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Ref.: Petiția nr. 0258/2010, adresată de J.RQ.B., de cetățenie spaniolă, privind 
activitățile în carierele de piatră din Erro, Navarra

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva deciziei autorităților din Navarra de a autoriza construirea 
unei cariere de piatră într-o zonă care face parte din rețeaua Natura 2000 și care este 
clasificată drept sit de importanță comunitară (SIC) (muntele Alduide ES 2200019). Acesta 
menționează faptul că planurile de exploatare și administrare a sitului nu prevăd derularea 
unor operațiuni de cercetare în ceea ce privește cariera de piatră.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 iunie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 202, alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Petiționarul se opune proiectului de construcție a unei cariere de piatră de suprafață în 
municipiul Valle de Erro, din Comunitatea Autonomă (Forală) Navarra, Spania.

Potrivit petiționarului, acest proiect va avea un impact negativ grav asupra sitului de 
importanță comunitară (SIC) „Monte Alduide”, (ES 2200019), inclus în rețeaua Natura 2000, 
și asupra ariei de importanță avifaunistică (AIA) 085, „Roncesvalles-Irati Sierra de Abodi”.

Petiționarul prezintă alăturat Decizia1 Directorului departamentului pentru calitatea mediului 

                                               
1 Resolución 997/2009, de 29 de diciembre, del Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la que se 
concede la Autorización de Afecciones Ambientales para el Proyecto de accesos y emplazamientos de la 3.ª 



PE452.726v02-00 2/3 CM\870252RO.doc

RO

care a acordat autorizația privind impactul asupra mediului pentru proiectul care implică 
puncte de acces și amplasamente pentru cea de-a treia serie de foraje de la Legua Acotada 
(Zilbeti, Valea Erro), sponsorizate de compania Magnesitas Navarras, S.A.

Comisia a examinat informațiile furnizate de petiționar în lumina legislației UE care ar putea 
fi aplicabilă în acest caz.

Directiva 85/337/CEE,1 astfel cum a fost modificată (cunoscută ca Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului sau Directiva EIM), prevede efectuarea unei evaluări a impactului 
asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private. Directiva EIA face distincție între 
așa-numitele proiecte din anexa I, care trebuie întotdeauna supuse unei proceduri EIA, și 
proiectele din anexa II, în cazul cărora statele membre stabilesc, pe baza unei analize de la caz 
la caz și/sau pe baza pragurilor sau criteriilor stabilite în legislația națională de transpunere, 
dacă proiectul trebuie supus unei evaluări a impactului asupra mediului.

Trebuie amintit faptul că, în funcție de caracteristicile proiectului respectiv, acesta poate intra 
sub incidența anexei I punctul 19 la directivă: „Cariere și exploatații miniere de suprafață, în 
cazul în care suprafața șantierului depășește 25 hectare”, sau poate fi inclus în anexa II 
punctul 2a) la directivă: „Cariere, exploatații miniere la zi și turbării (proiecte neincluse la 
anexa I)”.

Procedura de EIM garantează că, înainte ca autoritatea competentă să acorde autorizația, sunt 
identificate și evaluate consecințele pe care le pot avea proiectele asupra mediului.

În ceea ce privește directivele UE privind natura (Directiva 79/409/CEE privind păsările2 și 
Directiva 92/43/CEE privind habitatele3), ar trebui reținut faptul că acestea ar fi aplicabile în 
situația în care proiectul în cauză ar putea avea un efect semnificativ asupra oricărui sit 
aparținând rețelei Natura 2000. Într-un asemenea caz, procedura de EIM poate fi un 
instrument util în vederea aplicării garanțiilor formulate la articolul 6 din Directiva privind 
habitatele.

Potrivit informațiilor disponibile, activitățile de foraj au fost autorizate. Cu toate acestea, în 
privința proiectului de carieră de suprafață, acesta se află într-o fază preliminară, iar 
autoritățile competente nu au acordat încă autorizația de construcție. Autoritățile competente 
trebuie să realizeze EIM necesară pentru carieră și să ia o decizie cu privire la efectele acestui 
proiect asupra sitului în cauză și asupra speciilor protejate în temeiul Directivei privind 
habitatele. Comisia consideră că procedura de EIM pentru acest proiect reprezintă cadrul 
corespunzător pentru ca publicul să își exprime observațiile și preocupările în legătură cu 

                                                                                                                                                  
campaña de sondeos en Legua Acotada (Zilbeti, Valle de Erro), promovido por Magnesitas Navarras, S.A. (B.O. 
Navarra n. 18, 9/02/2010). 18, 9/02/2010)

1 Directiva 85/337/CEE (JO L 175, 5.7.1985), astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 97/11/CE (JO L 073, 14.3.1997), Directiva 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003) și 
Directiva 2009/31/CE (JO L 140, 5.6.2009).

2 JO L 103, 25.04.1979. Codificată prin Directiva 2009/147/CE (JO L 20, 26.1.2010).
3 JO L 206, 22.07.1992
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acest proiect și cu eventualele alternative.

În concluzie, Comisia înțelege că proiectul de carieră de suprafață se află într-o etapă 
preliminară, iar autoritățile competente nu au luat încă o decizie finală cu privire la proiectul 
respectiv. Prin urmare, nu ar fi vorba de o încălcare a dreptului comunitar în materie de mediu 
și, în momentul de față, Comisia nu poate să urmărească mai departe cazul în speță.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 10 iunie 2011 (REV)

Observațiile Comisiei

Serviciile Comisiei au analizat informațiile suplimentare furnizate de petiționar pe baza 
legislației de mediu a UE care s-ar putea aplica în acest caz.

Potrivit petiționarului, autoritățile competente au aprobat dezvoltarea proiectului de carieră de 
suprafață la data de 13.12.20101. Proiectul de carieră a făcut obiectul unei consultări publice, 
iar o procedură de EIM a fost încheiată prin Declarația EIA, adoptată la 26.11.20102. 

Autoritățile competente au efectuat procesul de EIM necesar pentru cariera de piatră și au luat 
o decizie cu privire la efectele acestui proiect asupra sitului de importanță comunitară (SIC) 
ES 2200019 „Monte Alduide”, desemnat în conformitate cu dispozițiile Directivei 92/43/CEE 
privind habitatele3. 

În acest sens, declarația EIM indică faptul că proiectul nu va avea un impact semnificativ 
asupra sitului menționat. Sunt detaliate măsuri specifice de atenuare și de prevenire pentru a 
minimiza impactul acestui proiect asupra speciilor și a tipurilor de habitate existente în zona 
proiectului.

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.

Concluzii

În ciuda informațiilor suplimentare furnizate de petiționar, Comisia încă nu poate identifica 
vreo încălcare a legislației de mediu a UE în acest caz. Prin urmare, Comisia nu dispune de 
niciun element care să o determine să își modifice concluziile sale inițiale.

                                               
1 Publicat în Monitorul Oficial al Guvernului din Navarra, nr. 1, 03.1.2011
2 Publicat în Monitorul Oficial al Guvernului din Navarra, nr. 159, 31.12.2010
3 Directiva 92/43/CE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică. JO L 206, 22.7.1992.


