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Petiţia nr. 0653/2006, prezentată de asociaţia Gent del Ter, de naţionalitate spaniolă, 
privind iregularităţile legate de aprobarea unui proiect destinat canalizării părţii 
inferioare a râului Ter („Baix Ter”, Catalonia, Spania)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, o asociaţie de mediu din Catalonia (Spania), contestă aprobarea de către 
autorităţile spaniole a unui proiect destinat canalizării părţii inferioare a râului Ter. Conform 
petiţionarului, decizia nu a luat în calcul impactul proiectului asupra anumitor specii protejate 
din zonă. Petiţionarul susţine că proiectul este finanţat din fonduri UE şi consideră că acesta 
contravine altor două proiecte finanţate de UE (iniţiativa LIFE) în derulare în zonă, destinate 
creării unui habitat adecvat pentru speciile protejate. Petiţionarul a contestat aprobarea 
proiectului la nivel naţional, dar nu a primit nici un răspuns. Petiţionarul solicită stoparea 
proiectului nefiind compatibil cu legislaţia şi politica de mediu UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 ianuarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 5 mai 2007.

I.  Informaţii/Petiţia

Asociaţia „Gent del Ter” reclamă un proiect de canalizare a canalelor de irigaţii din zona Baix 
Ter (Gerona-Spania). Această asociaţie menţionează aprobarea a două proiecte LIFE cu 
privire la speciile protejate din zonă, dar canalizarea va afecta alte specii, cum ar fi Anodonta 
Cygnea şi Gastereosteus gymnurus, precum şi copacii situaţi de-a lungul malului râului.

Conform acestei asociaţii, acesta va afecta (de asemenea) echilibrul apei în zonă deoarece 
canalele de irigaţii alimentează pânza freatică şi mlaştinile de coastă care fac parte dintr-un 
viitor parc naţional.

În plus, aceştia indică faptul că Evaluarea Impactului de Mediu (EIM) este unicul proces care 
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mai trebuie finalizat anterior începerii lucrărilor.

Aceeaşi asociaţie, în scrisoarea din 8 ianuarie 2007, adresată Comisiei şi Parlamentului 
European, a explicat că un studiu al impactului de mediu a fost derulat de autorităţile spaniole, 
dar că nu şi-au putut exprima o opinie privind proiectul care va fi derulat pe bancul stâng al 
canalului. 

II. Observaţiile Comisiei

Comisia cunoaşte proiectul prezentat în această petiţie. Într-adevăr, asociaţia „Gent del Ter” a 
trimis o scrisoare Comisiei în luna august 2006, în timp ce o întrebare scrisă (9320/06) depusă 
de domnul Raul Romeva i Rueda privind acelaşi aspect a primit răspuns în 
25 octombrie 2006. Poziţia Comisiei a fost că evaluarea impactului de mediu nu a fost încă 
finalizată şi, în consecinţă, Comisia nu poate interveni anterior finalizării procesului la nivel 
naţional, ci numai în cazul stabilirii unei încălcări a legislaţiei Comunităţii. 

Ulterior examinării întregii documentaţii disponibile, inclusiv a celei din ianuarie 2007, 
Comisia a informat „Gent del Ter”, prin scrisoarea din 13 februarie 2007, că, în conformitate 
cu cerinţele Directivei 85/337/CEE1 (Directiva privind EIM) modificată de Directiva
97/11/CE2 şi Directiva 2003/35/CE3, proiectele în discuţie ar putea cădea sub incidenţa 
Anexei II la Directiva privind EIM. Astfel, este responsabilitatea statelor membre să 
determine, fie prin examinări de la caz la caz, fie prin praguri sau criterii stabilite de statul 
membru şi ţinând seama de criteriile stabilite de Anexa III, dacă proiectul poate avea efecte 
semnificative asupra mediului (aşa-numita "examinare"), astfel încât deciziile de derulare a 
unei EIM să poată fi adoptată de autoritatea competentă.

În fapt, autorităţile spaniole (Secretaría General para la prevención de la contaminación y el 
cambio climático – Secretariatul General pentru prevenirea poluării şi schimbării climei) a 
publicat Rezoluţia sa din 7 septembrie 20064 prin care stabilea că, în conformitate cu criteriile 
Anexei III, nu era necesară derularea unei EIM. 

Cu privire la procesul de consultare publică, acesta este impus numai în temeiul Directivei 
privind EIM când se decide derularea unei EIM; În acest caz, autorităţile spaniole, ulterior 
examinării caracteristicilor proiectului, au stabilit că nu este necesară derularea unei EIM. 
Obligaţia acestora în conformitate cu Directiva privind EIM consta în punerea acestei decizii 
la dispoziţia publicului. De aceea, se consideră că prin publicarea acestei Resolución în 
Jurnalul Oficial spaniol s-a îndeplinit această cerinţă.

III. Concluzie

În baza documentaţiei furnizate de petiţionar şi a informaţiilor incluse în Resolución din 7 
  

1 Directiva Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului. Jurnalul Oficial L 175, 05/07/1985 
2 Directiva Consiliului 97/11/CE din 3 martie 1997 de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. Jurnalul Oficial L 073, 14/03/1997 
3 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 26 mai 2003. L 156 17 25.6.2003
4 Boletín Oficial del Estado (Jurnalul Oficial spaniol) nr. 233  29.09.2006
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septembrie 2006, nu există indicaţii privind nicio încălcare a legislaţiei comunitare privind 
mediul.
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