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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Obiect: Petiția nr. 1501/2009 , adresată de Roque Leal Carretero, de cetățenie spaniolă, 
privind proiectul de construcție a unei autostrăzi care afectează parcul natural din 
Sierra Norte, din vecinătatea orașului Sevilia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul pretinde că lucrările la autostrada A-455 din municipiul Constantina ar afecta 
grav zona protejată care a fost declarată recent rezervație a bioseferei din Sierra Norte, în 
vecinătatea orașului Sevilia. De asemenea, acesta argumentează că respectiva autostradă se va 
întinde de-a lungul unui drum de transhumanță al animalelor situat într-o zonă pe care nu se 
poate construi. Din documentația suplimentară trimisă de către petiționar reiese faptul că 
proiectul a fost prezentat opiniei publice, s-a efectuat un studiu de impact asupra mediului, iar 
proiectul este finanțat cu fonduri FEDR.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 ianuarie 2010.  Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 202, alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Comisia a examinat informațiile furnizate de petiționar, ținând seama de dreptul Uniunii 
Europene (UE) aplicabil în cazul de față. Reiese că informațiile cu privire la proiect au fost 
puse la dispoziția publicului în cadrul unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului 
(EIM). Declarația EIM a fost adoptată prin Decizia din 21.2.2008 a Biroului regional din 
Sevilia din cadrul Ministerului Regional al Mediului. Mai mult, acest proiect primește 
finanțare de la Fondul european de dezvoltare regională (FEDR).
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Ar trebui notat faptul că Directiva 85/337/CEE1, astfel cum a fost modificată prin Directiva 
97/11/CE2, Directiva 2003/35/CE3 și Directiva 2009/31/CE4 (cunoscută ca Directiva EIM -
evaluarea impactului asupra mediului), conține dispoziții în ceea ce privește realizarea unei 
EIM pentru anumite proiecte publice și private.

Directiva EIM face distincția între așa-numitele proiecte din anexa I, care trebuie să facă 
întotdeauna obiectul unei proceduri de EIM, și cele din anexa II, pentru care statele membre 
stabilesc, pe baza unei analize de caz și/sau pe baza pragurilor sau a criteriilor fixate de 
legislația națională de transpunere, dacă proiectul trebuie supus unei EIM, printr-o procedură 
denumită „screening”.  Atunci când se realizează o analiză de la caz la caz sau când se 
stabilesc praguri și criterii, se iau în considerare criteriile de selecție relevante prevăzute în 
anexa III la directivă. Acestea includ caracteristicile proiectului, localizarea acestuia și 
caracteristicile impactului potențial.

Proiectele rutiere sunt cuprinse atât în anexa I, cât și în anexa II (anexa II acoperind acele 
proiecte care nu figurează în anexa I).

În ceea ce privește directivele UE privind natura (Directiva Păsări 2009/147/CE5 și Directiva 
privind habitatele 92/43/CEE6), trebuie spus că acestea ar fi aplicabile în cazul în care 
proiectul în cauză ar avea un impact semnificativ asupra unui sit Natura 2000.  În aceste 
cazuri, procedura de EIM poate fi un instrument util în vederea aplicării cerințelor și 
garanțiilor stipulate la articolul 6 din Directiva privind habitatele.

Zona afectată de acest proiect a fost desemnată de autoritățile spaniole drept arie de protecție 
specială (APS), în temeiul Directivei privind păsările, și este sit de importanță comunitară 
(SIC), în temeiul Directivei privind habitatele, purtând numele și codul ES0000053 „Sierra 
Norte”, aparținând Rețelei Natura 2000.

În fine, trebuie precizat că, în legătură cu regimul local de protecție a drumurilor de 
transhumanță ale animalelor, Comisia nu are competența de a interveni. Acest aspect este 
reglementat exclusiv de legislația statului membru. În cazul în care petiționarul dorește să 
conteste impactul asupra acestor drumuri de transhumanță, el trebuie să recurgă la căile de 
atac prevăzute de legislația spaniolă.

Comisia a solicitat informații din partea autorităților spaniole competente în legătură cu 
respectarea cerințelor relevate prevăzute de legislația comunitară în materie de mediu. În 
special, Comisia a cerut din partea autorităților spaniole informații referitoare la modul în care 
acestea au aplicat prevederile Directivei EIM și ale directivelor privind natura în cazul de față.

Comisia va informa Comisia pentru petiții asupra oricăror evoluții ulterioare.

                                               
1  JO L 175, 5.7.1985
2  JO L 073, 14.3.1997
3  JO L 156, 25.6.2003
4  JO L 140, 5.6.2009
5  JO L 20, 26.1.2010
6  JO L 206, 22.7.1992
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4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

Comisia a examinat informațiile furnizate de petiționar, ținând seama de dreptul Uniunii 
Europene (UE) aplicabil în cazul de față. Pentru a înțelege pe deplin detaliile legate de acest 
caz, Comisia a solicitat autorităților spaniole informații privind conformitatea cu cerințele 
relevante prevăzute de legislația comunitară în materie de mediu.

Comisia a considerat totuși că răspunsul oferit de autoritățile spaniole nu conține informații 
detaliate privind punerea în aplicare corespunzătoare a dispozițiilor articolului 6 din Directiva 
92/43/CEE privind habitatele1. 

Ar trebui remarcat faptul că zona afectată de acest proiect a fost desemnată de autoritățile 
spaniole drept arie de protecție specială (APS), în temeiul Directivei privind păsările, și este 
sit de importanță comunitară (SIC), în temeiul Directivei privind habitatele, desemnată ca 
ES0000053 „Sierra Norte” și aparținând Rețelei Natura 2000. Prin urmare, Comisia se va 
adresa din nou autorităților spaniole pentru a le solicita să verifice în ce mod sunt aplicate 
dispozițiile articolului 6 din Directiva privind habitatele în acest caz. 

Ca răspuns la o altă solicitare de informații, autoritățile spaniole au explicat Comisiei că acest 
proiect nu a fost selectat pentru FEDER sau alte cofinanțări comunitare.  În acest stadiu, a fost 
finalizat doar proiectul, acesta fiind finanțat în totalitate din bugetul regional al guvernului 
andaluz.  Nu au avut loc achiziții publice iar execuția proiectului nu a început încă.

5.       Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

În urma solicitării Comisiei de informații detaliate suplimentare, pentru a verifica adecvarea 
implementării dispozițiilor articolului 6 din Directiva privind habitatele2, autoritățile spaniole 
au transmis un alt raport, elaborat de „Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla”. Raportul 
demonstrează faptul că Directiva privind habitatele a fost implementată adecvat, după ce s-a
verificat, conform procedurii de EIM, că proiectul nu afectează negativ integritatea sitului 
Natura 2000 în cauză. Informațiile oferite în cele două rânduri de către autoritățile spaniole 
demonstrează respectarea dreptului UE din domeniul mediului.

Prin urmare, Comisia conchide că nu a avut loc nici o încălcare și a închis ancheta.

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992
2  Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră 
sălbatică (JO L 206, 22.7.1992).


