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Subiect: Petiția nr. 0354/2019, adresată de Joan Simonet Pons, de cetățenie spaniolă, 
în numele Asociației Agrare Tinerii Agricultori din Insulele Baleare, privind 
extinderea ariilor de protecție specială pentru păsări (APS-uri) în Insulele 
Baleare, Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită revizuirea noilor APS-uri și a extinderii acestora din 2017. Suprafețele de 
teren utilizate pentru activități agricole și pentru creșterea animalelor, precum și pentru 
silvicultură și vânătoare sunt transformate în arii de protecție specială (APS-uri), în detrimentul 
grav al proprietarilor lor. Potrivit petiționarului, statutul de APS impune constrângeri enorme 
pentru desfășurarea de activități agricole, iar APS-urile sunt în dezacord cu interesele de mediu 
dovedite și nu sunt susținute de date furnizate de ornitologi.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 octombrie 2019. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2019

Directiva privind păsările1 impune ca speciile menționate la anexa I, precum și speciile 
migratoare care apar adesea și care nu figurează în anexa I, să constituie obiectul unor măsuri 
speciale de conservare a habitatelor acestora, pentru a li se asigura supraviețuirea și 
reproducerea în aria de răspândire. De asemenea, directiva impune statelor membre să clasifice 

1 Directiva 79/409/CE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice. JO L 103, 
25.4.1979.
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în special cele mai adecvate teritorii, ca număr și suprafață, ca arii de protecție specială pentru 
conservarea acestor specii, în zona geografică maritimă și de uscat în care se aplică prezenta 
directivă.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a clarificat acum mult timp că limitele ariilor de 
protecție specială (SPA-uri) trebuie să fie stabilite exclusiv pe baza criteriilor ornitologice2. 

Petiționarii reclamă desemnarea celor opt APS-uri noi în temeiul Directivei privind păsările 
(Costa NW de Mallorca, Maristany, Pla de Vilafranca, Pla des Blanquer, Son Real, Illa d’en 
Calders, Illeta de Cala Salada y Punta Primaand), extinderea APS-ului Sa Costera y Marina de 
Llucmajor și desemnarea ca SPA a sitului existent de importanță comunitară (SIC) ES5310101 
Randa. 

În ceea ce privește APS-urile, conform informațiilor disponibile public, guvernul Insulelor 
Baleare a inițiat o procedură pentru a le clasifica și a le extinde în 2017, pe care a finalizat-o în 
ianuarie 2019 prin adoptarea unui instrument juridic3 („Acordul”), care include justificarea 
acestor desemnări și extinderi. 

Pentru acvila porumbacă, o specie al cărei plan de refacere a fost finanțat de programul LIFE 
al UE45, Serra de Tramuntana, Pla de Mallorca, Randa și Marina de Llucmajor reprezintă arii 
importante. De altfel, autoritățile competente s-au angajat să desemneze APS-uri noi sau să le 
extindă pe cele existente în contextul proiectului LIFE. 

În ceea ce privește preocupările petiționarilor privind constrângerile legate de agricultură, de 
creșterea animalelor și de silvicultură, precum și de vânătoare, trebuie remarcat, în urma 
Acordului, faptul că desemnarea APS nu include limitări ale utilizării tradiționale și legitime a 
teritoriului (în principal agricultură, silvicultură și vânătoare), care doar în cazuri excepționale 
pot face obiectul unui regulament care să asigure sustenabilitatea și compatibilitatea cu starea 
de conservare a speciilor de păsări pentru care au fost desemnate aceste APS-uri. Pot fi 
autorizate utilizări sau activități noi, dacă acestea sunt compatibile cu speciile în cauză. 
Desemnarea APS nu impune niciun fel de utilizare publică sau niciun fel de reglementare a 
utilizării publice a acestor teritorii.

Acordul impune conservarea activităților necesare de agricultură și de creștere a animalelor în 
Pla de Vilafranca, Pla des Blanquer, Son Real, Massís de Randa y Cap Enderrocat - Cap Blanc 
și încurajează adoptarea de măsuri pentru a consolida activitățile existente de agricultură, de 
creștere a animalelor și de vânătoare și pentru a face aceste activități compatibile cu cerințele 
de protecție a speciilor. Potrivit Acordului, conducerea sitului va evita limitări inutile ale 
utilizărilor și ale activităților economice și de agrement de la nivel local (activități de 
agricultură, de silvicultură și de vânătoare).

2 Hotărârea Curții de Justiție în cauza C-355/90 (Mlaștinile din Santoña), punctul 26 și hotărârea Curții de Justiție 
în cauza C-44/95 (Lappel Bank), punctul 26.   
3 www.caib.es/eboibfront/es/2019/10930/617843/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-18-de-enero-de- 
4 LIFE = Instrumentul UE de finanțare a acțiunilor în domeniul protecției mediului înconjurător și al politicilor 
climatice.
5 http://www.lifebonelli.org/ 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10930/617843/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-18-de-enero-de-
http://www.lifebonelli.org/


CM\1221342RO.docx 3/5 PE645.069v02-00

RO

Directiva privind păsările și Directiva Habitate6 nu obstrucționează, a priori, posibilitățile de 
dezvoltare a activităților agricole, de creștere a animalelor și de silvicultură în siturile Natura 
2000 sau în jurul acestora. Totuși, acestea impun ca evoluțiile respective să fie compatibile cu 
protecția speciilor și a habitatelor pentru care au fost create siturile. 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) poate contribui la finanțarea 
măsurilor privind gestionarea Natura 2000, precum refacerea, conservarea și consolidarea 
ecosistemelor legate de agricultură și de silvicultură sau despăgubirea pentru pierderile 
economice cauzate de constrângeri juridice care derivă din crearea Natura 2000.

Concluzie

Pe baza informațiilor incluse în Acord, clasificarea și extinderea APS-urilor în Insulele 
Baleare este justificată de bogăția biodiversității din regiune. Nu există dovezi că APS-urile 
din regiunea Insulelor Baleare nu ar îndeplini criteriile științifice pentru selectarea acestor arii. 

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 21 decembrie 2020

Observațiile Comisiei

În urma reuniunii Comisiei pentru petiții din 21 ianuarie 2020, Comisia a analizat noile 
informații prezentate de petiționar și documentația trimisă de autoritățile Insulelor Baleare 
Comisiei pentru petiții. 

Primul este un raport al unui expert contractat de petiționar. Acesta conține o evaluare a 
dosarului pentru clasificarea noilor opt arii de protecție specială (APS), declararea unui sit de 
importanță comunitară (SIC) ca APS și extinderea a două APS existente pregătite de autoritatea 
regională a Insulelor Baleare. Raportul se concentrează îndeosebi special asupra APS 
ES0000542 Pla de Vilafranca, APS ES0000543 Pla des Blanquer, ocupată în principal de zone 
agricole, precum și asupra zonelor agricole din APS ES0000544 Son Real, APS ES0000545 
Massís de Randa și APS ES0000081 Cap Enderrocat - Cap Blanc, toate din insula Mallorca. 
Potrivit raportului, dosarul administrativ nu conține suficiente justificări pentru delimitarea și 
clasificarea APS. Totuși, raportul nu prezintă niciun fel de date care să susțină faptul că aceste 
teritorii nu ar fi trebuit clasificate ca APS. 

Documentația transmisă de autoritățile ale Insulelor Baleare este dosarul complet pentru 
clasificarea APS, cu mai multe documente privind registrele ornitologice și bibliografia care 
susțin clasificarea APS.

Informațiile despre aceste situri sunt acum disponibile publicului pe site-ul Natura 20007. 
Informațiile despre diferitele specii care apar în fiecare sit, populația acestora etc. pot fi 
consultate în formularele lor standard de date (SDF) corespunzătoare.

În situl Pla de Vilafranca există două cupluri reproducătoare de erete marini occidentali (Circus 

6 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, pp. 7-50.
7 https://nature.eea.europa.eu/Natura2000Viewer/index.html 

https://nature.eea.europa.eu/Natura2000Viewer/index.html
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aeruginosus) și un cuplu reproducător al eretelui Montagu (Circus pygargus). Ambele specii 
sunt enumerate în anexa I la Directiva privind păsările8 și au justificat clasificarea acestei noi 
APS.

În situl Pla de Blanquer, există între 80 și 280 de exemplare de pasărea ogorului eurasiatică 
(Burhinus oedicnemus), între 488 și 1576 cupluri reproducătoare de ciocârlii de stol  
(Calandrella brachydactyla) și de ciocârlii Thekla (Galerida theklae). Toate acestea sunt 
enumerate în anexa I la Directiva privind păsările și justifică clasificarea acestei noi APS.

În situl Son Real există două exemplare permanente de vultur pescar vestic (Pandion halaetus), 
350 de cupluri reproducătoare de lăcari balearici (Sylvia sarda balearica)  și 70 de cupluri 
reproducătoare de lăcari Dartford (Sylvia undata). Toate acestea sunt enumerate în anexa I la 
Directiva privind păsările și justifică clasificarea acestei noi APS.

În situl Massís de Randa există două exemplare permanente de șoim călător peregrin (Falco 
peregrinus), două cupluri permanente de acvilă porumbacă (Hieraetus fasciatus) și două 
cupluri reproducătoare de gaie roșie (Milvus milvus). Toate acestea sunt enumerate în anexa I 
la Directiva privind păsările. Lăstunul de stâncă eurasiatic migrant (Ptyonoprogne rupestris)  
pare să se reproducă în cadrul sitului. Aceste specii au justificat clasificarea acestei noi SPA.

În Cap Enderrocat - Cap Blanc, sunt prezente mai multe specii de păsări enumerate în anexa I 
la Directiva privind păsările, cum ar fi ciuful de câmp (Asio flameus), ciocârlia de stol 
(Calandrella brachydactyla), furtunarul mediteranean (Calonectris diomedea), furtunarul de 
Baleare (Puffinus mauretanicus), pescărușul lui Audouin (Larus audouinii), inclusiv patru 
cupluri permanente de șoimi călători peregrini (Falco peregrinus). Extinderea APS se datorează 
prezenței a 12 perechi de gaie roșie rezidente (Milvus milvus)  și a cuplului reproducător de 
acvilă porumbacă (Hieraetus fasciatus) în zona aflată anterior în afara APS. 

În cursul reuniunii Comisiei pentru petiții, petiționarul a menționat că asociația pe care o 
reprezintă (ASAJA Baleares) a intentat un proces împotriva instrumentului juridic de adoptare 
a noilor APS și a extinderii celor două APS existente9 și că această cauză a fost admisă de 
instanță.

Comisia reamintește condițiile în care poate avea loc o declasificare pentru siturile Natura 2000, 
astfel cum au fost clarificate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, obligatorii pentru toate 
autoritățile din statele membre: Declasarea unei APS sau reducerea suprafeței sale trebuie să 
fie justificată de evoluțiile naturale din zonă10 sau trebuie să fie justificată de existența unor 
erori care au afectat informațiile științifice pertinente la momentul clasificării inițiale, pe baza 
unor dovezi de natură științifică11 sau ca urmare a aplicării articolului 6 alineatul (4) din 
Directiva habitate12 13.

8 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice, JO L 20, 26.1.2010, pp. 7-25.
9 www.caib.es/eboibfront/es/2019/10930/617843/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-18-de-enero-de- 
10 Cauza C-301/12.
11 Cauza C-281/16, punctul 33. 
12 Directiva 92/43/CE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, JO L 
206, 22.7.1992, p. 7.
13 În cazurile în care toate siturile sau o parte a acestora sunt pierdute în mod ireversibil pentru orice contribuție 
pozitivă la obiectivele directivelor privind natura pe baza unei aplicări corecte a articolului 6 alineatul (4), 

https://eunis.eea.europa.eu/species/Calandrella%20brachydactyla
https://eunis.eea.europa.eu/species/Calonectris%20diomedea
https://eunis.eea.europa.eu/species/Puffinus%20puffinus%20mauretanicus
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10930/617843/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-18-de-enero-de-
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Concluzie

Din informațiile cuprinse în raportul expertului și din documentația prezentată de guvernul 
Insulelor Baleare, nu există nicio dovadă că APS în cauză din regiunea Insulelor Baleare nu ar 
îndeplini criteriile științifice pentru clasificarea acestor zone ca APS. 

anularea desemnării poate fi justificată. Aplicarea corectă a articolului 6 alineatul (4) impune statelor membre să 
ia măsuri compensatorii adecvate (a se vedea documentele de orientare pertinente la 
adresahttp://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm), care pot include 
desemnarea și gestionarea unui nou site.

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

