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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiţia nr. 0301/2008, adresată de Rosa Maria Fernandez Jiménez, de 
naţionalitate spaniolă, în numele Plataforma para la defensa del agua del 
valle de Lecrin en Sierra Nevada de Durcal (Granada), însoţită de 4 
semnături, privind presupuse încălcări ale Directivei-Cadru privind Apa a 
CE în legătură cu construirea şi funcţionarea fabricii de îmbuteliere a apei 
„Aguas Minerales de Sierra Nevada S.L.”

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara susţine că autorităţile locale, regionale şi naţionale ar fi încălcat Directiva-
Cadru privind Apa a CE, deoarece au aprobat construcţia şi funcţionarea fabricii de 
îmbuteliere a apei „Aguas Minerales de Sierra Nevada S.L.” în Durcal (Granada). 
Petiţionara susţine că activitatea acestei fabrici riscă să aibă un impact negativ grav 
asupra stratului de apă care alimentează Lagunas del Padul, situată în parcul natural 
Sierra Nevada, care este o zonă comunitară protejată conform Directivei 92/43/CEE 
privind habitatele. Petiţionara solicită Parlamentului European să cerceteze situaţia.

2. Admisibilitate
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Declarată admisibilă la 17 iulie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
conform articolului 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Petiţionara se referă la un proiect aprobat de autorităţile spaniole, referitor la construirea
unei fabrici de îmbuteliere a apei minerale din Dúrcal (Granada). 

Petiţionara afirmă că activitatea acestei fabrici poate avea un impact negativ grav asupra
bazinului de ape freatice care alimentează Lagunas del Padul, aflate în Parcul Naţional 
Sierra Nevada, zonă comunitară protejată în conformitate cu Directiva 92/43 a 
Consiliului privind conservarea habitatelor naturale. Petiţionara afirmă că următoarele 
acte normative au fost încălcate:

 Directiva 92/43/ CEE 1 a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale şi a 
speciilor de faună şi floră sălbatică;

 Directiva 2000/60/CE2 a Consiliului de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei (Directiva-cadru privind apa)

Răspunsul Comisiei cu privire la petiţie

În ceea ce priveşte Directiva 92/43/CEE a Consiliului, Comisia doreşte să sublinieze
faptul că municipiul Dúrcal este situat parţial în interiorul zonei de importanţă comunitară 
(ZIC) ES6140004 Sierra Nevada. Directiva 92/43/CEE a Consiliului nu interzice 
proiectele de dezvoltare în siturile Natura 2000, dar stabileşte, în conformitate cu articolul 
6, măsurile de protecţie care trebuie să stea la baza proiectelor ce ar putea avea un efect 
negativ major asupra unui sit inclus în reţeaua Natura 2000. Petiţionara nu a adus niciun 
fel de dovezi referitoare la efectele potenţiale ale proiectului asupra integrităţii acestui sit. 
În plus, în conformitate cu informaţiile oferite de petiţionar, autoritatea de mediu vizată 
nu a constatat efecte majore cauzate de proiect asupra sitului de importanţă comunitară.

În ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei europene referitoare la evaluarea impactului 
asupra mediului (EIM), acest proiect ar putea cădea sub incidenţa anexei II punctul 10 (1) 
din Directiva 85/337/CEE a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice şi private asupra mediului3, modificată prin Directiva nr. 97/11/CE4 a Consiliului 
şi Directiva 2003/35/CE5 a Consiliului (Directiva EIM). Pentru proiectele incluse în 
anexa II, statele membre decid, după examinarea fiecărui caz în parte, sau în funcţie de 

                                                  
1 JO L 206, 22.07.1992
2 JO L 327, 22.12.2000
3 JO L 175, 05.07.1985
4 JO L 73, 14.03.1997
5 JO L 156, 25.06.2003
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limitele sau criteriile stabilite de fiecare stat membru, dacă proiectul respectiv va fi supus 
unei evaluări de mediu.

În acest caz, Legea de aplicare a Directivei EIM în regiunea Andalucía 6 stabileşte pragul 
în funcţie de care se evaluează impactul asupra mediului. La punctul 39 anexa II din 
această lege se afirmă că studiul de mediu este necesar doar atunci când extracţia de apă 
depăşeşte 1,5 hectometri cubi pe an. În Dúrcal, extracţia este limitată în conformitate cu 
rezoluţia din 21 august 2007 la 10 litri/secundă (315 360 metri cubi/an). Cum această 
cantitate este sub pragul stabilit prin legislaţia spaniolă adaptată, nu este necesară 
aplicarea unei evaluări de mediu în acest caz.

Directiva-cadru privind apa (2000/60/CE7, DCA) menţionează obligativitatea planificării
detaliate în folosirea resurselor hidrografice pentru evitarea soluţiilor fără caracter durabil 
şi a distrugerii iremediabile a mediului, prin dezvoltarea unor planuri de gestionare a
bazinelor hidrografice (PMBH). În conformitate cu DCA, primul PMBH trebuie publicat 
cel târziu în decembrie 2009. Articolul 4 din DCA stabileşte două obiective de mediu 
principale: prevenirea deteriorării corpurilor de apă şi atingerea unui nivel calitativ 
superior al tuturor apelor până în 2015. Pentru apele freatice, obiectivul pentru 2015 
trebuie să includă şi realizarea unui echilibru pe termen lung între extracţie şi refacerea 
rezervelor. Începând din 2009, orice plan sau program care are un impact asupra 
resurselor de apă sau a calităţii apei trebuie să reflecte prevederile PMBH, astfel încât 
obiectivele de mediu ale DCA să fie îndeplinite.

Petiţionarii susţin că autorizarea extracţiei unei asemenea cantităţi de apă pune în pericol 
realizarea obiectivelor de mediu ale directivei. Mai precis, ei afirmă că principiul 
menţinerii stării actuale a apelor va fi încălcat, deoarece extracţia va depăşi refacerea 
rezervelor şi poate pune în pericol zona acvatică Laguna del Padul, care este conectată 
direct la bazinul acvatic. Petiţionarii aduc în sprijin un număr mare de informaţii care 
contestă datele oferite de autorităţile spaniole cu privire la resursele existente şi cerinţele 
viitoare. Ei realizează propriile calcule şi conchid că resursele existente în bazinul acvatic 
nu vor fi suficiente pentru satisfacerea cerinţelor viitoare.

Totuşi, debitul de extracţie autorizat contestat de către petiţionari este cel recomandat de 
către autoritatea responsabilă de protecţia bazinelor râurilor şi este foarte mic în 
comparaţie cu nevoile actuale în zonă, de exemplu pentru irigaţii (acestea fiind de 100 de 
ori mai mari). În autorizaţie se menţionează faptul că debitul de extracţie permis 
reprezintă mai puţin de 0,2% din resursele existente. Printre condiţiile menţionate în 
autorizaţie se află instalarea de piezometre în jurul punctului de extracţie pentru 
monitorizarea nivelului bazinului acvatic, astfel încât nivelul să nu fie afectat.

                                                  
6 Ley 7/1994 de protección ambiental din 18 mai. BOJA 79 din 31.05.1994
7 JO L 327, 22.12.2000
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Evaluarea informaţiilor existente a determinat Comisia să conchidă că nu există dovada 
niciunei încălcări a Directivei Consiliului 2000/60/EC.

Concluzii

În lumina informaţiilor disponibile, nu există destule dovezi care să ducă la concluzia că 
prevederile incluse în Directiva 85/337/CEE a Consiliului, modificată, Directiva 
92/43/CEE a Consiliului şi Directiva 2000/60/CE a Consiliului nu sunt respectate.
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