
CM\882113RO.doc PE439.188v03-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

26.10.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI
Ref.: Petiția nr. 1779/2008, adresată de Maximina Canseco Prieto, de cetățenie 

spaniolă, în numele Partidului socialiștilor din Galicia, însoțită de două 
semnături, privind o construcție proiectată pentru o autostradă în valea 
râului Lor, din Lugo, Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarii contestă autostrada A-76 (Ponferrada-Monforte-Orense), care trece prin valea 
râului Lor, indicând că în prezent, proiectul este face obiectul unei consultări publice (Gazeta 
Oficială nr. 215, 5 septembrie 2008) și că ei au depus deja mai multe obiecții cu privire la 
traseul acesteia. Petiționarii sunt de părere că ruta selecționată de către Ministerul Dezvoltării 
(Río Lor 2) va avea un impact sonor major asupra mediului (Directiva privind habitatele) și 
asupra bazinului râului Lor, precum și asupra speciilor sălbatice în tranzit. Prin urmare, 
petiționarii solicită adoptarea rutei Lor 3, care va avea un impact mai mic asupra mediului și 
asupra speciilor sălbatice din vale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Petiționarii contestă proiectul de traseu al autostrăzii A-76 (Ponferrada-Monforte-Orense) în 
ceea ce privește secțiunea care trece prin valea râului Lor din provincia Lugo, Comunitatea 
autonomă Galicia, Spania.

Acest proiect este promovat de Ministerul Dezvoltării. Petiționarii își exprimă preocupările cu 
privire la impactul acestui proiect asupra mediului natural, asupra peisajului și asupra 
populației locale. Ei obiectează în special față de alternativa Rio Lor 2 aleasă inițial de 
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dezvoltator.

Comisia a examinat informațiile furnizate de petiționari în lumina legislației comunitare 
aplicabile în acest caz.

Directiva 85/337/CEE1, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE2 și prin 
Directiva 2003/35/CE3, cunoscută și ca Directiva privind evaluarea impactului asupra 
mediului sau Directiva EIM, prevede efectuarea unei EIM pentru anumite proiecte publice și 
private. 

Directiva EIA face deosebirea între așa-zisele proiecte de la anexa I, care trebuie să fie 
întotdeauna supuse unei proceduri EIM, și proiectele de la anexa II, în cazul cărora statele 
membre procedează la o examinare de la caz la caz și/sau la praguri ori criterii stabilite de 
legislația națională de transpunere în funcție de care proiectul este supus unei EIM. Proiectele 
de autostrăzi sunt incluse la punctul 7 litera (b) din anexa I la directivă, drept care EIM este 
obligatorie.

Procedura EIM asigură faptul că consecințele de mediu ale proiectelor sunt identificate și 
evaluate înainte de acordarea autorizației de către autoritatea competentă. Publicul își poate 
exprima opinia și trebuie luate în considerare toate consultările. Publicul este, de asemenea, 
informat cu privire la conținutul autorizației.

În ceea ce privește directivele privind natura (Directiva 79/409/CEE privind păsările4 și 
Directiva 92/43/CEE5 privind habitatele), dacă proiectul în cauză ar putea avea efecte adverse 
asupra unui sit care aparține rețelei Natura 2000, s-ar aplica măsurile de protecție prevăzute la 
articolul 6 din Directiva privind habitatele. Trebuie precizat că procedura EIM poate fi un 
instrument util de aplicare a cerințelor Directivei privind habitatele.

În conformitate cu informațiile furnizate de petiționari, se pare că a avut loc o consultare 
publică cu privire la acest proiect, dar nu este clar dacă s-a întreprins deja procedura EIM. 
Pentru a afla detaliile privind acest caz și pentru a investiga chestiunile semnalate în această 
petiție, serviciile Comisiei au trimis o scrisoare autoritățile spaniole solicitând informații cu 
privire la respectarea cerințelor relevante din legislația comunitară în materie de mediu.

Comisia a solicitat informații din partea autorităților spaniole privind respectarea în acest caz 
a cerințelor relevante din legislația CE în domeniul mediului. În particular, Comisia a întrebat 
autoritățile spaniole în ce fel au aplicat dispozițiile Directivei EIM și ale Directivei privind 
habitatele.
Comisia va informa Comisia pentru petiții cu privire la evoluțiile viitoare în acest caz.

4. (REV) Răspunsul Comisiei, primit la 29 martie 2011

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985.
2 JO L 073, 14.3.1997.
3 JO L 156, 25.6.2003.
4 JO L 103, 25.4.1979.
5 JO L 206, 22.7.1992.
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În răspunsul anterior, Comisia a avut ocazia să informeze 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 special, este vorba de obligațiile care decurg din Directivele 85/337/CEE1

(evaluarea impactului asupra mediului), 79/409/CEE2 (Păsări) și 92/43/CEE3 (Habitate).

Articolul 2 alineatul (1) din Directiva 85/337/CEE prevede că, înaintea acordării autorizării, 
proiectele care ar putea avea efecte importante asupra mediului, în special prin natura, 
mărimea sau localizarea lor, trebuie supuse unei cereri de autorizare și unei evaluări a 
efectelor lor.  Proiectele de autostrăzi figurează la punctul 7 litera (b) din anexa I la directivă 
și, în consecință, trebuie supuse în mod obligatoriu unei proceduri de evaluare a impactului 
asupra mediului.  Publicul interesat, precum și diversele autorități competente, inclusiv 
autoritățile de mediu, trebuie să aibă ocazia de a-și exprima punctul de vedere.  Trebuie luate 
în considerare toate rezultatele consultărilor. Publicul va trebui ulterior să fie informat în mod 
corespunzător.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului, conform prevederilor 
Directivei 85/337/CEE, poate fi utilizată, de asemenea, pentru punerea în aplicare a 
dispozițiilor articolului 6 din Directiva privind habitatele.  De fapt, se pare că prezentul 
proiect de autostradă ar putea avea efecte asupra rețelei Natura 2000 și, în consecință, este 
indispensabilă o evaluare corespunzătoare în această privință.

Trebuie precizat că dezvoltatorul acestui proiect este Ministerul Lucrărilor Publice și 
Transporturilor (Ministerio de Fomento), adică administrația publică generală.  Conform 
informațiilor disponibile, pentru acest proiect de autostradă este, în prezent, în derulare o 
procedură formală de evaluare a impactului asupra mediului.

Trebuie avut în vedere faptul că, în conformitate cu legislația spaniolă de transpunere a 
Directivei 85/337/CEE, procedura de evaluare a impactului asupra mediului se finalizează 
prin decizia emisă de autoritatea de mediu, denumită declarație de impact asupra mediului 
(DIM).  Această DIM este, evident, prealabilă unei eventuale autorizări a proiectului în cauză.

Din dosar, reiese că etapa de consultări între diferitele administrații competente este încă în 
curs.  În urma avizului autorităților de mediu din Comunitatea autonomă Galicia responsabile 
cu protecția naturii, Ministerul Mediului a solicitat informații suplimentare dezvoltatorului.  În 
consecință, Ministerul Mediului nu a emis încă declarația de impact asupra mediului (DIM) 
pentru proiectul în discuție.

Concluzie

Autoritățile spaniole urmează să aplice dispozițiile care decurg din directivele comunitare de 
mediu aplicabile. O procedură de evaluare a impactului asupra mediului este în curs pentru acest 
proiect.  Autoritățile spaniole nu au luat încă o decizie în această privință.  În urma analizării 
dosarului, nu s-a putut așadar constata, în stadiul de față, o încălcare a dreptului UE în materie de 

                                               
1 Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE, 2003/35/CE și 2009/31/CE. JO 
L 175, 5.7.1985; JO L 73, 14.3.1997; JO L 156, 25.6.2003; JO L 140, 5.6.2009.
2  Consolidată prin Directiva 2009/147/CE (JO L 20, 26.1.2010).
3  Directiva 92/43/CEE,  JO L 206, 22.7.1992.
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mediu.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2011 (REV II)

Conform informațiilor disponibile, procedura de evaluare a impactului asupra mediului este 
încă în curs de realizare pentru proiectul de autostradă A-76 (Ponferrada-Monforte-Orense) 
din nord-vestul Spaniei.  Autoritățile spaniole nu au luat încă o decizie în această privință.

Din dosar, reiese așadar că autoritățile spaniole competente sunt în curs de aplicare a 
dispozițiilor care decurg din directivele aplicabile privind mediul.


