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Ref.: Petiția nr. 1096/2009 adresată de M.P., de cetățenie spaniolă, privind un proiect 
rezidențial din Llucmajor, Mallorca, Insulele Baleare

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se plânge de faptul că realizarea unui proiect rezidențial în zona Llucmajor are un 
efect dăunător asupra unui sit Natura 2000 și a unui sit de importanță comunitară (ES 
5310049), deoarece respectivul proiect nu este prevăzut cu canalizare obligatorie și poate 
afecta în mod ireversibil echilibrul ecologic în zona „Cova d'es pas de Vallgornera”

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010.

Petiționarul se plânge în legătură cu un proiect rezidențial (denumit „Es Pas de Vallgornera”, 
din municipalitatea Llucmajor, Insulele Baleare, Spania) care se construiește pe situl de 
importanță comunitară ES 5310049 „Cova des Pas de Vallgornera”. 

Potrivit petiționarului, proiectul rezidențial nu dispune de o rețea de canalizare (printre alte 
deficiențe) și, drept urmare, sunt instalate fose septice care să capteze apele menajere 
provenite de la locuințe. Petiționarul își exprimă temerea în legătură cu faptul că aceste fose 
pot să se scurgă în subsol și să afecteze iremediabil echilibrul ecologic și geologic al sitului de 
importanță comunitară (SIC). 

De asemenea, petiționarul reclamă alte caracteristici urbanistice ale proiectului de locuințe 
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care nu respectă legislația regională privind exploatarea terenurilor și amenajarea teritoriului.

Observațiile Comisiei privind petiția

Situl ES5310049 "Cova des Pas de Vallgornera" a fost propus de autoritățile spaniole drept sit 
de importanță comunitară în temeiul Directivei 92/43/CEE privind habitatele1, având în 
vedere prezența tipului de habitat natural „Peșteri inaccesibile publicului” inclus în anexa I la 
directivă.

Comisia nu are cunoștință de proiectul la care face referire petiționarul. Comisia consideră că 
ar fi util să reamintească obligațiile prevăzute la articolul 6 alineatele (3) și (4) din Directiva 
92/43/CEE privind habitatele, și anume că orice plan sau proiect care nu are o legătură directă 
cu sau nu este necesar pentru gestionarea sitului, dar care ar putea afecta în mod semnificativ 
aria, individual sau în combinație cu alte planuri sau proiecte, 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 și având în vedere 
dispozițiile Directivei habitate, autoritățile naționale competente aprobă planul sau proiectul 
doar după ce au constatat că nu are efecte negative asupra integrității sitului respectiv. 

Informațiile furnizate de petiționar descriu în mare parte acele dispoziții din legislația 
regională privind amenajarea teritoriului care nu sunt respectate de proiectul de locuințe. 
Comisia dorește să sublinieze faptul că responsabilitatea pentru punerea în aplicare a 
legislației respective revine administrației regionale.

Petiționarul atrage atenția asupra riscului potențial pe care îl prezintă fosele septice, întrucât 
apele menajere netratate s-ar putea scurge din acestea. Totuși, informațiile furnizate de 
petiționar nu includ nicio dovadă a faptului că situl de importanță comunitară este afectat de 
acest aspect.

Concluzii

Informațiile prezentate de petiționar nu oferă suficiente detalii pentru a se putea stabili o 
posibilă încălcare a Directivei Habitate. Prin urmare, Comisia nu intenționează să întreprindă 
acțiuni ulterioare în cazul de față, cu excepția cazului în care petiționarul furnizează informații 
suplimentare și mai detaliate.

4. Răspunsul Comisiei REV., primit la 27 ianuarie 2012

După prezentarea informațiilor suplimentare de către petiționar, Comisia a solicitat 
autorităților spaniole să furnizeze informații detaliate cu privire la problemele ridicate.

În conformitate cu informațiile furnizate de către autoritățile spaniole, în momentul în care 
situl a fost desemnat erau deja construite mai multe case pe acea suprafață fără un sistem de 
canalizare. În acel moment, mărimea cunoscută a complexului de peșteri era mai mică decât 
dimensiunea recent descoperită. Autoritățile regionale au instituit în 2007 un sistem de 
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detectare a posibilelor scurgeri de la fosele septice și bazinele de colectare existente. Sistemul 
a fost consolidat în 2010. Până în prezent nu au fost detectate scurgeri de ape reziduale în acea 
peșteră. 

În ceea ce privește noul proiect rezidențial/de locuințe care urmează să fie construit pe 
suprafața peșterii, autoritățile spaniole au răspuns că dispozițiile legislației regionale (articolul 
39 din Legea 5/2005 privind conservarea zonelor naturale din Insulele Baleare sau LECO) la 
care face referire petiționarul sunt puse în aplicare.  Dispozițiile stabilesc că înainte de 
execuția oricărui plan sau proiect care ar putea afecta integritatea rețelei Natura 2000, trebuie 
realizată o evaluare adecvată a impactului proiectului asupra sitului în cauză. Departamentul 
Regional pentru Mediu va emite un raport cu privire la caracterul adecvat al planului sau a 
proiectului, autorizându-l numai cu condiția ca acesta să nu provoace prejudicii semnificative 
obiectivelor de conservare ale sitului în cauză. În vederea îndeplinirii dispozițiilor a fost 
stabilită o procedură administrativă astfel încât anterior autorizării oricărui plan sau proiect 
organismul competent trebuie să solicite aprobarea Departamentului Regional pentru Mediu, 
care necesită examinarea cazului de către o comisie specializată în probleme ale rețelei Natura 
2000.  

Cerințele în vederea obținerii unei autorizații de construcție în Llucmajor (municipalitatea în 
care este localizat situl de importanță comunitară) includ realizarea unui studiu geofizic 
asupra terenului pe care urmează a se construi pentru a determina posibilitatea oricărui 
prejudiciu adus sitului de importanță comunitară. În cazul în care este acordată autorizația, pot 
fi instalate numai anumite tipuri de fose septice etanșe. În cazul în care construcțiile și/sau 
fosele septice asociate acestora ar putea cauza potențiale prejudicii semnificative sitului de 
importanță comunitară, se va emite un aviz negativ, așa cum s-a întâmplat deja în mai multe 
rânduri.

Pe lângă cele menționate anterior, ambele administrații au fost informate în legătură cu 
procedurile de stabilire a unui sistem de canalizare adecvat pentru zonă, aflate în desfășurare. 
Au fost realizate studii tehnice și sondaje în vederea determinării fezabilității și a gradului de 
adecvare al unui astfel de sistem, conform caracteristicilor specifice ale zonei și 
compatibilității lor cu protecția peșterii.

Autoritățile regionale au afirmat, de asemenea, că inițiază elaborarea unui plan de gestionare 
pentru acest sit de importanță comunitară.

Concluzii

În conformitate cu informațiile furnizate, se pare că autoritățile competente au îndeplinit 
dispozițiile articolului 6 din Directiva habitate, 92/43/CEE. Prin urmare, stabilirea unei 
încălcări a legislației UE nu este posibilă.


