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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0540/2012, adresată de Mandfred Johann și Hannelore Danzer, de 
cetățenie austriacă, privind activitățile industriale și de extracție care se 
desfășoară în Felanitx (Insulele Baleare, Spania), fără evaluări 
corespunzătoare ale impactului asupra mediului

1. Rezumatul petiției

Petiționarii denunță activitățile extractive și industriale care se desfășoară în Felanitx (Insulele 
Baleare), aparent fără evaluări corespunzătoare ale impactului asupra mediului. Activitățile 
constau în extragerea de pietriș și de calcar și în exploatarea unei stații de betoane, iar zona 
respectivă este clasificată de administrația regională ca zonă protejată și, în plus, este situată 
în apropiere de situl de importanță comunitară (SIC) ES5310099. Petiționarii explică faptul că 
evaluările impactului asupra mediului eliberate nu erau corespunzătoare: în cazul stației de 
betoane, evaluarea impactului asupra mediului a fost efectuată pentru o altă zonă geografică; 
în cazul activităților de extracție, domeniul evaluării impactului asupra mediului a fost grav 
limitat, făcând referire în primul rând la aspecte energetice. Prin urmare, petiționarii indică 
încălcări ale Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului (85/337/CE). Petiționarii 
adaugă faptul că la nivel național se află în derulare o procedură juridică, dar că nu s-a adoptat 
nicio măsură preventivă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Serviciile Comisiei au examinat informațiile furnizate de petiționari din perspectiva legislației 
de mediu a UE care s-ar putea aplica în acest caz.

Directiva 2011/92/UE1 (cunoscută sub denumirea de Directiva privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului sau Directiva EIM), prevede efectuarea 
unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în cazul anumitor proiecte publice și 
private. Directiva EIM face distincția între așa-numitele proiecte din anexa I, care trebuie 
întotdeauna să facă obiectul unei proceduri EIM, și proiectele din anexa II, pentru care statele 
membre stabilesc, pe baza unei analize de la caz la caz și/sau pe baza pragurilor sau a 
criteriilor fixate în legislația națională de transpunere, dacă proiectul trebuie să fie supus unei 
evaluări a impactului asupra mediului. Atunci când se efectuează o analiză de la caz la caz sau 
se stabilesc praguri sau criterii, se iau în considerare criteriile de selecție relevante prevăzute 
în anexa III la directivă. Acestea includ caracteristicile proiectului, amplasarea acestuia și 
caracteristicile impactului potențial. Rezultatele acestei evaluări trebuie să fie puse la 
dispoziția publicului.

Trebuie remarcat faptul că, în funcție de caracteristicile proiectului respectiv, acesta poate 
intra sub incidența punctului 19 din anexa I la directivă: „Cariere și exploatații miniere de 
suprafață, în cazul în care suprafața șantierului depășește 25 de hectare[..]”, sau poate fi inclus 
la punctul 2 litera (a) din anexa II la directivă: „Cariere, exploatații miniere la zi și turbării 
(proiecte neincluse în anexa I)”.

Procedura EIM asigură identificarea și evaluarea consecințelor proiectelor asupra mediului 
înainte ca autoritatea competentă să acorde autorizația. Publicul își poate exprima opiniile și 
toate consultările trebuie să fie luate în considerare. De asemenea, publicul ar trebui să fie 
informat cu privire la conținutul autorizației.

În ceea ce privește directivele UE privind natura (Directiva Păsări 2009/147/CE2 și Directiva 
privind habitatele 92/43/CEE3), acestea ar avea aplicabilitate în cazul în care proiectul în 
cauză ar avea un impact semnificativ asupra oricărui sit Natura 2000. Trebuie remarcat faptul 
că, potrivit petiționarilor, rețeaua Natura 2000 ar fi afectată de acest proiect de construire a 
unei cariere.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele, orice plan sau 
proiect care ar putea afecta siturile Natura 2000 trebuie supus unei evaluări corespunzătoare în 
funcție de obiectivele de conservare ale acestora din urmă. În funcție de concluziile evaluării 
respective, autoritățile competente aprobă planul sau proiectul doar după ce au constatat că 
acesta nu are efecte negative asupra integrității siturilor respective. 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 

                                               
1 Directiva 2011/92/UE (JO L 26, 28.1.2012), versiune codificată a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, astfel cum a fost modificată.
2 Directiva 2009/147/CE (JO L 20, 26.1.2010), de codificare a Directivei 79/409/CEE privind conservarea 
păsărilor sălbatice (JO L 103, 25.4.1979).
3 Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică 
(JO L 206, 22.7.1992).
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măsuri compensatorii adecvate.

Concluzii

Pentru a înțelege pe deplin detaliile acestui caz, Comisia a solicitat autorităților spaniole 
competente informații cu privire la respectarea cerințelor relevante prevăzute de legislația 
comunitară în materie de mediu. Comisia pentru petiții va fi informată cu privire la evoluțiile 
ulterioare ale acestui caz.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

În comunicarea anterioară, Comisia a informat Comisia pentru petiții a Parlamentului European 
în ceea ce privește legislația UE în domeniul mediului care s-ar putea pune în aplicare în cazul de 
față, precum și elementele principale ale cercetării cazului.

Ca urmare a analizei finale a cazului, trebuie menționate, într-o formă sintetizată, următoarele 
puncte:

Cariera în cauză deține o autorizație de exploatare, care datează din 1974, și un plan de 
restaurare aprobat în 1992 și actualizat ulterior. Trebuie reținut faptul că această carieră a fost 
inclusă în Planul cadru sectorial privind carierele din Insulele Baleare, a cărui versiune 
revizuită a fost aprobată prin Decretul regional nr. 61/1999. Acest plan urmărește să 
reglementeze planificarea, gestionarea și restaurarea carierelor aflate pe teritoriul Insulelor 
Baleare, cu scopul de a minimiza impactul acestora asupra mediului.

Trebuie reținut că instalația de producere a betonului a primit aprobarea Comisiei de Mediu 
din Insulele Baleare, în urma evaluării de mediu efectuate în conformitate cu Legea 11/2006 
din 14 septembrie 2006 privind evaluările impactului asupra mediului și evaluările de mediu 
strategice din Insulele Baleare. Aceasta este legislația regională care transpune 
Directivele 85/337/CEE1 și 2001/42/CE2. Această decizie motivată, care reia o serie de 
condiții de mediu, inclusiv măsuri de corectare și de reducere, precum și un plan de 
monitorizare a mediului, a fost publicată în Monitorul Oficial din Insulele Baleare la 
27 octombrie 2012.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că Parlamentul regional al Comunității Autonome a 
Insulelor Baleare a aprobat Legea 10/2014 din 1 octombrie privind exploatarea minieră în 
Insulele Baleare3, publicată în Jurnalul Oficial Regional la 9 octombrie 2014. Această 
legislație regională vizează atingerea unei compatibilități între dezvoltarea economică și 
protecția și conservarea mediului, ținând cont, în special, de directivele comunitare de mediu 
în cauză.

                                               
1 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011, text codificat al 
Directivei 85/337/CEE, privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, 
modificată prin Directivele 97/11/CE, 2003/35/CE și 2009/31/CE, JO L 26 din 28.1.2012.

2 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011, text codificat al 
Directivei 85/337/CEE, privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, 
modificată prin Directivele 97/11/CE, 2003/35/CE și 2009/31/CE, JO L 26 din 28.1.2012.

3 Ley 10/2014 de ordenación minera de las Illes Balears, BOIB 9.10.2014, p. 45880-45914.
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Concluzie

În urma analizării dosarului nu s-a putut constata o încălcare a legislației în materie de mediu 
aplicabile la nivelul UE. În orice caz, se confirmă că autoritățile spaniole au adoptat măsuri 
legislative și administrative pentru a stabili un cadru juridic în conformitate cu directivele de 
mediu comunitare. Prin urmare, Comisia nu are niciun motiv să intervină în continuare în 
acest caz.


