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Ref.: Petiția nr. 0748/2007, adresată de Juan Manuel Iruela Sánchez, de 
naționalitate spaniolă, privind presupusele încălcări ale legislației CE în 
domeniul mediului în legătură cu un proiect de transfer de apă pe Río Castril 
(Granada, Andalucia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul critică decizia autorităților spaniole de a aproba un proiect destinat sistematizării 
cursului de apă Río Castril în vederea asigurării alimentării cu apă a orașului Baza. Potrivit
petiționarului, proiectul ar putea cauza prejudicii ireversibile nu numai Río Castril, ci și zonei 
protejate Peña de Castril și „Conjunto Histórico de Castril”, parte a patrimoniului cultural 
național. Petiționarul contestă opțiunea selectată pentru proiect și consideră că decizia nu a 
evaluat în mod adecvat o alternativă mai puțin dăunătoare mediului. Petiționarul consideră că 
au fost încălcate Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informațiile despre mediu, 
Directiva 2003/35/CE de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și 
programe privind mediul și Directiva 92/43/CE privind conservarea habitatelor naturale și 
solicită intervenția Parlamentului European pentru a opri punerea în aplicare a proiectului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 decembrie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspuns din partea Comisiei, primit la 17 iulie 2008.

Petiționarul face referire la un proiect aprobat de autoritățile spaniole în vederea alimentării cu 
apă a orașului Baza. Proiectul va capta apă de la rezervorul Portillo deja existent pe râul 
Castril, care se află în apropiere de orașul Castril unde locuiește petiționarul, și implică 
folosirea a 25 km de conductă de-a lungul râului. Petiționarul susține că proiectul va cauza 
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prejudicii ireversibile râului. Mai mult, proiectul a fost aprobat prin folosirea unei proceduri 
de urgență prin care se evită consultarea publică, însă urgența nu este justificată, întrucât 
orașului Baza nu i s-a impus niciodată vreo restricție în ceea ce privește alimentarea cu apă. 
Petiționarul susține că a solicitat autorităților documentele în legătură cu acest proiect însă nu 
a primit niciun răspuns. Potrivit informațiilor furnizate, nu s-a efectuat nicio evaluare a 
alternativelor posibile, iar petiționarul propune punerea în aplicare a unei opțiuni care să fie 
mai puțin costisitoare și dăunătoare mediului.

Petiționarul susține că au fost încălcate următoarele legi:

 Directiva 2003/4/CE1 privind accesul la informațiile legate de mediu;
 Regulamentul 1367/2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a 

dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului 
la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului;

 Directiva 2003/35/CE2 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri 
și programe privind mediul;

 Directiva 92/43/EEC3 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și 
floră sălbatică;

 Directiva 79/409/EEC4 privind conservarea păsărilor sălbatice.

În privința Directivei 92/43/CEE, Comisia dorește să precizeze că râul Castril nu este declarat 
sit Natura 2000 în baza legislației comunitare în domeniul mediului. Posibilele efecte ale 
proiectului menționat asupra siturilor Natura 2000 din vecinătate trebuie determinate de către 
autoritățile de mediu responsabile. În ceea ce privește prezența speciilor din anexa 4, care sunt 
în strânsă legătură cu râul, autoritățile în drept vor asigura măsuri de protejare a acestor specii 
și, în cazul în care este considerată necesară o derogare, sub incidența cerințelor stabilite de 
directiva 92/43/CEE, aceasta trebuie raportată Comisiei. Până în prezent Comisia nu a fost 
informată de vreo derogare care ar putea fi considerată ca fiind în legătură cu situația în cauză. 
Petiționarul face referire de asemenea și la alte specii de păsări pe care autoritățile ar trebui să 
le aibă în vedere și să evite deteriorarea habitatului acestora. 

Directiva Cadru privind Apa (2000/60/CE, DCA), publicată în decembrie 20005, stabilește 
necesitatea unei planificări detaliate în ceea ce privește utilizarea resurselor de apă pentru a se 
evita punerea în aplicare a unor soluții care nu sunt de durată și care aduc prejudicii 
ireversibile mediului, prin dezvoltarea planurilor de gestionare a bazinelor fluviale (PGBF). 
Conform DCA, primele PGBF vor fi publicate până la sfârșitul lui decembrie 2009. Există 
două obiective de mediu principale în DCA, astfel cum sunt stabilite în articolul 4: prevenirea 
deteriorării stării corpurilor de apă și atingerea unei stări bune a tuturor apelor până în 2015. 
Începând cu anul 2009, orice plan sau program care are un impact asupra resurselor de apă 
sau calității apei va trebui coordonat cu prevederile PGBF, astfel încât obiectivele de mediu 
ale DCA să poată fi atinse. În cazul proiectelor noi, articolul 4 alineatul (7) din DCA permite 
                                               
1 JO L 41, 14.2.2003, p. 26-32
2 JO L 156, 25.6.2003, p. 17-25
3 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50
4 JO L 103, 25.4.1979, p. 1-18
5 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru acțiunile 
comunitare în domeniul politicii privind apa, OJ L 327, 22.12.2000
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deteriorarea stării apelor de suprafață în cazul întrunirii anumitor condiții. Asigurarea 
respectării acestor condiții în astfel de cazuri revine autorităților spaniole.

În ceea ce privește alte instrumente menționate în petiție, Comisia precizează că 
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului1 are în vedere 
aplicarea Convenției de la Aarhus pentru instituțiile și organismele comunitare și nu pentru 
autoritățile naționale.

În privința Directivei 85/337/CEE2, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE3, și
Directiva 2003/35/CE (cunoscută și ca Directiva privind evaluarea impactului asupra 
mediului sau Directiva EIA), acestea prevăd evaluarea anumitor proiecte. Potrivit
informațiilor furnizate, proiectul nu cade sub incidența anexei I la Directiva 85/337/CEE, 
drept pentru care nu este necesară în mod obligatoriu o evaluare. Proiectul poate fi inclus în
categoria 10 (j) din anexa II la Directiva 85/337/CEE și, prin urmare, o evaluare este necesară 
în cazul în care este probabil ca proiectele să aibă efecte semnificative asupra mediului, în 
baza unui proces cunoscut sub numele de „screening” sau în baza criteriilor din anexa III la
directivă. Responsabilitatea principală pentru a determina dacă este sau nu cazul unei evaluări 
revine autorităților competente din cadrul statului membru implicat. În ce privește procesul 
consultării publice, aceasta este o cerință în temeiul Directivei EIA doar atunci când se decide 
efectuarea unei EIA, iar din moment ce Directiva EIA nu este obligatorie în acest caz, astfel
cum s-a explicat mai sus, revine autorităților competente din cadrul statului membru să decidă
dacă aceasta este necesară sau nu.

Din conținutul petiției reiese că cererii înaintate pentru acces la informațiile de mediu nu i s-a 
dat niciun răspuns, potrivit petiționarului Directiva 2003/4/CE are în vedere accesul 
publicului la informațiile cu privire la mediu. În această privință, este important de subliniat 
că autoritățile publice trebuie să asigure disponibilitatea informațiilor cu privire la mediu pe 
care le dețin, astfel cum se stabilește la articolul 2 alineatul (1), pentru orice persoană care 
solicită, fără ca aceasta să menționeze un motivul pentru care informațiile îi sunt de interes. 
Termenele limită specifice pentru furnizarea unor astfel de informații sunt stabilite la articolul 
3 alineatul (2). Dacă cererea este formulată în termeni prea generali, autoritatea publică, cât de 
curând posibil dar fără a depăși o lună de zile, trebuie să ceară solicitantul să specifice natura 
cererii și să-l ajute în acest sens. Autoritatea publică poate însă de asemenea, în cazul în care
consideră necesar, să refuze solicitarea. A avea acces la informații cu privire la mediu 
înseamnă a avea acces la informații în forma în care se află acestea în posesia autorității 
publice fără a fi necesară vreo procesare sau elaborare din partea autorității. În cazul în care 
informațiile solicitate, fie în întregime, fie în parte, nu sunt destinate sau nu sunt în posesia 
autorității publice către care este adresată cererea, iar autoritatea publică are cunoștință de 
faptul că informațiile respective sunt destinate sau sunt în posesia unei alte autorități publice, 
aceasta trebuie să transfere cererea către autoritatea respectivă sau să informeze solicitantul cu 
privire la autoritatea publică la care acesta s-ar putea adresa pentru solicitarea informațiilor 

                                               
1Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind  
aplicarea Convenției de la Aarhus, pentru instituțiile și organismele comunitare, privind accesul la informație, 
participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului, OJ L 264, 25.09.2006.
2Directiva Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice sau 
private asupra mediului. O J L 175, 05.07.1985, p. 40.
3Directiva Consiliului 97/11/CE din 3 martie 1997 care amendează Directiva 85/337/CEE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice sau private asupra mediului. OJ L 73, 14.03.1997, p. 5. 
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cerute (articolul 4 alineatul (19 din Directiva 2003/4/CE).

Comisia dorește să sublinieze că cererea petiționarului către municipalitatea orașului Castril ar 
putea fi considerată prea generală. Mai mult, se pare că anumite aspecte depășesc simplul 
acces la informațiile cu privire la mediu, în baza Directivei 2003/4/CE. Indiferent dacă deține 
sau nu toate informațiile solicitate, municipalitatea orașului Castril trebuie să se supună 
dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) din directiva în cauză.

Articolul 6 din Directiva 2003/4/CE prevede accesul la justiție. Orice solicitant care consideră 
că cererea sa de informare a fost ignorată, refuzată fără motiv întemeiat, în parte sau în 
totalitate, sau nu i s-a răspuns în mod adecvat, are acces la procedurile de revizuire prevăzute 
la alineatele (1) și (2).

Prin urmare, în baza acestor informații, Comisia invită petiționarul să exploateze pe deplin 
posibilitățile de acces la informațiile cu privire la mediu în temeiul Directivei 2003/4/CE,
inclusiv, după necesități, procedurile de revizuire.

Concluzii

În lumina informațiilor disponibile, există dovezi insuficiente pentru a considera că nu sunt 
respectate condițiile stabilite în Regulamentul 1367/2006 și în Directivele 2003/4/CE, 
2003/35/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 85/337/CEE astfel cum a fost modificată, și
2000/60/CE.
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