
CM\667808RO.doc PE 390.327v01-00
Traducere externă

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisia pentru petiţii

7.05.2007

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 610/2006, adresată de Manuel Hernández Barrios, de naţionalitate spaniolă, 
privind neregulile referitoare la procedurile de evaluare a impactului de mediu pentru 
un canal colector în Xagó, Asturias

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea privind posibilul impact negativ asupra coastei 
Cantabrice, în special a secţiunii „Cabo Peñas” a acesteia, a unui canal colector subteran în 
Xagó, Asturias. Petiţionarul susţine că s-au produs o serie de nereguli cu privire la procedura 
evaluării impactului de mediu aferentă acestui canal colector, care transportă efluenţi casnici 
şi industriali de la o staţie de epurare în două etape care deserveşte o zonă cu aproximativ 
150.000 locuitori. Acesta menţionează că el şi alţi membri ai Partidului asturian PAS, în 
numeroase ocazii, pe parcursul etapelor de planificare, au depus plângeri la autorităţile locale, 
regionale şi naţionale privind neregulile din raportul fostului Minister al Lucrărilor Publice şi 
Transportului. Cu toate acestea, îngrijorările lor au fost ignorate. De exemplu, raportul 
menţiona că nu a fost posibilă obţinerea anumitor măsurători sau date deoarece condiţiile 
meteorologice nefavorabile au condus la nefuncţionarea echipamentelor speciale. Petiţionarul 
observă în final faptul că problema poate fi soluţionată în mod eficient prin instalarea unei 
staţii de tratare în trei etape.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 decembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007.

1. Informaţii/Petiţia

Manuel Hernández Barrios a trimis o petiţie Parlamentului European pentru a reclama 
construirea unui emisar submarin în Xagó, pentru deversarea apelor reziduale din Avilés, 
Castrillón, Corvera şi Gozón.
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Petiţionarul susţine anumite nereguli într-un „Memoria” (Raport) întocmit în anul 1992 de 
Ministerul Lucrărilor Publice şi Transportului:

1 – Măsurătorile la staţiile de teren Avilés „nu au putut fi efectuate datorită faptului că 
echipamentele oceanografice au fost nefuncţionale ca urmare a condiţiilor meteorologice 
nefavorabile”.

2 – Cu privire la măsurătorile de câmp proxim, şi anume din apropierea gurii emisarului, se 
menţionează că „vremea nefavorabilă a împiedicat operarea corectă a ADCP (dispozitiv de 
profil curent acustic Doppler), şi de aceea nu au putut fi obţinute informaţii privind situaţia 
valului de flux (maree înaltă)”.

3 – Cu privire la măsurătorile de câmp îndepărtat, se menţionează că „staţia meteorologică 
situată la farul San Juan nu a funcţionat adecvat şi de aceea nu pot fi folosite datele 
înregistrate”.

Distanţa dintre gura emisarului şi coastă va fi de numai 1 431 metri şi la o adâncime de 
aproximativ 10 metri, într-o zonă care este deja contaminată.

2. Observaţiile Comisiei

Decizia Comisiei C(2004) 4284 din 26 octombrie a aprobat ajutorul financiar în valoare de 15 
470 000 euro pentru acest proiect (Fondul de Coeziune).

Conform informaţiilor furnizate de autorităţile spaniole în cererea acestora, au existat 
numeroase acţiuni de obţinere a datelor oceanice şi de deţinere a unor informaţii suficiente 
pentru măsurarea posibilului efect concret al proiectului privind poluarea mării, în octombrie 
1992, ianuarie şi iunie 1993 şi decembrie 1995.

La 28 noiembrie 2003, „Secretaría General de Medio Ambiente” (Secretariatul General de 
Mediu) din cadrul Ministerului Mediului, a aprobat prin „Resolución”1 Evaluarea impactului 
de mediu bazat pe evaluarea prezentată de „Confederación Hidrográfica del Norte”
(Confederaţia Bazinului de Nord) în septembrie 2001. Această „Declaración de Impacto 
Ambiental” (Declaraţie a impactului de mediu) explică faptul că proiectul şi evaluarea de 
mediu au făcut obiectul unei consultări publice şi include un Program de supraveghere a 
mediului, pentru evitarea oricăror tipuri de poluare.

3. Concluzie

Conform informaţiilor furnizate de petiţionar şi informaţiilor furnizate de autorităţile spaniole 
prin cererea privind Fondul de Coeziune şi „Declaración de Impacto Ambiental” (Declaraţia 
impactului de mediu), aprobarea evaluării de mediu a avut loc prin luarea în consideraţie a 
mai multor studii şi, în special, a celui prezentat de promotor („Confederación Hiodráulica del 
Norte”) în anul 2001 şi nu a celui la care face referire domnul Hernández.

În baza informaţiilor furnizate, nu există nici o indicaţie privind o încălcare a legislaţiei de 
  

1 Boletín Oficial del Estado (Jurnalul Oficial spaniol) nr. 300 16 decembrie 2003.
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mediu a Comunităţii.
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