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Ref.: Petiția nr. 0021/2011, adresată de Manuel Garcia Orellana, de cetățenie spaniolă, 
privind construcția autostrăzii Castilla-La Mancha

Petiția nr. 0198/2011, adresată de Celestino Huete Martínez, de cetățenie spaniolă, 
în numele „Asociación Colectivo espartal en Acción de Valdemoro”, privind 
presupusa încălcare a normelor din domeniul mediului în La Sagra, Toledo, 
Spania

1. Rezumatul petiției nr. 0021/2011

Petiționarul consideră că prin construcția autostrăzii Castilla-La Mancha se pun în pericol 
flora și fauna, protejate prin reglementările Natura 2000. Această construcție a fost autorizată 
prin publicarea Jurnalului Oficial din Castilla-La Mancha la 12 februarie 2007. Petiționarul 
enumeră o gamă de vegetație naturală și habitate ale păsărilor care sunt puse în pericol de 
această decizie.

Rezumatul petiției nr. 0198/2011

Petiționarii se referă la construcția unei autostrăzi în Castilla-La Mancha, mai exact în La 
Sagra, în provincia Toledo, Spania. Aceștia susțin că construcția autostrăzii implică acțiuni 
dăunătoare directe asupra habitatelor faunei și florei iberice din această regiune, precum și 
punerea în pericol a sănătății omului.

2. Admisibilitate

Pentru petiția nr. 0021/2011
Declarată admisibilă la 19 aprilie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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Pentru petiția nr. 0198/2011
Declarată admisibilă la 24 mai 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

Comisia menționează că situl de importanță comunitară ES4250009 „Yesares del Valle del 
Tajo” a fost desemnat în baza dispozițiilor Directivei 92/43/CEE a Consiliului1.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele, orice plan sau 
proiect care ar putea avea efecte negative asupra siturilor Natura 2000 trebuie să facă obiectul 
unei evaluări corespunzătoare, luând în considerare obiectivele de conservare ale siturilor. În 
funcție de concluziile evaluării respective, autoritățile competente aprobă planul sau proiectul 
doar după ce au constatat că nu are efecte negative asupra integrității sitului respectiv. Dacă 
nu se poate demonstra acest lucru, planul sau proiectul poate demara doar dacă respectă 
cerințele excepționale stabilite la articolul 6 alineatul (4) din directivă și cu condiția aplicării 
unor măsuri compensatorii adecvate.

Comisia va contacta autoritățile spaniole și le va solicita informații detaliate cu privire la 
aplicarea dispozițiilor articolului 6 din Directiva privind habitatele în acest caz.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 27 iunie 2012 (REV)

Pentru petițiile nr. 21/2011 și 198/2011

Comisia a solicitat de două ori autorităților spaniole informații detaliate cu privire la aplicarea 
dispozițiilor articolului 6 din Directiva privind habitatele2 pentru proiectul „Modificarea 
autostrăzii din La Sagra în secțiunea II, între kilometri 11+000 și 15 +000, situată în 
localitatea Borox”.

În răspunsurile lor, autoritățile spaniole competente au prezentat în detaliu impactul pe care 
alternativa selectată (alternativa II) l-ar avea asupra sitului de importanță comunitară 
ES4250009 „Yesares del Valle del Tajo”. Autoritățile competente au concluzionat că 
impactul proiectului asupra habitatelor de interes comunitar, inclusiv habitatele prioritare de 
interes comunitar  1510 „Stepe sărăturate mediteraneene (Limonietalia)” și 1520 „Vegetație 
iberică gipsofilă (Gypsophiletalia)”, nu poate fi considerat semnificativ. Conform raportului 
elaborat de autoritatea competentă Natura 2000 („Organismo Autónomo Espacios Naturales 
de Castila La-Mancha”), suprafețele habitatelor afectate sunt mici și izolate și nu reprezintă 
zone întinse și dezvoltate pentru respectivele tipuri de habitate. 

Prin urmare, autoritățile spaniole consideră că traseul acestei autostrăzi nu are efecte negative 
asupra integrității sitului respectiv. Prin urmare, dispozițiile articolului 6 alineatul (4) din 
Directiva privind habitatele nu se aplică în acest caz. Autoritățile spaniole au recunoscut 
                                               
1 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.
2 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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confuzia creată prin desemnarea ca „măsuri compensatorii” măsurile care sunt propuse pentru 
a asigura că nu există niciun impact semnificativ asupra habitatelor, precum și faptul că 
acestea ar trebui denumite „măsuri complementare” pentru a evita orice neînțelegere.

De asemenea, autoritățile competente au afirmat că construcția tronsonului de autostradă 
cuprins în SCI „Yesares del Valle del Tajo” a fost suspendată la 24 noiembrie 2011.

Concluzii 

În urma informațiilor furnizate de autoritățile competente, Comisia nu are nicio dovadă, în 
prezent, pentru a concluziona că dispozițiile prevăzute în Directiva privind habitatele nu au 
fost respectate.


