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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI 

Ref.: Petiţia nr. 1391/2007, adresată de Miguel Angel Ortiz Lopez, de naţionalitate
spaniolă, în numele Plataforma para la defensa del Río Castril, privind 
impactul dăunător al lucrărilor prevăzute Río Castril vizând alimentarea cu 
apă a localităţilor Baza, Caniles şi Zújar

1. Rezumatul petiţiei 

Petiţionarul critică decizia ministerului spaniol al mediului de a aproba realizarea de lucrări de 
urgenţă pe Río Castril pentru a se asigura alimentarea cu apă a localităţilor Baza, Caniles şi 
Zújar. Petiţionarul susţine că lucrările sunt disproporţionate şi că nu sunt justificate de 
necesităţile de apă din localităţile sus-menţionate. Petiţionarul explică faptul că lucrările 
proiectate ar produce pagube iremediabile ecosistemului unic al râului şi ar încălca 
Directivele 85/377/CE şi 92/43/CE. 

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 14 mai 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

Petiţionarul face referire la un proiect aprobat de autorităţile spaniole de furnizare a apei 
pentru oraşul Baza. Proiectul va prelua apa din rezervorul existent Portillo din râul Castril, 
aproape de oraşul Castril în care locuieşte petiţionarul şi include 25 km de conductă de-a 
lungul râului. Petiţionarul susţine că proiectul va cauza daune ireversibile de mediu asupra 
râului. Potrivit informaţiilor furnizate, nu a fost efectuată nicio evaluare a alternativelor şi 
petiţionarul propune o evaluare care va fi mai puţin costisitoare şi care protejează mai mult 
mediul.
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Petiţionarul susţine că a fost încălcată următoarea legislaţie: 

 Directiva 92/43/CEE1 privind conservarea habitatelor naturale şi a faunei şi florei 
sălbatice; 

 Directiva 79/409/CEE2 privind conservarea păsărilor sălbatice. 
 Directiva 85/337/CEE3, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE4,

Având în vedere Directiva 92/43/CEE, Comisia doreşte să sublinieze că râul Castril nu este 
clasificat ca sit Natura 2000 în cadrul legislaţiei comunitare cu privire la mediu. Efectele 
potenţiale ale proiectului la care se face referire privind siturile învecinate Natura 2000 trebuie 
să fie determinate de autoritatea responsabilă de mediu. Referitor la prezenţa speciilor legate 
de râu din Anexa IV, autorităţile implicate vor asigura măsurile de protecţie pentru aceste 
specii şi acolo unde este considerată o derogare, conform cerinţelor prevăzute în Directiva 
92/43/CEE, trebuie raportate Comisiei. Până în prezent, Comisia nu a fost informată despre 
nicio derogare care ar putea fi raportată la această situaţie particulară. Petiţionarul se referă de 
asemenea la alte specii de păsări. Potrivit acestei directive, autorităţile competente trebuie să 
asigure de asemenea că habitatele acestor specii nu sunt deteriorate. 

Directiva cadru privind apa (2000/60/CE, WFD), publicată în decembrie 20005, stabileşte 
necesitatea unei planificări detaliate privind utilizarea resurselor de apă pentru a evita soluţiile 
nedurabile şi daunele ireversibile asupra mediului, prin dezvoltarea Planurilor de Management 
ale Bazinului Hidrografic (RBPM). În conformitate cu WFD, primul RBPM va fi publicat în 
decembrie 2009. Există două obiective principale generale de mediu în WFD, astfel cum au 
fost stabilite în articolul 4: pentru a preveni deteriorarea statusului acumulărilor de apă şi 
pentru a obţine un status bun în toate apele până în anul 2015. Începând din 2009, orice plan 
sau program care are un impact asupra resurselor de apă sau asupra calităţii apei vor trebui 
coordonate prin prevederile RBPM, astfel încât obiectivele de mediu ale WFD să fie 
îndeplinite. În cazul proiectelor noi, WFD articolul 4§7 permite deteriorarea statusului 
suprafeţei apei dacă sunt îndeplinite anumite condiţii. Autorităţile spaniole au obligaţia de a 
asigura că aceste condiţii sunt respectate în astfel de cazuri. 

Referitor la Directiva 85/337/CEE6, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE1, şi 

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992, pp. 7-50

2 JO L 103, 25.04.79, pp. 1-18

3Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 
private privind mediul. JO L 175, 05.07.1985, p. 40.

4Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 care modifică Directiva 85/337/CEE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice şi private privind mediul. JO L 73, 14.03.1997, p. 5. 

5 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului care stabileşte un cadru pentru acţiunea 
comunitară în domeniul politicii apelor, JO L 327, 22.12.2000

6Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 
private privind mediul. JO L 175, 05.07.1985, p. 40.
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Directiva 2003/35/CE (cunoscută ca evaluarea de impact asupra mediului sau Directiva EIA), 
aceste directive prevăd evaluarea anumitor proiecte. potrivit informaţiilor furnizate, proiectul 
nu face parte din domeniul de aplicare al anexei I la Directiva 85/337/CEE şi, prin urmare, nu 
este obligatorie o evaluare. Proiectul poate intra în categoria 10(j) din anexa II la Directiva 
85/337/CEE şi, prin urmare, este necesară o evaluare, dacă proiectele pot avea potenţiale 
efecte semnificative asupra mediului printr-un proces cunoscut ca screening, pe baza 
pragurilor sau a criteriilor din anexa III la directivă. Responsabilitatea principală pentru a 
determina dacă acest caz rămâne sau nu în responsabilitatea autorităţii competente din statul 
membru implicat. Referitor la procesul de consultare publică, acesta este necesar în cadrul 
Directivei EIA doar atunci când se stabileşte realizarea unei EIA. Statele membre vor asigura 
că determinarea făcută de autorităţile competente este disponibilă pentru public. Atunci când 
trebuie efectuată o EIA, regulamentele privind participarea publică, stipulate în articolul 6 din 
directiva modificată2 trebuie puse în aplicare. În acest cadru se prevede ca publicul implicat 
trebuie să aibă acces nu numai la informaţiile specificate menţionate în articolul 6, alineatul 2, 
dar şi la alte informaţii relevante de mediu care devin disponibile după perioada în care 
publicul implicat a fost informat în conformitate cu alineatul 2. Acest acces la informaţii 
despre mediu trebuie asigurat în conformitate cu prevederile Directivei 2003/4/CE3. 

În lumina informaţiilor disponibile, nu sunt suficiente dovezi pentru a considera că cerinţele 
stabilite în Directivele 92/43/CEE, 79/409/CEE, 85/337/CEE astfel cum au fost modificate şi 
2000/60/CE, nu sunt respectate.

                                                                                                                                                  
1Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 care modifică Directiva 85/337/CEE privind evaluarea 

efectelor anumitor proiecte publice şi private privind mediul. JO L 73, 14.03.1997, p. 5. 

2 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 care permite participarea 
publicului în vederea  în vederea elaborării anumitor planuri şi  programe cu privire la mediu şi  de 
modificare cu privire la participarea publică şi accesul la justiţie a Directivelor 85/337/CEE şi 96/61/CE ale 
Consiliului, în OJ L 156 din 25 iunie 2003, pagina 17.

3 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul public la 
informaţiile de mediu şi abrogarea Directivei 90/313/CEE, în JO L 41 din 14 februarie 2003, pagina 26.
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