
CM\777581RO.doc PE423.637v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru petiții

20.03.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0392/2008, adresată de Jose Luis Rodriguez Taborda, de naționalitate
spaniolă, în numele Plataforma Mazagon Verde Puerta de Donana, însoțită de 584 
semnături, privind încetarea construcției instalațiilor eoliene în Puerto de Huelva

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva deciziei autorităților spaniole de a autoriza construirea 
instalațiilor eoliene în Puerto de Huelva. Petiționarul consideră că proiectul riscă să aibă un 
impact negativ asupra ariei de protecție specială Marismas del Odiel. Petiționarul susține că
autoritățile competente au acordat permisul în ciuda faptului că ecologiștii au semnalat 
posibilele daune ale instalațiilor eoliene asupra acestei arii de protecție comunitară. 
Petiționarul solicită Parlamentului European să intervină pentru a opri lucrările.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 septembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiționarul protestează împotriva deciziei autorităților spaniole de a autoriza instalarea unui 
număr mare de instalații eoliene în Porto de Huelva, din comunitatea autonomă Andaluzia, 
Spania.

Petiționarul consideră că proiectul riscă să aibă un impact negativ asupra ariei protejate 
„Marismas del Odiel”. Petiționarul susține că autoritățile competente au acordat permisul în 
ciuda faptului că ecologiștii au semnalat posibilele daune ale instalațiilor eoliene asupra 
speciilor din această arie de protecție comunitară. Petiționarul denunță lipsa de informare 
publică privind acest proiect.
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Petiționarul solicită Parlamentului European să intervină pentru a opri lucrările la aceste două 
parcuri eoliene (Punta de la Canaleta și Cristóbal Colón) din Portul Huelva, precum și a altor 
instalații ulterioare sau complementare.

În privința accesului publicului la documentația acestui proiect, legislația europeană 
competentă este Directiva 2003/4/CE1. În temeiul acestei directive, statele membre trebuie să 
se asigure că autoritățile publice pun la dispoziție, la cerere, informații legate de mediu.
Directiva menționează și termene limită specifice, de exemplu: cât mai repede posibil sau, cel 
târziu, în termen de o lună de la primirea de către autoritatea publică a cererii solicitantului 
sau în termen de două luni în cazul în care volumul și complexitatea informațiilor sunt mai 
semnificative. Accesul la informații legate de mediu poate fi refuzat din motivele amintite in 
articolul 4 din Directivă. Orice solicitant care consideră că cererea sa de informații a fost 
ignorată, refuzată în mod incorect sau a primit un răspuns neadecvat poate face obiectul unui 
revizuiri administrative, astfel cum prevede articolul 6, alineatele (1) și (2).

Petiționarul afirmă că autoritățile spaniole competente trebuie să asigure accesul la toate 
documentele și dosarele administrative pertinente. Petiția nu conferă niciun detaliu privind 
eventualele cereri prezentate de petiționar, conținutul acestora și răspunsul dat de autoritățile 
publice. Prin urmare, Comisiei îi este greu să ia o poziție. În acest context, Comisia invită 
petiționarul să exploateze toate posibilitățile de acces la informații legate de mediu prevăzute 
în Directiva 2003/4/CE, inclusiv procedurile de revizuire, acolo unde este necesar.

Un alt act legislativ pertinent în acest caz este Directiva 85/337/CEE2, astfel cum a fost 
modificată prin Directiva 97/11/CE3 și prin Directiva 2003/35/CE4 (cunoscută sub numele de 
Directiva evaluării impactului asupra mediului, sau EIA). Această directivă stipulează 
evaluarea efectelor asupra mediului la care trebuie supuse anumite proiecte.

Directiva EIA face diferența între așa-numitele proiecte din anexa I, care trebuie supuse unei 
proceduri de evaluare a efectelor asupra mediului, articolul 4, alineatul (1), și proiectele din 
anexa II, care depind de decizia fiecărui stat membru, în funcție de o analiză individuală, de a 
supune proiectul unei evaluări a efectelor asupra mediului sau nu, articolul 4, alineatul (2).

Trebuie menționat faptul că proiectele legate de parcuri eoliene sunt incluse la punctul 3 i) din 
anexa II a Directivei. În acest caz, este necesară efectuarea unei evaluări a efectelor dacă 
proiectul riscă să aibă un efect semnificativ asupra mediului. În urma analizării fiecărui caz 
sau a stabilirii de plafoane sau de criterii, factorii de selecție prevăzuți în anexa III a Directivei 
EIA trebuie luați în considerare. (Aceasta cuprinde caracteristicile proiectului, amplasamentul 
și tipul eventualelor efecte).

                                               
1 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului 
la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului
2 Directiva Consiliului 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului JO L 175, 05.07.1985.
3 Directiva Consiliului 97/11/CE din 3 martie 1997, de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului. JO L 175, 14.03.1997.
4 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării 
publicului la elaborarea anumitor planuri și programe privind mediul și de modificare a directivelor 85/337/CEE 
și 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justiție JO L 156, 25.06.2003.
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Din informațiile furnizate de petiționar reiese că procedura EIA a fost efectuată pentru acest 
proiect, în temeiul legislației regionale care transpune directiva EIA. Concluziile sunt reluate 
în declarația EIA (DIA) din 14 martie 2003, adoptate de Delegația provincială din Huelva din 
cadrul Departamentului pentru mediu ("Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía"). Informațiile furnizate nu sunt suficiente pentru a 
permite Comisiei să evalueze dacă Directiva EIA a fost încălcată în ceea ce privește faza de 
consultare a publicului. 

De asemenea, trebuie luate în considerare dispozițiile Directivei Păsări1 și ale Directivei 
Habitate2, mai ales dat fiind faptul că proiectul pare a fi situat într-un sit, sau în apropierea 
unui sit inclus în rețeaua Natura 2000.

Din documentele furnizate de către petiționar, se pare că instalațiile eoliene vor fi amplasate 
în interiorul sitului de importanță comunitară (SCI) și într-o arie de protecție specială a 
păsărilor (SPA) ES0000025 "Marismas del Odiel", fiind în apropierea sitului de importanță 
comunitară ES6150029 "Estuario del Río Tinto", desemnat ca atare în temeiul dispozițiilor 
din Directiva Habitate.

Alte câteva situri de importanță comunitară se găsesc foarte aproape de acest loc:
 ES6150012 "Dehesa del Estero y Montes de Moguer"
 ES0000024 "Doñana" 
 ES6150013 "Dunas del Odiel"
 ES6150002 "Enebrales de Punta Umbría"
 ES6150003 "Estero Domingo Rubio"
 ES6150028 "Estuario del Río Piedras"
 ES6150004 "Lagunas de Palos y las Madres"
 ES6150001 "Laguna del Portil"
 ES6150006 "Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido" 
 ES6150014 "Marismas y Riberas del Tinto"
 ES6150017 "Marisma de las Carboneras" 

În temeiul articolului 6 din Directiva Habitate, orice plan sau proiect care riscă să aibă un 
efect asupra unui site de importanță comunitară trebuie evaluat (în ceea ce privește 
consecințele acestuia asupra sitului și asupra obiectivelor de conservare a sitului). Pe baza 
evaluărilor care vor trebui efectuate, autoritățile competente vor trebui să hotărască dacă 
planul sau proiectul poate fi pus în aplicare și, dacă este cazul, să definească condițiile și 
garanțiile care trebuie ținute sub observație pentru a păstra integritatea sitului respectiv.

De asemenea, procedura EIA poate fi și un mijloc de aplicare a articolului 6 din Directiva 
Habitatelor. De fapt, în multe cazuri, evaluarea prevăzută de Directiva 85/337/CEE, astfel 
cum a fost modificată, poate concilia evaluarea prevăzută în articolul 6, alineatul (3) din 
Directiva 92/43/CEE.

                                               
1 Directiva Consiliului 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind protecția păsărilor sălbatice, J.O. L 103 of 
25/04/1979
2 Directiva Consiliului 92/43/CE din 21 mai 1992, privind protecția habitatelor naturale și a faunei și florei 
sălbatice, J.O. L 206 of 22/07/1992.
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Declarația EIA (DIA), publicată la 14 martie 2003 de autoritățile regionale, nu furnizează 
dovezi că a avut loc o evaluare corespunzătoare a efectelor posibile ale proiectului asupra 
siturilor de importanță comunitară menționate mai sus, nici asupra obiectivelor de conservare 
a siturilor.

Concluzii 

Având în vedere cele de mai sus, Comisia va lua măsuri de verificare a aplicării corecte a 
Directivei Habitate și a Directivei EIA în acest caz.


