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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1334/2010, adresată de Samuel Martin-Sosa, de cetățenie spaniolă, în 
numele mișcării ecologiste „Ecologistas en Acción”, privind crearea unui 
amplasament de depozitare a deșeurilor în vecinătatea orașului Toledo și riscurile 
aferente pentru populațiile locale de acvile rare și protejate

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva planurilor de înființare a unui depozit de deșeuri în 
apropierea orașului spaniol Toledo. El consideră că acest lucru ar avea efecte dezastruoase 
asupra populațiilor locale de acvilă imperială iberică (Aquila adalberti) și de acvilă 
porumbacă (Hieratus fasciatus), care sunt acoperite de schema de finanțare Life a UE. Întrucât 
proiectul Life are drept obiectiv să contribuie la punerea în aplicare a directivelor UE pentru 
protecția păsărilor sălbatice, petiționarul solicită Parlamentului European să intervină în 
această chestiune și să investigheze dacă crearea acestui depozit de deșeuri în imediata 
vecinătate a locurilor în care trăiesc și se reproduc păsări protejate este în conformitate cu 
legislația UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 29 martie 2011.

Faptele menționate în această petiție sunt investigate de către Comisie în cadrul proiectului EU 
PILOT, în urma unei plângeri depuse de petiționar.

Comisia a solicitat informații din partea autorităților spaniole cu privire la îndeplinirea 
obligațiilor prevăzute la articolul 4 și articolele 5-10 din Directiva 85/337/CEE a Consiliului 
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din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului, astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE, 2003/35/CE și 2009/31/CE 
și a obligațiilor prevăzute la articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2009/147/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor 
sălbatice.

Investigația se află în curs de desfășurare.

4. Răspunsul Comisiei - REV, primit la 30 septembrie 2011.

În intervalul scurs de la comunicarea Comisiei din 29 martie 2011, au avut loc contacte între 
Comisie și autoritățile spaniole, având loc mai multe dialoguri pentru a clarifica situația și a 
stabili dacă s-au respectat articolul 4 și articolele 5-10 din Directiva 85/337/CEE a Consiliului 
din 27 iunie 19851 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului, astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE2, 2003/35/CE3 și 
2009/31/CE4 și obligațiile prevăzute la articolul 4 alineatul (4) din Directiva 2009/147/CE5

din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice.

Investigația se află în prezent într-un stadiu avansat, iar Comisia estimează că poate ajunge 
la o concluzie în lunile următoare. 

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 30 mai 2012

Între Comisie și autoritățile spaniole au avut loc alte contacte și câteva schimburi de opinii 
pentru a stabili conformitatea faptelor invocate în această petiție cu Directiva 85/337/CEE a 
Consiliului din 27 iunie 19856 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private 
asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE7, 2003/35/CE8 și 
2009/31/CE9 și cu obligațiile prevăzute la articolul 4 alineatul (4) din 
Directiva 2009/147/CE10 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 
privind conservarea păsărilor sălbatice.

Cele mai recente astfel de schimburi au constat în transmiterea către Comisie a unui set 
voluminos de informații referitoare la procedura de evaluare a impactului asupra mediului 
(EIM) urmată. Momentan se evaluează aceste informații.

Ancheta Comisiei se concentrează acum pe ultimele documente primite.

6. Răspunsul Comisiei (REV.III), primit la 30 octombrie 2013.
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În urma evaluării informațiilor prezentate de autoritățile spaniole la solicitarea Comisiei, s-a 
putut ajunge la următoarele concluzii.

Depozitul de deșeuri care face obiectul acestei petiții a făcut obiectul unei proceduri de 
evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu Directiva 85/337/CEE a Consiliului 
din 27 iunie 19851 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului, astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE2, 2003/35/CE3 și 
2009/31/CE4. Evaluarea impactului asupra mediului a fost încheiată printr-o hotărâre a 
autorității competente la 6 iunie 2005. Ulterior, proiectul a obținut o autorizație de mediu 
integrată, emisă la 3 septembrie 2009.

Mai mult decât atât, autoritățile spaniole au propus un proiect în vederea creării unei instalații 
mixte de tratare a deșeurilor și de compostare. Acest tip de proiecte este inclus în anexa II a 
directivei menționate mai sus. Prin hotărârea din 25 ianuarie 2010 și în conformitate cu 
articolul 4 din directiva amintită, autoritățile spaniole au decis că acest proiect nu ar trebui să 
facă obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului.

Depozitul de deșeuri nu se află în perimetrul sau în vecinătatea niciunei arii de protecție 
specială (SPA) stabilite de către autoritățile spaniole în temeiul Directivei 2009/147/CE5 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor 
sălbatice, nici a oricărei alte zone protejate conform legislației UE. În plus, autoritățile 
spaniole au informat Comisia cu privire la o creștere constantă a populației reproducătoare de 
Aquila adalberti în ultimii ani în provincia Toledo (de la 27 de perechi reproducătoare în 
2003, s-a ajuns la 64 în 2011). Prin urmare, nu se poate concluziona că acest proiect cauzează 
perturbări semnificative care să afecteze păsările. 

Concluzii

Având în vedere cele menționate anterior, Comisia nu a putut să identifice nicio încălcare a 
legislației UE privind mediul în acest caz și a decis să încheie ancheta.
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