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Ref.: Petiția nr. 0542/2010, adresată de José Ramón Tolosa González, de cetățenie 
spaniolă, privind proiectul de pasarelă în Mongas, Pasaia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul obiectează față de proiectul de pasarelă, susținând că aceasta va afecta dealurile și 
pereții stâncoși din jur, care fac parte din rețeaua Natura 2000 (SIC ES 120014).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 septembrie 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 februarie 2011

Petiționarul obiectează față de proiectul de pasarelă din SIC ES2120014 „Ulia” din localitățile 
Donosti și Pasaia din regiunea bască. Pasarela (700 m) va fi construită în situl de importanță 
comunitară menționat mai sus, paralel cu marginea stâncii. Petiționarul susține că trebuie 
efectuată o evaluare a impactului proiectului asupra habitatelor și speciilor de interes 
comunitar care există în sit. Petiționarul afirmă, de asemenea, că administrația provinciei 
(Diputación Foral de Gipuzkoa) ar trebui să dea un aviz cu privire la proiect.

Observațiile Comisiei privind petiția

Comisia menționează că situl de importanță comunitară ES2120014 „Ulia” a fost declarat în 
baza dispozițiilor Directivei privind habitatele, 92/43/CEE1. Prin urmare, autoritățile 

                                               
1 Directiva Consiliului 92/43/CE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992.
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competente trebuie să garanteze îndeplinirea cerințelor de la articolul 6 din prezenta directivă 
cu privire la situl Natura 2000 sus-menționat și, pe baza evaluării necesare, să decidă dacă 
proiectul poate continua și, în acest caz, să stabilească în ce condiții și să ia toate măsurile de 
protecție necesare.

Conform informațiilor disponibile, Comisia constată că proiectul în cauză a fost supus unei 
proceduri de evaluare a impactului asupra mediului, în conformitate cu legislația spaniolă de 
transpunere a Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM)1. Autoritățile 
spaniole competente au emis deja o declarație de impact asupra mediului favorabilă pentru 
proiect (Rezoluția Ministerului Mediului, publicată în jurnalul oficial al statului din 14 mai 
20102). 

Ca urmare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, această declarație arată că 
au fost analizate mai multe alternative în ceea ce privește posibilele efecte ale prezentului 
proiect asupra sitului și a avut loc o consultare publică. Administrațiile care au participat la 
consultare sunt enumerate, iar rezumatele declarațiilor lor sunt incluse. Declarația de impact 
asupra mediului detaliază impactul estimat pentru speciile și habitatele de interes comunitar 
care există în sit și stabilește măsurile de atenuare care trebuie luate pentru a reduce impactul 
și condițiile în care trebuie să se desfășoare lucrările de construcție.

Concluzii

În aceste circumstanțe, se pare că autoritățile spaniole au adoptat măsurile necesare de 
protejare a sitului Natura 2000 în cauză. Prin urmare, Comisia nu are motive să considere că 
măsurile luate până în prezent nu sunt compatibile cu cerințele juridice stabilite de Directiva 
privind habitatele și de Directiva EIM.

                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului, JO L 175 din 05.7.1985, modificată prin Directiva 97/11/CE și Directiva 2003/35/CE.
2 BOE 118, 14.5.2010, http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/14/pdfs/BOE-A-2010-7770.pdf


