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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0584/2008, adresată de Pedro Cuevas Cueto, de cetățenie spaniolă, 
privind extinderea autostrăzii A-8 (Autovía del Cantábrico) și a rutei planificate 
pentru aceasta prin zona ocupată de peșterile Cuartamentero din Llanes (Asturias)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că extinderea autostrăzii A-8 (Autovía del Cantábrico) între Llanes 
în Asturias și Unquera în Cantabria va trece prin zona peșterilor Cuartamentero, celebre 
pentru descoperirile unor relicve vechi de 8 000 de ani, datând din era paleolitică (inclusiv un 
craniu bine conservat care în prezent este expus la muzeul național de arheologie). De 
asemenea, petiționarul remarcă că peșterile au fost desemnate ca sit de patrimoniu cultural și 
că alte relicve care ar trebui conservate (inclusiv un han vechi de câteva secole), precum și o 
zonă umedă unică vor fi distruse dacă autoritățile aprobă ruta proiectată. Din moment ce 
propunerea înaintată autorităților naționale privind o rută alternativă a fost ignorată, acesta 
solicită acum sprijinul Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Serviciile Comisiei au analizat argumentele și informațiile furnizate de petiționar cu privire la 
proiectul în cauză din perspectiva dreptului comunitar în materie de mediu, care se aplică în 
acest caz. De asemenea, serviciile Comisiei au luat în considerare faptele anterioare, precum 
și informațiile cunoscute deja privind acest subiect.
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Se aplică Directiva 85/337/CEE1 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului (astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE2 și 
2003/35/CE3). Articolul 2 prevede că proiectele care pot avea efecte importante asupra 
mediului, prin natura, mărimea sau localizarea lor, trebuie să facă obiectul unei proceduri de 
autorizare și evaluare a efectelor lor înainte de acordarea autorizației.

Dispozițiile Directivei 85/337/CEE (EIM) se aplică proiectelor menționate în anexele I și II la 
directivă. În conformitate cu articolul 4 alineatul (1), proiectele prevăzute în anexa I constituie 
obiectul unei evaluări obligatorii a impactului asupra mediului. În conformitate cu articolul 4
alineatul (2), pentru proiectele prevăzute în anexa II, statul membru în cauză va stabili: a) pe 
baza unei evaluări de la caz la caz sau b) pe baza unor praguri sau criterii stabilite de statul 
membru (etapa de screening), dacă proiectul trebuie să facă obiectul unei proceduri de 
evaluare în conformitate cu articolele 5-10. Statele membre pot decide să aplice ambele 
proceduri.

Proiectele de autostrăzi sunt menționate la punctul 7 din anexa I la directivă. Prin urmare, 
aceste proiecte trebuie să facă obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului înainte de a 
fi autorizate.

Trebuie subliniat faptul că, în conformitate cu articolul 3 din directivă, această evaluare a 
impactului asupra mediului trebuie să identifice, să descrie și să evalueze în mod 
corespunzător, pentru fiecare caz în parte și în conformitate cu articolele 4-11, efectele directe 
și indirecte ale unui proiect asupra unei serii de factori, în special asupra patrimoniului 
cultural.

Din dosar reiese faptul că petiționarul s-a adresat diferitelor administrații și instituții pentru a 
solicita modificarea rutei autostrăzii proiectate, în vederea evitării impactului negativ asupra 
peșterilor din zona Cuartamentero. Se pare că aceste peșteri sunt situate pe terenuri care 
aparțin petiționarului și care vor fi expropriate pentru a construi acest ultim tronson din 
autostrada din Cantabria.

Trebuie remarcat faptul că serviciile Comisiei au instrumentat deja un dosar referitor la 
proiectul de autostradă Unquera-Llanes și la aplicarea Directivei 85/337/CEE, ca urmare a 
plângerii nr. 2005/4058. Acest caz a fost clasat de Comisie în decembrie 2005 pentru că nu a 
putut stabili o încălcare a dreptului comunitar în materie de mediu.

Ulterior, Comisia a inițiat o anchetă mai recentă asupra acestui proiect, în urma unei alte 
plângeri care, la rândul ei, a fost clasată. În plus, din dosar reiese faptul că acest proiect de 
autostradă Unquera-Llanes face obiectul unui recurs aflat în derulare în fața tribunalelor
spaniole (Audiencia Nacional).

Trebuie subliniat faptul că acest proiect de autostradă Unquera-Llanes, cu o lungime de 
aproximativ 22 de kilometri, a făcut obiectul unei proceduri de evaluare a impactului asupra 
mediului. Procedura s-a încheiat cu declarația de impact asupra mediului (DIM) adoptată de 

                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 25 iunie 1985. JO L 175, 5.7.1985.
2 Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997. JO L 073, 14.3.1997.
3 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003. JO L 156, 25.6.2003.
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Ministerul Mediului prin Decizia din 25 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al 
Spaniei (BOE) nr. 29 din 3 februarie 2006 (pp. 4035-4311). Această DIM sintetizează 
rezultatul procedurii de impact asupra mediului, inclusiv consultările cu autoritățile implicate 
și cu publicul, diferitele alternative studiate, precum și măsurile adoptate pentru a evita sau 
reduce la minimum efectele acestui proiect asupra mediului.

Trebuie subliniat faptul că este vorba despre cea de a treia procedură de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru că acest proiect a mai făcut obiectul altor două astfel de proceduri 
anterioare, cu DIM din 13 aprilie 1993 și 20 ianuarie 1997, care au generat studiul unor 
alternative noi și au propus soluții la problemele identificate. În plus, este vorba de un proiect 
controversat, care a făcut și obiectul unor diferite recursuri și proceduri jurisdicționale în fața 
tribunalelor spaniole.

Din dosar reiese faptul că efectele acestui proiect rutier asupra patrimoniului cultural și asupra 
siturilor incluse în rețeaua Natura 2000 care ar putea fi afectate au fost studiate în cadrul 
evaluării impactului asupra mediului efectuate în cadrul acestui proiect. Autoritățile 
competente în domeniul mediului și al culturii au fost implicate.

Concluzie

Pe baza analizei dosarului, nu s-a putut stabili o încălcare a dreptului comunitar în materie de 
mediu aplicabil în cazul de față.

4. (REV) Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Serviciile Comisiei au analizat informațiile suplimentare furnizate de distinsul parlamentar, 
dna Gutiérrez Cortines, referitoare la eventualul impact al acestui proiect rutier asupra 
patrimoniului cultural, în special asupra peșterilor și vestigiilor datând din era paleolitică 
descoperite cu ocazia executării lucrărilor.

Comisia mulțumește dnei Gutiérrez Cortines pentru aceste informații suplimentare, dar 
consideră că ele nu schimbă cu nimic concluziile exprimate în comunicarea sa precedentă cu 
privire la petiție, concluzii prezentate, de asemenea, oral, în cadrul ședinței Comisiei pentru 
petiții desfășurate la 1 februarie 2011. 

După cum s-a precizat, acest proiect de autostradă A-8 (Autovía del Cantábrico), tronsonul 
Unquera-Llanes, a făcut obiectul mai multor proceduri de evaluare a impactului asupra 
mediului. Din dosar reiese faptul că efectele acestui proiect rutier asupra patrimoniului 
cultural și asupra siturilor incluse în rețeaua Natura 2000 care ar putea fi afectate au fost 
studiate în cadrul evaluării impactului asupra mediului. 

Trebuie amintit faptul că autoritățile responsabile în domeniul mediului și al culturii au fost 
implicate. După execuția proiectului este prevăzută o monitorizare a mediului, care va include 
aspectele legate de patrimoniul cultural. În consecință, Comisia nu are niciun motiv să 
considere că autoritățile spaniole competente nu vor întreprinde măsurile necesare în acest 
sens.
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În concluzie, analiza dosarului nu a permis, așadar, identificarea unei încălcări a legislației UE 
aplicabile în domeniul mediului.


