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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

26.10.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1478/2009, adresată de C. Z., de cetățenie finlandeză, în numele 
locuitorilor din Sacromonte și Albaicín, privind centura de est a orașului Granada

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea față de construirea centurii de est a orașului Granada, care 
va duce la distrugerea unui peisaj unic, ceea ce va avea un efect negativ asupra Alhambrei. În 
cadrul Planului de dezvoltare regională din Andaluzia (POTA), informațiile referitoare la 
proiect au fost puse la dispoziția publicului și s-a realizat, de asemenea, un studiu privind 
impactul asupra mediului. Petiționarul arată că traseul centurii traversează o zonă care 
prezintă un interes deosebit din punct de vedere al florei și faunei existente și susține că ar 
încălca prevederile Directivei privind habitatele.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

Petiționarul, în numele locuitorilor din Albaicín și Sacromonte („Vecinos de Albaicín y 
Sacromonte, Granada”), își exprimă opoziția față de proiectul de construire a unei noi centuri 
estice în zona metropolitană a orașului Granada, în Comunitatea autonomă Andaluzia din 
Spania.

Petiționarul evidențiază faptul că acest proiect de autostradă, promovat de guvernul regional, 
va duce la distrugerea unui peisaj unic, afectând monumentul Alhambra. Petiționarul își 
exprimă îngrijorarea cu privire la impactul negativ major al acestui proiect asupra mediului. 
El indică faptul că autostrada proiectată este direcționată printr-o zonă de importanță 
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deosebită din punct de vedere al florei și faunei. Conform petiționarului, această nouă centură 
nu va rezolva problemele de trafic și comunicare din zonă.

Acesta denunță posibila aplicare defectuoasă a legislației UE în materie de mediu în acest caz, 
în special în ceea ce privește evaluarea impactului asupra mediului și participarea publicului.

Comisia a examinat informațiile furnizate de petiționar în lumina legislației UE în materie de 
mediu, care a putea fi eventual aplicabilă în acest caz.

Directiva 85/337/CEE1, astfel cum a fost modificată (cunoscută ca Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului sau Directiva EIA), 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 să facă întotdeauna obiectul unei proceduri 
EIA, și proiectele din anexa II, în cazul cărora statele membre determină, printr-o examinare 
de la caz la caz și/sau în funcție de plafoanele sau criteriile stabilite în legislația națională de 
transpunere, dacă proiectul va fi supus unei proceduri de evaluare a impactului asupra 
mediului.
Ar trebui remarcat faptul că construcția de autostrăzi și șosele este inclusă la punctul 7 
litera (b) din anexa I la directivă și, prin urmare, este obligatorie o procedură de evaluare a 
impactului asupra mediului.

Procedura EIA asigură identificarea și evaluarea consecințelor proiectelor asupra mediului 
înainte de acordarea autorizației de către autoritatea competentă. Publicul își poate exprima 
opinia și toate consultările trebuie luate în considerare. De asemenea, publicul ar trebui sã fie 
informat cu privire la conținutul autorizației.

Pe de altã parte, în cazul în care acest proiect de șosea de centurã face parte dintr-un plan sau 
program public privind infrastructura de transport, dispozițiile Directivei 2001/42/CE2 privind 
evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (cunoscutã ca Directiva 
privind evaluarea strategicã de mediu sau Directiva SEA) ar putea fi, de asemenea, aplicabile.

În ceea ce privește directivele UE privind natura (Directiva 2009/147/CE privind păsările3 și 
Directiva 92/43/CEE privind habitatele4), ar trebui remarcat faptul că acestea ar fi aplicabile 
în cazul în care proiectul respectiv ar putea avea efecte semnificative asupra unui sit Natura 
2000.
Pentru a afla detaliile cazului și pentru a investiga problemele ridicate în această petiție, 
Comisia a trimis o scrisoare autorităților spaniole, solicitând informații privind conformitatea 
cu cerințele relevante în temeiul legislației UE.

Comisia a solicitat autorităților spaniole competente informații cu privire la conformitatea cu 

                                               
1 Directiva 85/337/CEE (JO L 175, 5.7.1985), astfel cum a fost modificată de Directiva 97/11/CE (JO L 073, 
14.03.1997), Directiva 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003) și Directiva 2009/31/CE (JO L 140, 5.6.2009).
2 Directiva 2001/42/CE (JO L 197, 21.7.2001).
3 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010), care codifică Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 
privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 103, 25.4.1979).
4 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992).
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cerințele relevante în temeiul legislației UE în materie de mediu în acest caz. În special, 
Comisia a întrebat autoritățile spaniole cum au aplicat dispozițiile directivelor EIA, SEA și ale 
directivelor privind natura.

Comisia pentru petiții va fi informată cu privire la orice evoluții ulterioare în acest caz.

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

Observațiile Comisiei

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. Este vorba, în special, de Directiva 85/337/CEE1 (Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului) și de Directiva 2001/42/CE2 (Directiva privind evaluarea 
strategică de mediu). De altfel, directivele comunitare privind protecția naturii, 79/409/CEE3

(Directiva privind păsările) și 92/43/CEE4 (Directiva privind habitatele), s-ar putea aplica, de 
asemenea, în cazul în care acest proiect ar avea efecte semnificative asupra rețelei Natura 
2000.

Serviciile Comisiei s-au adresat autorităților spaniole pentru a obține observații din partea 
acestora cu privire la faptele denunțate de petiționar, precum și la aplicarea legislației UE în 
domeniul mediului în cazul de față.

Ca răspuns la solicitarea serviciilor Comisiei, autoritățile spaniole au trimis raportul elaborat 
de comunitatea autonomă Andaluzia pe această temă.

Pe scurt, autoritățile spaniole explică principalele caracteristici ale acestui proiect rutier 
(Ronda Este Metropolitana de Granada), antecedentele acestuia și demersurile administrative 
și privind mediul desfășurate până în prezent. Acestea explică, de asemenea, măsurile luate 
pentru a asigura punerea în aplicare corectă a obligațiilor care decurg din dreptul Uniunii în 
materie de mediu.

Autoritățile spaniole precizează că, prin ordinul din 25 ianuarie 2007, Departamentul regional 
al lucrărilor publice și locuințelor a dat curs elaborării acestui proiect care vizează să lege 
autostrada A-92 de autostrada A-395 cu scopul de a ameliora comunicările și accesul la zona 
metropolitană Granada. Autoritățile regionale explică faptul că, într-o primă etapă, s-au 
studiat 6 culoare și un total de 10 trasee posibile. Ulterior, au fost selecționate opțiunile cu 
numerele 6, 7 și 8. Într-o a doua etapă, s-a ales opțiunea cu numărul 6, ținând cont de criteriile 
economice, teritoriale și de mediu.
                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private privind mediul, 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 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor 
anumitor planuri și programe asupra mediului, JO L 197, 21.7.2001.
3 Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice. Text codificat 
prin Directiva 2009/147/CE din 30 noiembrie 2009, JO L 20, 26.1.2010.
4 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, JO L 206, 22.7.1992.
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Prin intermediul anunțului publicat în jurnalul oficial Junta de Andalucía (BOJA) din 7 aprilie 
2009, s-a deschis o perioadă de consultare publică a proiectului inițial (Estudio Informativo). 
Observațiile primite au fost luate în considerare. Trebuie menționat avizul primit de la 
organismul responsabil cu gestionarea și protecția Alhambra (Patronato de l'Alhambra) care 
și-a exprimat reticența din cauza distanței mici la care se află acest monument, patrimoniu 
mondial al umanității, de proiectul rutier prevăzut. Autoritățile regionale explică faptul că 
promotorul proiectului a consultat și UNESCO referitor la acest subiect.

Autoritățile regionale precizează că s-a deschis o nouă sesiune de consultare publică cu durata 
de o lună prin intermediul anunțului publicat în BOJA la 25 septembrie 2009. Autoritățile 
regionale adaugă faptul că, în urma reuniunilor care au avut loc și a vizitei pe teren realizată 
de promotor și de diferitele departamente regionale implicate (de lucrări publice, de mediu și 
de cultură), s-a decis asupra unor ajustări ale traseului selecționat în vederea reducerii la 
minim a impactului proiectului asupra mediului. În cele din urmă, s-a ales opțiunea 6TA.

Autoritățile regionale indică faptul că, la data de 11 aprilie 2011, modificarea studiului de 
impact asupra mediului a fost transmisă delegației provinciei Granada din cadrul 
Departamentului regional pentru mediu.

Autoritățile regionale menționează că traseul desemnat în cele din urmă pentru viitoarea 
Ronda Este Metropolitana de Granada va avea o lungime de aproximativ 11,2 km. Acesta 
este destinat să deservească peste 400 000 de locuitori din zonă. Autoritățile regionale susțin 
că această infrastructură nouă va contribui la rezolvarea problemelor de trafic din zona 
metropolitană Granada, având un impact cât mai redus posibil asupra mediului.

Trebuie menționat că proiectul în cauză face obiectul unei proceduri de evaluare a impactului 
asupra mediului în conformitate cu legea regională 7/1994 privind protecția mediului, care 
este legea aplicabilă, întrucât acest proiect rutier a fost inițiat în 2007, adică după intrarea în 
vigoare a actualei legi regionale 7/2007 privind gestiunea integrată a calității mediului.  Este 
vorba despre legislația regională de transpunere a Directivei 85/33/CEE.  Această procedură 
de evaluare a impactului asupra mediului este încă în curs de desfășurare.

Pe de altă parte, autoritățile spaniole spun că acest proiect rutier este inclus în Planul de 
infrastructuri pentru un transport durabil în Andaluzia (PISTA 2007-2013), aprobat prin 
Decretul 457/2008 din 16 septembrie. Acest plan de infrastructuri a fost supus unei proceduri 
de evaluare strategică de mediu în conformitate cu Directiva 2001/42/CE.

În ceea ce privește directivele comunitare de protejare a naturii: 79/409/CEE (Directiva 
privind păsările) și 92/43/CEE (Directiva privind habitatele), trebuie precizat faptul că acest 
proiect nu va avea efecte negative asupra rețelei Natura 2000. Așadar, aceste directive nu sunt 
aplicabile în acest caz.

Concluzii

Serviciile Comisiei au examinat argumentele și informațiile furnizate de către petiționar în 
legătură cu proiectul rutier Ronda Este Metropolitana de Granada, luând în considerare 
legislația UE aplicabilă în materie de protecție a mediului și ținând seama de răspunsul 
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autorităților spaniole.

Din examinarea dosarului rezultă că autoritățile spaniole competente au luat măsuri, în acest 
caz, pentru a aplica obligațiile care decurg din Directivele 2001/42/CE și 85/337/CEE.

În orice caz, acest proiect este în prezent supus unei proceduri de evaluare a impactului asupra 
mediului, care se află încă în curs de desfășurare. Prin urmare, proiectul în cauză nu a fost 
încă autorizat de autoritățile spaniole.

În concluzie, analiza dosarului nu a permis identificarea unei încălcări a legislației UE aplicabile 
în domeniul mediului. Prin urmare, Comisia nu are niciun motiv să intervină în continuare în 
acest caz.


