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presupusa încălcare a legislației în materie de mediu în Montes de Toledo 
(Sierras de Malagón), Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul cere Uniunii Europene să ia măsuri în vederea prevenirii încălcării legislației 
europene cu privire la protecția păsărilor și a habitatelor și cu privire la evaluarea impactului 
asupra mediului, având în vedere că are loc o deteriorare a mediului, cauzată de construirea de 
parcuri eoliene în Montes de Toledo (Sierra de Malagón), Spania.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 aprilie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

În conformitate cu Directiva 85/337/CEE1 a Consiliului, astfel cum a fost modificată, privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (Directiva privind 
evaluarea impactului asupra mediului sau Directiva EIA), proiectele care pot avea efecte 
semnificative asupra mediului, din cauza, inter alia, a naturii, dimensiunii sau localizării lor, 
trebuie să facă obiectul unei evaluări a efectelor lor asupra mediului, înainte de a fi autorizate.

Directiva EIA face distincția între așa-numitele proiecte din anexa I, care trebuie întotdeauna 
să facă obiectul unei proceduri de EIA, și proiectele din anexa II, pentru care statele membre 
stabilesc, pe baza unei analize de la caz la caz și/sau pe baza pragurilor sau a criteriilor fixate 
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de legislația națională de transpunere, dacă proiectul trebuie supus unei evaluări a impactului 
asupra mediului. Trebuie remarcat faptul că proiectele de parcuri eoliene se încadrează în 
domeniul de aplicare a punctului 3 litera (i) din anexa II la directivă: „instalații destinate 
transformării energiei eoliene în energie electrică (parcuri eoliene)”.

Din informațiile furnizate de petiționar reiese că autoritatea competentă a guvernului regional 
din Castilla La Mancha a efectuat o procedură de evaluare a impactului asupra mediului 
pentru fiecare proiect de parc eolian.

Cu toate acestea, informațiile furnizate de petiționar sunt atât de limitate încât Comisia nu are 
o bază suficientă pentru a evalua dacă este necesar să solicite autorităților spaniole detalii 
suplimentare.

Comisia dorește să sublinieze că responsabilitatea privind aplicarea corectă a legislației UE 
revine în primul rând statelor membre. Tratatul nu conferă Comisiei competența de a se 
substitui autorităților statelor membre în activitățile lor de supraveghere și aplicare a 
deciziilor, de exemplu, cu privire la autorizarea proiectelor respective. Aceste chestiuni 
specifice sunt abordate doar în legislația statului membru.

Din informațiile furnizate, se pare că procedura de evaluare a impactului asupra mediului a 
fost efectuată în acest caz. Nu se poate lua nicio decizie referitoare la contactarea autorităților 
spaniole întrucât informațiile furnizate de petiționar sunt atât de limitate.

Dacă petiționarul consideră că cerințele legislației comunitare nu au fost respectate în acest 
caz, ar fi necesare informații mai detaliate, precum și dovezi pertinente.


