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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0338/2010 , adresată de T.F.T, de cetățenie spaniolă, în numele 
„Plataforma por la defensa de los valles verdes”, privind bazinele hidrografice și 
forajele din parcul natural „Sierra de Cazorla” din Segura y las Villas, Jaén 

1. Rezumatul petiției

Petiționarii își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul nefavorabil asupra apelor subterane 
din parcul natural Sierra de Cazorla, ca urmare a activităților de forare a puțurilor care fac 
parte dintr-un proiect privat de mare anvergură, în scop lucrativ, pentru irigarea a 654 de 
hectare de livezi de măslini, plan al asociației pentru irigare Beas del Segura. Puțurile sunt 
scufundate într-o locație declarată zonă naturală protejată de către guvernul andaluz în 1986, 
și desemnată drept rezervație a biosferei de către UNESCO. Petiționarii susțin că legislația 
comunitară este încălcată, inclusiv Directiva Habitate (locația fiind SIC ES 0000035, care 
face parte din rețeaua Natura 2000) și Directiva 79/409/CEE (întrucât locația este o zonă de 
protecție specială a păsărilor), precum și legislația națională, inclusiv planul hidrologic 
Guadalquivir și planul de gestionare a parcului natural Sierra de Cazorla.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 iulie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Petiția se referă la aprobarea proiectului de irigare a 645 ha în provincia Jaén cu apă adusă din 
Parcul natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Potrivit petiționarilor, impactul captării 
resurselor hidraulice ale parcului natural, care este de asemenea un sit Natura 2000, nu a fost 
evaluat în mod corespunzător. Nici impactul celorlalte facilități conexe, care vor trebui să fie 
construite în interiorul sitului (linia electrică aeriană) nu a fost evaluat în mod corespunzător. 
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Petiționarii susțin că nu au fost respectate dispozițiile legislației europene de mediu: Directiva 
92/43/CEE1 privind habitatele, Directiva 2009/147/CE2 privind păsările și Directiva-cadru 
2000/60/CE3 privind apa. 

Situl ES0000035, „Sierras de Cazorla Segura y las Villas”, a fost desemnat sit de importanță 
comunitară în temeiul dispozițiilor Directivei Habitate și arie de protecție specială în temeiul 
dispozițiilor Directivei Păsări. Directiva Habitate impune [articolul 6 alineatele (3) și (4)] ca 
orice proiect care ar putea avea efecte negative asupra unor astfel de situri să facă obiectul 
unei evaluări. În funcție de concluziile evaluării respective, autoritățile competente aprobă 
planul doar după ce au constatat că nu are efecte negative asupra integrității sitului. 
Dispozițiile articolului 6 alineatul (4) din Directiva 92/43/CEE privind habitatele constituie o 
formă de regim de derogare, stabilind condițiile în care planurile și proiectele cu efecte 
negative pot sau nu pot să fie aprobate.

Potrivit informațiilor disponibile, declarația de impact asupra mediului al acestui proiect 
(DIA) nu arată că a fost efectuată o evaluare adecvată a impactului acestuia asupra valorilor 
ecologice care au motivat desemnarea acestui sit.

Concluzii

Prin urmare, Comisia va contacta autoritățile spaniole pentru a evalua dacă au fost respectate 
prevederile Directivei Habitate și ale Directivei-cadru privind apa.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 6 septembrie 2011

Comisia a cerut autorităților spaniole informații detaliate cu privire la evaluarea de impact a 
captării resurselor de apă și la impactul facilităților conexe (care urmează să fie construite în 
interiorul sitului, cum ar fi linia electrică aeriană).

În urma analizării răspunsului primit din Spania, a generat însă alte întrebări precum și 
necesitatea unor informații suplimentare în ceea ce privește conformitatea evaluării efectuate 
cu dispozițiile Directivei habitate.

În consecință, Comisia a cerut autorităților spaniole informații detaliate suplimentare.  

                                               
1 JO L 206, 22.07.1992
2 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 
privind conservarea păsărilor sălbatice, JO L 20/7, 26.1.2010.
3 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de 
stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, JO L 327, 22.12.2000.


