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Comisia pentru petiții

03.03.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0559/2009, adresată de José Vázquez Gómez, de cetățenie spaniolă, 
în numele „Asociación movida Pro Parque Tamarguillo”, privind construirea 
unei autostrăzi de legătură care ar afecta un parc din Sevilla 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că consiliul local din Sevilla preconizează construirea unei 
autostrăzi de legătură prin Parcul Tamarguillo. Parcul respectiv a fost restaurat și reîmpădurit 
cu fonduri FEDR. Construirea unei autostrăzi de legătură ar distruge această restaurare și 
echipamentele, și ar afecta semnificativ persoanele care locuiesc în zonă. Petiționarul reclamă 
gestionarea defectuoasă a acestor fonduri europene. 

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Petiționarul se opune construirii unei autostrăzi în jurul orașului Sevilla, din Comunitatea 
autonomă Andaluzia, în Spania.  Petiționarul indică faptul că acest proiect de autostradă va 
determina deteriorarea și distrugerea unei părți a parcului urban Tamarguillo. Potrivit 
petiționarului, acest parc este foarte important pentru locuitorii din zonă și pentru calitatea 
vieții acestora. Petiționarul subliniază faptul că acest parc dispune de valori ecologice 
importante și că zona umedă în cauză ar fi distrusă prin acest proiect rutier. Petiționarul 
reclamă faptul că această zonă a fost restaurată recent cu ajutorul unor contribuții provenite de 
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la fonduri europene (POMAL/FEDR).

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

În ceea ce privește punerea în aplicare a legislației comunitare în materie de mediu în acest 
caz, trebuie menționată Directiva 85/337/CEE1 a Consiliului din 27 iunie 1985 privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului.  Această directivă a 
fost modificată prin Directivele 97/11/CE2, 2003/35/CE3 și 2009/314.

Articolul 2 alineatul (1) din Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată, cunoscută 
sub numele de Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM), prevede că, 
înaintea acordării autorizării, proiectele care pot avea efecte importante asupra mediului, în 
special prin natura, mărirea sau localizarea lor, trebuie supuse unei proceduri de autorizare și 
unei evaluări a efectelor asupra mediului.

Directiva EIM se aplică proiectelor menționate la anexele I și II. Trebuie menționat faptul că 
anexa I cuprinde la punctul 7 litera (b) proiectele privind „construirea de autostrăzi și șosele”.   
În temeiul articolului 4 alineatul (1), proiectele care aparțin uneia dintre categoriile prezentate 
la anexa I trebuie să facă obiectul unei evaluări în conformitate cu articolele 5-10.

Prin urmare, se pare că acest proiect de construire a unei autostrăzi sau șosele în jurul orașului 
Sevilla trebuie supus unei proceduri de evaluare a efectelor asupra mediului, înaintea acordării 
autorizării.  Trebuie menționat faptul că, în cadrul acestei proceduri, trebuie să se desfășoare o 
procedură de consultare a publicului.  Observațiile și afirmațiile publicului trebuie luate în 
considerare înainte de eventuala autorizare a proiectului.

Serviciile Comisiei au contactat autoritățile spaniole, pentru a afla detaliile acestui proiect de 
autostradă și pentru a le solicita observații privind punerea în aplicare a Directivei 
85/337/CEE în acest caz.

Fiind vorba de directive comunitare de protejare a naturii: Directiva 79/409/CEE (Păsări)5 și 
Directiva 92/43/CEE6 (Habitate), trebuie notat faptul că acestea sunt pertinente în acest caz, 
dat fiind că proiectul în cauză nu este inclus în nici un sit  aparținând rețelei Natura 2000.

În ceea ce privește posibila finanțare comunitară a acestor proiecte: pe de o parte, restaurarea 
parcului urban „Parque Tamarguillo” și, pe de altă parte, noua autostradă avută în vedere, 
Comisia dorește să sublinieze faptul că:

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile spaniole serviciilor Comisiei responsabile cu 
fondurile structurale, un proiect numit „Reamenajarea terenurilor degradate în municipiu” a 
fost cofinanțat de FEDR în cadrul programului POMAL (1994-1999).  Ultima certificare a 

                                               
1  JO L  175 din 5.7.1985.
2  JO L  73 din 14.3.1997.
3  JO L 156 din 25.6.2003.
4  JO L 140 din 5.6.2009.
5  JO L 103 din 25.4.1979.
6  JO L 206 din 22.7.1992.
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acestui proiect datează din 2001.  Costul total eligibil a fost de 8 865 163 de euro, dintre care 
6 205 614 de euro au fost cofinanțați de FEDR.

Comisia nu deține informații cu privire la proiectul rutier menționat de petiționar și, prin 
urmare, aceasta nu participă la posibila cofinanțare a acestuia.  În orice caz, Comisia îi 
sugerează petiționarului să se adreseze autorităților spaniole competente, și anume ministrului 
economiei, dna Martínez Urrutia, la adresa de e-mail: emartinezurrutia@sgpg.meh.es, pentru 
a obține informații suplimentare cu privire la acest subiect.

Concluzie

Comisia s-a adresat autorităților spaniole, pentru a solicita observații din partea acestora cu 
privire la punerea în aplicare a legislației comunitare în materie de mediu în acest caz.

Comisia va informa Parlamentul European cu privire la evoluțiile în gestionarea acestui caz.

4. (REV) Răspunsul Comisiei, primit la 03 martie 2011

În răspunsul anterior, Comisia a informat Comisia pentru petiții a Parlamentului European cu 
privire la legislația UE în materie de mediu care s-ar putea aplica în cazul de față.

În urma acestei petiții, Comisia s-a adresat autorităților spaniole pentru a solicita observații 
din partea acestora privind faptele denunțate de petiționari, precum și privind aplicarea 
obligațiilor care decurg din legislația UE din domeniul mediului aplicabile în cazul de față.

Ca răspuns la cererea Comisiei, autoritățile spaniole au trimis raportul elaborat de către 
primăria din Sevilla pe această temă, însoțit de diferite anexe.

Pe scurt, autoritățile spaniole subliniază că proiectul de autostradă periferică SE-35, precum și 
proiectul de planificare a parcului urban Tamarguillo erau prevăzute în cadrul planului 
general de urbanism (PGOU) al municipalității Sevilla.  Autoritățile municipale mai adaugă 
faptul că planul susmenționat a făcut obiectul unei proceduri de evaluare a impactului de 
mediu înainte de aprobarea sa definitivă, la 19 iulie 2006, de către Comunitatea autonomă 
Andaluzia.

În urma examinării dosarului, Comisia a trimis o nouă scrisoare autorităților spaniole, 
solicitând informații suplimentare mai detaliate cu privire la evaluarea impactului de mediu și 
demersurile care au intervenit în legătură cu cele două proiecte specifice menționate anterior.  
Aceste informații suplimentare sunt necesare pentru finalizarea analizării cazului.


