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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0561/2020, adresată de Samuel Martin Sosa, de cetățenie spaniolă, 
în numele „Ecologiști în acțiune”, privind omiterea unei evaluări strategice 
de mediu în planul general de dezvoltare urbană din Trebujena (Cádiz)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la o modificare a planului general de dezvoltare 
urbană aprobat la 8 mai 2019 de către autoritățile municipale din Trebujena, care încalcă 
Directiva 2001/42/CE și Directiva 92/43/CEE, punând în pericol grav SAC-SPA Doñana și 
SAC din estuarul fluviului Guadalquivir. Prin această modificare se dă undă verde la construirea 
a 300 de locuințe în cadrul planului de amenajare a teritoriului, extinzând autorizațiile de 
construcție pentru a mobiliza investițiile necesare pentru lucrările de acces și infrastructură, 
dezvoltarea proiectelor imobiliare și realizarea unui teren de golf. Se prevede, de asemenea, 
diversificarea, permițând activitățile economice și instalațiile private. Proiectul de dezvoltare 
(care este inclus în plan la secțiunea 16 - Turismul) este adiacent a două arii speciale de 
conservare Natura 2000 - estuarul fluviului Guadalquivir (Bajo Guadalquivir ES6150019) și 
Doñana (ES0000024).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 iulie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 decembrie 2020

Petiția

Petiționarul își exprimă îngrijorarea legată de amenințările la adresa siturilor Natura 2000 
Doñana și Bajo Guadalquivir ce decurg din modificarea planului de amenajare a teritoriului 
municipalității Trebujena, aprobată de autoritățile spaniole la 8 mai 2019 fără o evaluare 
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strategică de mediu prealabilă în sensul Directivei privind evaluarea strategică de mediu 
(SEA)1. Din acest motiv, petiționarul solicită Parlamentului European să invite autoritățile 
spaniole să aplice în mod eficient dispozițiile relevante ale legislației UE în materie de mediu 
și să depună eforturi pentru refacerea zonei tidale Guadalquivir.

Observațiile Comisiei

Comisia constată că atât „Doñana” (codul sitului ES0000024), cât și „Bajo Guadalquivir” 
(codul sitului ES6150019) au fost desemnate arii speciale de conservare (SAC) în temeiul 
Directivei privind habitatele2 și, prin urmare, fac parte din rețeaua Natura 20003.

Directiva privind habitatele stabilește dispoziții pentru a proteja siturile Natura 2000 de situații 
potențial dăunătoare. Pe baza acestor dispoziții, înainte de a aproba modificarea planului de 
amenajare a teritoriului din Trebujena (sau a oricărui proiect de dezvoltare specific a cărui 
autorizare este prevăzută în acesta), autoritățile competente ar fi trebuit să constate, printr-o 
evaluare corespunzătoare, că acesta nu afectează în mod negativ integritatea siturilor Natura 
2000 în cauză4. 

În plus, în temeiul Directivei SEA, orice plan sau program elaborat, printre altele, pentru 
amenajarea teritoriului sau pentru utilizarea terenului, ce ar putea avea efecte semnificative 
asupra mediului, trebuie să facă obiectul unei evaluări strategice de mediu (SEA)5. 

Statele membre sunt principalele responsabile pentru punerea corectă în aplicare a dispozițiilor 
legislației UE menționate mai sus. Pentru a le ajuta în această sarcină, Comisia a emis 
documente de orientare6 care pot fi utile autorităților, dezvoltatorilor, consultanților și 
publicului. În plus, în conformitate cu principiul protecției jurisdicționale efective prevăzut în 
Tratatul privind Uniunea Europeană, statele membre trebuie să le dea cetățenilor acces la 
mecanisme reparatorii rapide și eficace în domeniile reglementate de legislația UE.

Comisia mai observă că acuzațiile prezentate de petiționar constituie un caz individual de 
posibilă aplicare incorectă a legislației UE, în măsura în care nu există dovezi suficiente că ar 
fi vorba de o practică generalizată, de o problemă de neconformitate a legislației naționale cu 
legislația UE sau de o încălcare sistemică a legislației UE. Pe baza abordării strategice a politicii 

1 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.
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, pp. 7-50.
3 Doñana a fost clasificată ulterior și arie de protecție specială (SPA), conform Directivei 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.
4 Fără a aduce atingere posibilei puneri în aplicare a prevederilor relevante din 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, modificată prin 
Directiva 2014/52/UE din 16 aprilie 2014, JO L 124, 25.4.2014, p. 1-18 [Directiva privind evaluarea impactului 
asupra mediului (EIM)].
5În măsura în care stabilește cadrul pentru autorizarea dezvoltării proiectelor viitoare enumerate în anexele I și II 
la Directiva EIM; sau poate dăuna siturilor Natura 2000.
6De 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; 
„Orientări privind punerea în aplicare a Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și 
programe asupra mediului”, https://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_ro.pdf
https://ec.europa.eu/environment/archives/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf
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sale de asigurare a respectării legislației7, Comisia consideră, prin urmare, că căile de atac 
disponibile în temeiul legislației spaniole sunt mecanismul cel mai adecvat pentru a aborda 
satisfăcător problemele ridicate de petiționar.

Cu toate acestea, în ceea ce privește solicitarea petiționarului de refacere a zonelor tidale 
Guadalquivir, Comisia reamintește că Strategia UE privind biodiversitatea pentru 20308 
subliniază necesitatea de a reface habitatele și speciile pentru a readuce natura diversă și 
rezilientă în toate peisajele și ecosistemele. Aceasta înseamnă să se reducă presiunea asupra 
habitatelor și a speciilor și să se garanteze că toate utilizările ecosistemelor sunt sustenabile, și 
în ce privește impermeabilizarea solului, extinderea urbană, poluarea și speciile alogene 
invazive.  

În orice caz, Comisia a luat deja măsuri pentru a se asigura că situl din Doñana este protejat în 
mod eficient în conformitate cu dispozițiile Directivei privind habitatele și a trimis Spania în 
fața Curții de Justiție a Uniunii Europene9.

Concluzii

Având în vedere cele mai sus menționate, Comisia nu intenționează să ia alte măsuri în 
această privință.

7 Astfel cum se prevede 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.
8 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor intitulată „Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030, Readucerea naturii în viețile 
noastre”, COM(2020)0380.
9 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_466

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_466

