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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0192/2006, adresată de Rosemaire Hennecke Gramatzki, de 
cetățenie germană, privind stoparea proiectului de construire a autostrăzii A-
48 dintre Vejer și Algeciras

1. Rezumatul petiției

Petiționara este coordonatoarea celui de al treilea Grup de acțiune al cetățenilor din Tarifa 
(denumit „Less Concrete and More Sense” („Mai puțin beton și mai multă minte”), care 
încearcă să blocheze construirea autostrăzii A-48 dintre Vejer și Algeciras (prin dublarea 
drumului N 340, care face parte din Rețeaua transeuropeană). Ea lansează un apel pentru 
protejarea a „ceea ce a rămas probabil ultimul colț de rai de pe coasta spaniolă” și relevă că pe 
traseul autostrăzii planificate există arii naturale protejate care au fost propuse ca situri de 
interes comunitar. Zona umedă „Humedal de la Janda”, odată cea mai mare din Europa, este 
și ea afectată. Cu toate acestea, autoritățile competente nu au răspuns.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 iulie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 23 martie 2007

Petiționara, coordonatoarea grupului de acțiune al cetățenilor „Menos Hormigón y más 
Inteligencia” („Mai puțin beton și mai multă minte”), caută să oprească lărgirea drumului 
N340 care ar urma să devină autostrada A48 dintre Vejer și Algeciras în regiunea Andaluzía, 
care este planificată de Ministerul Lucrărilor Publice. Ea solicită protejarea a ceea ce 
consideră ca fiind ultimul colț de rai de pe coasta spaniolă și arată că există arii protejate pe
traseul autostrăzii planificate care au fost adoptate ca Situri de Importanță Comunitară. 
Petiționara se referă, de asemenea, la consecințele asupra rezervației de ținuturi umede 
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„Humedal de la Janda”.

Petiționara susține că respectiva construcție a autostrăzii A48, prin dublarea drumului N340 
care face parte din Rețeaua Trans-Europeană, este inutilă deoarece există un alt drum A-381 
care merge în paralel.

În legătură cu punerea în aplicare a Directivelor privind Natura, ar trebui precizat faptul că 
petiționara argumentează că autostrada planificată va trece printr-un număr de Situri de 
Importanță Comunitară. Conform informațiilor disponibile, siturile "Los Alcornocales", 
"Marismas del Río Palmones", "Bunker del Tufillo", "Bunker del Santuario de la Luz",
"Estrecho" și "Río de la Jara"au fost adoptate ca situri de importanță comunitară (SIC), în 
conformitate cu Directiva 92/43/CEE1 a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale, 
precum și a faunei și florei sălbatice (Directiva privind habitatele). În plus, mai multe dintre 
aceste situri, și anume , "Los Alcornocales", "Marismas del Río Palmones" și "Estrecho", au 
fost desemnate de autoritățile spaniole și arii protejate speciale, în conformitate cu Directiva 
79/409/CEE a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice2 (Directiva privind păsările).

Toate siturile menționate mai sus beneficiază de măsurile de protecție stabilite prin articolul 6 
alineatul (3) al Directivei Habitate, care afirmă că orice plan sau proiect care nu are o legătură 
directă cu sau nu este necesar pentru gestionarea unui sit Natura 2000, dar care ar putea afecta 
în mod semnificativ aria, trebuie supus unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale 
asupra sitului, în funcție de obiectivele de conservare ale acestuia din urmă. În funcție de 
concluziile evaluării respective, autoritățile naționale competente aprobă planul sau proiectul 
doar după ce au constatat că nu are efecte negative asupra integrității sitului respectiv. În 
cazul unei evaluări negative, planul sau proiectul poate fi efectuat numai în absența unor 
soluții alternative, din motive imperative pentru nesocotirea interesului public și luarea tuturor 
măsurilor compensatorii necesare pentru a asigura protejarea coerenței globale a Natura 2000. 

Se întâmplă destul de des ca autoritățile competente să efectueze evaluările legate de protecția 
APS și a SIC ca parte a procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pe care le 
reclamă Directiva 85/337/EEC3 (Directiva EIA), astfel cum a fost modificată prin Directiva 
97/11/CE4 și Directiva 2003/35/CE5. Studiul de impact asupra mediului pentru proiectul de 
drum menționat de petiționară a fost supus unei proceduri de informare publică în iunie 2006. 
Potrivit informațiilor disponibile, Declarația de Evaluare de Impact a autorităților naționale 
încă nu a fost emisă.

Concluzii

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.
2 JO L 103, 25.4.1979.
3Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului. JO L 175, 5.7.1985. 
4Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 de modificare a Directivei 85/337/CEE 
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului. JO L 73, 
14.3.1997. 
5 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 JO L 156, 25.6.2003.
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Procedurile de Evaluare a Impactului asupra Mediului nefiind încheiate, Comisia nu poate 
ajunge la o concluzie privind posibila încălcare a legislației UE. În special, Directiva privind 
habitatele nu interzice dezvoltarea în siturile Natura 2000, dar procedurile necesare în virtutea 
articolelor 6.3 și 6.4 ale Directivei prevăd garanții pentru asigurarea protecției adecvate a 
speciilor și habitatelor importante. Fără rezultatele Evaluării de Impact, nu este posibil să se 
evalueze dacă aceste precauțiuni au fost aplicate corect.   

Viitoarea Declarație de Evaluare de Impact va furniza informații substanțiale privind opinia 
autorităților spaniole în legătură cu proiectul și măsuri pentru asigurarea conformării cu 
prevederile Directivei Habitate. 

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Comisia și-a exprimat opiniile cu privire la aplicarea Directivei 92/43/CEE a Consiliului1

(Directiva privind habitatele) și cu proiectul autostrăzii A-48 Vejer – Algeciras în 
comunicarea sa anterioară. Această directivă prevede flexibilitate în desfășurarea activităților 
economice și conservarea habitatelor naturale, și a speciilor de faună și floră în anumite 
condiții. Măsurile de siguranță și evaluările necesare, cu scopul de a asigura protejarea 
integrității ecologice a siturilor Natura 2000, se reflectă în articolul 6 alineatele (3) și (4) din 
directivă. 

În comunicarea sa precedentă, Comisia a subliniat faptul că procedurile de evaluare a 
impactului asupra mediului, care ar ține cont de cerințele menționate mai sus, erau în curs de 
desfășurare și nu au fost încă finalizate.

Până în prezent, Comisia nu are cunoștință de nicio decizie luată de către autoritățile naționale 
de mediu cu privire la proiectul de construcție a autostrăzii. Declarația referitoare la evaluările 
impactului asupra mediului, în conformitate cu articolul 6 al directivei privind habitatele, nu a 
fost încă emisă. 

În aceste condiții, Comisia consideră că acțiunile întreprinse până în prezent nu sunt 
incompatibile cu cerințele legale stabilite în directiva privind habitatele. Procedurile legale 
necesare pentru aprobarea proiectului de construcție a autostrăzii sunt încă în curs de 
desfășurare. Prin urmare, Comisia nu poate să confirme o încălcare a Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului și, de aceea, nicio măsură nu va fi luată până la noi progrese în cadrul procedurilor 
aflate în desfășurare în Spania.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 24 iunie 2010

După informarea orală referitoare la aplicarea Directivei 92/43/CEE2 privind habitatele în 
legătură cu proiectul autostrăzii A-48 Vejer Algeciras, prezentată de Comisie Comisiei pentru 
petiții, la 30 aprilie 2009, Comisia a cerut de la autoritățile spaniole informații detaliate 
privind stadiul în care se află procedura de evaluare a impactului asupra mediului aplicată în 
cazul proiectului de autostradă în cauză și data prevăzută pentru emiterea declarației de 
evaluare a impactului asupra mediului (DEIM).

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.
2 JO L 206, 22.7.1992.
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Ca răspuns la cererea Comisiei, autoritățile spaniole au furnizat un volum mare de informații 
referitoare la studiile de impact asupra mediului efectuate pentru fiecare tronson de 
autostradă.  Printre informațiile furnizate se numără și un raport privind impactul autostrăzii 
A-48 asupra Rețelei Natura 2000.  Conform autorităților spaniole, eventualul impact al 
autostrăzii a fost evaluat pentru întregul proiect, în ciuda faptului că acest fusese divizat în 
diferite tronsoane, din rațiuni de ordin tehnic și legate de construcție.

Cu privire la stadiul în care se află procedura de evaluare a impactului asupra mediului, 
autoritățile spaniole competente au afirmat că dosarul este încă în curs de examinare, în 
vederea finalizării procedurii.  Prin urmare, ele nu au emis încă Declarația de evaluare a 
impactului asupra mediului (DEIM), care urmează să furnizeze informații substanțiale cu 
privire la proiect și la măsurile care trebuie adoptate pentru a asigura conformitatea cu 
prevederile Directivei privind habitatele.

Până în prezent, Comisia nu are cunoștință de nicio decizie care să fi fost luată de autoritățile 
naționale competente în materie de mediu cu privire la acest proiect și nici de data la care este 
prevăzută emiterea Declarației de evaluare a impactului asupra mediului (DEIM).  Cum 
procedurile sunt încă în curs de desfășurare, iar autoritățile competente nu au luat încă o 
decizie finală, Comisia nu poate identifica, în acest moment, vreo încălcarea a legislației UE 
în materie de mediu.

6. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 30 septembrie 2011 (REV III)

Până în prezent, Comisia nu are cunoștință de nicio decizie definitivă luată de către 
autoritățile naționale de mediu cu privire la proiectul de construcție a autostrăzii „A-48 Véjer-
Algeciras”. Comisia nu poate anticipa data la care autoritățile competente preconizează 
prezentarea declarației privind evaluarea impactului asupra mediului (DEIM). 

Cum procedurile sunt încă în curs de desfășurare, iar autoritățile competente nu au luat încă o 
decizie finală, Comisia nu poate încă identifica vreo încălcarea a legislației UE în materie de 
mediu.


