003) și Directiva 
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impactului asupra mediului sau Directiva EIM), prevede efectuarea unei evaluări a impactului 
asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private. Directiva EIM face distincția între 
așa-numitele proiecte de la anexa I, care trebuie întotdeauna să facă obiectul unei proceduri 
EIM, și proiectele de la anexa II, pentru care statele membre stabilesc, pe baza unei analize de 
la caz la caz și/sau pe baza pragurilor sau a criteriilor fixate de legislația națională de 
transpunere, dacă proiectul trebuie supus unei evaluări a impactului asupra mediului.

Trebuie precizat că „construirea unor cabluri electrice suspendate cu o tensiune de minimum 
220 kV și o lungime mai mare de 15 km” este inclusă la punctul 20 al anexei I la directivă, 
drept care realizarea EIM este obligatorie.

Procedura EIM asigură identificarea și evaluarea consecințelor proiectelor asupra mediului 
înainte de acordarea autorizației de către autoritatea competentă. Publicul își poate exprima 
opinia și toate consultările trebuie luate în considerare. De asemenea, publicul ar trebui să fie 
informat cu privire la conținutul autorizației.

În ceea ce privește directivele UE privind natura (Directiva 2009/147/CE1 privind păsările și 
Directiva 92/43/CEE2 privind habitatele), trebuie spus că acestea ar fi aplicabile în cazul în 
care proiectul în cauză ar avea un impact semnificativ asupra unui sit Natura 2000. Într-un 
astfel de caz, o procedură EIM ar putea fi un instrument util pentru aplicarea cerințelor și 
măsurilor prevăzute la articolul 6 din Directiva privind habitatele.

Comisia nu poate interveni decât în cazul identificării încălcării legislației UE. În 
conformitate cu informațiile disponibile, se pare că acest proiect se află într-o etapă 
preliminară. Prin urmare, în acest moment, nu există motive să se presupună că dispozițiile 
relevante ale legislației comunitare nu vor fi aplicate în mod corespunzător.

Comisia dorește să sublinieze că responsabilitatea privind aplicarea corectă a legislației UE 
revine în primul rând statelor membre. Tratatul nu conferă Comisiei competența de a se 
substitui autorităților statelor membre în, de exemplu, luarea deciziilor de aprobare a acestui 
proiect. În plus, Comisia ar dori să sublinieze faptul că aspectul unui proiect și alegerea unei 
alternative specifice rămâne responsabilitatea statului membru interesat.

Concluzii

În aceste circumstanțe, nu poate fi identificată nicio dovadă a încălcării legislației UE: Prin 
urmare, Comisia consideră că nu se justifică nicio acțiune suplimentară în această etapă.

                                                                                                                                                  
2009/31/CE (JO L 140, 5.6.2009).
1 JO L 20, 26.1.2010
2 JO L 206, 22.7.1992


