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Subiect: Petiția nr. 0026/2020, adresată de Rosmarie Hennecke, de cetățenie germană, 
în numele EQUO Verdes Tarifa, privind planul de infrastructură pentru 
portul din Golful Algeciras

1. Rezumatul petiției

Petiționara explică faptul că Golful Algeciras este format din șase situri Natura 2000, dintre 
care cinci se află în Spania: Estrecho Oriental, Estrecho, Los Alcornocales, Marismas del Río 
Palmones și Fondos Marinos Marismas del Río Palmones, și unul în Gibraltar: Southern Waters 
of Gibraltar. Petiționara afirmă că în ultimii ani, autoritățile responsabile au permis realizarea 
sistematică a unor planuri și proiecte cu efecte nocive asupra celor șase situri de importanță 
comunitară, deoarece nu s-a ținut niciodată cont de sinergiile dintre aceste planuri și proiecte. 
Prin urmare, numărul industriilor poluante din jurul Golfului Algeciras și din Gibraltar a crescut 
de la an la an, distrugând mediul natural și având consecințe grave asupra sănătății umane. Ea 
reclamă dezvoltarea industriei metalelor grele, a industriei siderurgice și a industriei chimice în 
zonă, precum și utilizarea materialelor de umplere de proveniență marină pentru asanarea 
terenurilor, în vederea extinderii activității portuare, toate aceasta ducând la distrugerea zonelor 
umede, a estuarelor și a plajelor. Ea solicită ca planul de infrastructuri al portului din Golful 
Algeciras, depus în prezent la Subdirecția pentru evaluare de mediu, să fie oprit și ca toate 
proiectele în desfășurare care au efecte adverse să fie investigate și oprite în mod corespunzător.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 iunie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 23 noiembrie 2020

Petiția



PE661.792v01-00 2/3 CM\1219076RO.docx

RO

Petiționara cere Parlamentului European să solicite Spaniei să retragă planul general de 
infrastructură pentru portul din Golful Algeciras, pe care îl pregătește în prezent autoritatea 
portuară, printre altele, din cauza lipsei unei evaluări a efectelor sale cumulate cu cele ale 
diverselor alte proiecte și a acuzațiilor de lipsă de transparență. Petiționara solicită și implicarea 
Comisiei, astfel încât toate proiectele în curs de desfășurare în Golful Algeciras să fie oprite 
până când se poate constata respectarea obligațiilor legale impuse de UE. 

Observațiile Comisiei

Regiunea Golfului Algeciras găzduiește în prezent șase situri Natura 2000, dintre care cinci au 
fost desemnate de Spania și unul de Regatul Unit1. Comisia constată că Directiva privind 
habitatele2 stabilește dispoziții pentru protejarea siturilor Natura 2000 împotriva proiectelor de 
dezvoltare potențial dăunătoare. În temeiul acestor dispoziții, autoritățile competente nu pot 
aproba un plan sau proiect care ar putea avea efecte semnificative asupra unuia sau mai multor 
situri Natura 2000, fie singur, fie în combinație cu alte planuri sau proiecte, decât după ce au 
constatat, printr-o evaluare adecvată, că repercusiunile sale nu vor afecta negativ integritatea 
sitului sau siturilor în cauză. 

Pentru a ajuta statele membre să își îndeplinească responsabilitatea de a pune în aplicare 
dispozițiile de mai sus, Comisia a emis documente de orientare3 care pot fi utile autorităților, 
dezvoltatorilor, consultanților și publicului.

Așadar, dacă autoritățile competente ar constata că planul general de infrastructură pentru portul 
din Golful Algeciras afectează în mod semnificativ unul sau mai multe situri Natura 2000, ar fi 
necesară evaluarea corespunzătoare a efectelor respective, în temeiul Directivei privind 
habitatele. 

În plus, o astfel de evaluare trebuie să țină seama de efectele cumulate cu cele ale altor planuri 
sau proiecte (finalizate sau propuse). Comisia observă însă că presupusa lipsă a evaluării 
efectelor diferitelor planuri și proiecte realizate în regiune nu este susținută de probe care să 
indice o încălcare a acestei obligații.

Planul general de infrastructură pentru portul din Golful Algeciras ar intra și în domeniul de 
aplicare al Directivei privind evaluarea strategică de mediu (SEA)4 dacă se consideră că poate 
avea efecte semnificative asupra mediului5. În acest sens, din informațiile publice disponibile, 

1 Southern Waters of Gibraltar (codul sitului: UKGIB0002); Estrecho Oriental (codul sitului: ES6120032); 
Estrecho (codul sitului: ES0000337); Los Alcornocales (codul sitului: ES0000049); Marismas del Río Palmones 
(codul sitului: ES6120006); și Fondos Marinos Marismas del Río Palmones (codul sitului: ES6120033).
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, p. 7–50.
3De exemplu, „Gestionarea siturilor Natura 2000: Dispozițiile articolului 6 din Directiva 92/43/CEE (Directiva 
Habitate)” - 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_ro.pdf, 
«Punerea în aplicare a Directivei „Păsări” și a Directivei „Habitate” în estuare și în zonele costiere» - 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-RO.pdf. 
4 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor 
anumitor planuri și programe asupra mediului, JO L 197, 21.7.2001, p. 30–37.
5Atât timp cât este vorba de un plan public pentru transport (elaborat de autoritatea portuară) care stabilește 
cadrul pentru autorizarea în viitor a proiectelor prevăzute în Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului, Text cu relevanță pentru SEE, JO L 26, 28.1.2012, p. 1-21, astfel cum a fost modificată de Directiva 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_ro.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-RO.pdf
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reiese că în prezent se realizează o evaluare strategică de mediu în conformitate cu această 
directiva6. Întrucât petiționara critică lipsa de transparență care rezultă din faptul că planul nu a 
fost pus pe scară largă la dispoziția publicului, inclusiv prin metode moderne de consultare, 
cum ar fi forumurile de discuții pe internet, ar trebui evidențiat că, în conformitate cu Directiva 
privind SEA, statele membre sunt responsabile cu stabilirea modalităților detaliate de difuzare 
a informațiilor. Prin urmare, Comisia observă că nu există indicii nici privind încălcarea 
dispozițiilor Directivei privind SEA. 

Concluzii

Având în vedere că nu există indicii care să arate o posibilă încălcare a dispozițiilor relevante 
ale legislației UE în materie de mediu, Comisia nu poate da curs acestei petiții. Dacă petiționara 
deține informații sau elemente probatorii suplimentare care indică o posibilă încălcare a 
legislației UE, Comisia consideră că mecanismul cel mai adecvat pentru rezolvarea în mod 
satisfăcător a chestiunii în cauză este reprezentat de căile de atac disponibile în temeiul 
legislației spaniole7. Instanțele naționale sunt competente să decidă cu privire la măsurile 
provizorii, cum ar fi suspendarea procedurii de adoptare a planului general de infrastructură 
pentru portul din Golful Algeciras, urmărite de petiționară.

2014/52/UE din 16 aprilie 2014, JO L 124, 25.4.2014, p. 1–18 (Directiva EIM), sau poate dăuna siturilor Natura 
2000.
6 Procedura de consultare publică a fost demarată la 27 iulie 2019: „Anuncio de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras por el que se somete a trámite de información pública y consultas la versión inicial del Plan 
Director de Infraestructuras del Puerto Bahía de Algeciras acompañado del Estudio Ambiental Estratégico”. 
BOE nr. 179 Sec. V-B.  p. 42469 https://www.apba.es/anuncio/428 
7 În temeiul abordării strategice a politicii sale de asigurare a respectării legislației, stabilită în comunicarea 
Comisiei intitulată „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune” din 19 ianuarie 
2017, (2017/C 18/02), JO C 18, 19.1.2017, p. 10-20.

https://www.apba.es/anuncio/428

