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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref: Petiţia nr. 0359/2008, adresată de Rafaela Amezcua Casas, de naţionalitate 
spaniolă, în numele „Asociación de Vecinos de Favara”, privind construirea unei 
centrale de transformare a energiei în Valencia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara protestează împotriva înfiinţării unei staţii de transformare a energiei în districtul 
Patraix (Valencia) susţinând că această decizie nu a ţinut cont de opoziţia manifestată de 
locuitori. Petiţionarul consideră că autorităţile locale şi-au încălcat obligaţiile în temeiul 
Directivei IPPC şi nu au respectat principiul precauţiei. Potrivit petiţionarului, funcţionarea 
acestei staţii de transformare a energiei în imediata vecinătate a caselor şi a Şcolilor ar 
reprezenta un risc grav pentru sănătatea locuitorilor. Petiţionarul susţine că locuitorii nu s-au 
opus niciodată creşterii capacităţii energetice în Valencia, însă susţine relocarea 
transformatorului în afara zonelor rezidenţiale. Petiţionarul menţionează două accidente 
anterioare care susţin gravitatea situaţiei şi solicită Parlamentului European să examineze 
situaţia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

I.  Petiţia

Petiţionara atrage atenţia asupra unui posibil impact negativ asupra sănătăţii, drept urmare a 
construirii unei substaţii de transformare în districtul Patraix din Valencia şi a unei linii de 



PE416.494v01-00 2/5 CM\756738RO.doc

RO

înaltă tensiune care va conecta acest transformator la sistemul de furnizare a energiei. Potrivit 
petiţionarei, aceste instalaţii nu respectă următoarele reglementări comunitare:

 Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării1 (versiunea 
codificată a Directivei 96/61/CE, denumită în continuare, Directiva IPPC)

 Legislaţia de punere în aplicare a Convenţiei de la Aarhus astfel cum a fost ratificată
prin Decizia 2005/370/CE a Consiliului 2. 

II. Comentariile Comisiei privind petiţia

Scopul Directivei IPPC este de a realiza prevenirea şi controlul integrat al poluării care rezultă 
din activităţile enumerate în anexa 1. Directiva stabileşte măsuri destinate prevenirii sau, în 
cazul în care acest lucru nu este posibil, reducerii emisiilor din aer, apă şi sol care provin din 
activităţile menţionate mai sus, pentru a obţine un nivel înalt de protecţie a mediului în 
ansamblul său.

În cadrul categoriei industriilor energetice, următoarele instalaţii se află sub incidenţa 
Directivei IPPC: instalaţiile de combustie cu putere termică consumată nominală mai mare de
50 MW, rafinăriile de ţiţei şi gaz, cuptoarele de cocs şi uzinele de gazeificare şi lichefiere a
cărbunelui. În anexa 1 nu se menţionează staţiile de transformare sau liniile de înaltă tensiune. 
Prin urmare, instalaţiile la care se referă prezenta petiţie nu se află sub incidenţa Directivei 
IPPC.

Semnatarii Convenţiei de la Aarhus garantează drepturile de acces la informaţie, participare a 
publicului la procesul luării deciziilor şi accesul la justiţie în ceea ce priveşte problemele de 
mediu. Potrivit petiţionarei, comunităţile în cauză au aflat despre proiect doar după ce 
autorizaţia fusese acordată şi începuse deja construcţia primelor infrastructuri (a se vedea
pagina 4 din documentul original primit, în limba spaniolă). Astfel, nu a fost posibilă 
informarea publicului cu privire la proiect sau implicarea acestuia în procesul luării unei 
decizii. Această informaţie indică o încălcare a articolului 4 (privind accesul publicului la 
informaţii despre mediu, ale cărui dispoziţii au fost transpuse în articolul 3 din Directiva 
2003/4/CE3). Cu toate acestea, informaţiile furnizate de către petiţionari nu exclud 
posibilitatea ca autorităţile spaniole să fi anunţat la timp publicul despre acest proiect.

Pe lângă actele legislative la care fac referire petiţionarii, Directiva 85/337/CEE4 a Consiliului 
astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE5 şi Directiva 2003/35/CE1 (cunoscută 
                                               
1 JO L 24, 29.1.2008, p. 8

2 JO L 124, 17.5.2005, p. 1–3

3 JO L 41, 28.1.2003, p 26 Directiva privind accesul publicului la informaţiile despre mediu

4 Directiva 85/337/CEE a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra 
mediului. JO L 175, 05.7.1985

5 Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului. JO L 073, 14.3.1997
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drept Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului sau Directiva EIA) poate fi luată 
în considerare. Această directivă prevede realizarea unei evaluări a impactului pe care 
anumite proiecte îl au asupra mediului. Ea face distincţia între aşa-zisele proiecte din anexa I,
care sunt întotdeauna supuse unei evaluări şi proiectele din anexa II, în care statele membre 
sunt cele care hotărăsc, prin examinarea fiecărui caz în parte, şi/sau criterii şi praguri necesare
stabilite de către statul membru, dacă proiectul trebuie să facă obiectul unei evaluări.

Proiectele pentru construirea liniilor electrice aeriene cu un voltaj de 220 kW sau mai mare şi 
cu o lungime mai mare de 15 km sunt incluse în anexa I punctul 20 şi, prin urmare, este 
obligatoriu să facă obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului, în conformitate cu 
prevederile Directivei EIA. Alte cazuri de transmitere a energiei electrice prin intermediul 
unor proiecte cu cabluri aeriene sunt incluse în anexa II punctul 3 litera (b). În acest caz, este 
obligatorie efectuarea evaluării impactului asupra mediului dacă există probabilitatea ca
acestea să aibă efecte semnificative asupra mediului. Responsabilitatea principală pentru 
determinarea acestui fapt rămâne în seama autorităţii competente din statul membru în cauză.

Potrivit informaţiilor furnizate de către petiţionară, se pare că o procedură de evaluare a 
impactului asupra mediului a avut loc pentru acest proiect. Cu toate acestea, nu există 
informaţii suficiente pentru a permite Comisiei să evalueze dacă procedura EIA s-a desfăşurat 
în mod corespunzător, în special în ceea ce priveşte participarea publicului. 

Comisia este conştientă de îngrijorarea publicului în privinţa câmpurilor electromagnetice
(CEM) şi monitorizează potenţialele efectele asupra sănătăţii ale CEM, solicitând studierea
literaturii ştiinţifice, finanţând cercetarea, diseminând informaţii şi contribuind la stabilirea 
unui cadru juridic pentru protecţia lucrătorilor şi a cetăţenilor.

Acest cadru juridic include Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului din 12 iulie 1999 
privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (0 Hz - 300 GHz)2. În 
acest text se recomandă statelor membre, în vederea asigurării unui nivel înalt de protecţie a
sănătăţii publicului, să adopte un cadru de restricţii şi niveluri de referinţă de bază3. Aceste 
recomandări vizând limitările expunerii se bazează pe efecte stabilite asupra sănătăţii umane. 
Bazele ştiinţifice pentru limitele de expunere din Recomandarea 1999/519/CE au fost 
confirmate cel mai recent de către Comitetul ştiinţific pentru riscurile noi sau viitoare asupra 
sănătăţii (SCENIHR)4 în martie 2007, pe baza celor mai recente date ştiinţifice disponibile. 

                                                                                                                                                  
1 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării 

publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul şi de modificare a Directivelor 
85/337/CEE şi 96/61/CE ale Consiliului, în ceea ce priveşte participarea publicului şi accesul la justiţie. JO 
L 156, 25.6.2003

2 JO L 199, 30.7.1999 (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1999/l_199/l_19919990730en00590070.pdf ).

3 În continuarea acestei chestiuni, evaluarea ar trebui să se bazeze pe nivelurile emisiilor de câmpuri şi nu pe 
definiţia „distanţelor de siguranţă” generale. Utilizarea unui asemenea surogat nu ar fi adecvată deoarece 
câmpurile depind de voltaj, de debitul curentului electric şi de alţi parametri precum designul pilonilor, 
distanţa dintre liniile de tensiune, numărul de sisteme, dimensiunea şi numărul liniilor de fază etc. Mai multe 
informaţii pe http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net .

4http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_007.pdf



PE416.494v01-00 4/5 CM\756738RO.doc

RO

Pentru câmpuri de frecvenţă extrem de joasă (câmpuri ELF – 0 Hz-300 Hz), generate de 
liniile electrice de tensiune, în conformitate cu cel mai recent aviz al SCENIHR, „concluzia 
anterioară potrivit căreia câmpurile magnetice ELF sunt posibil cancerigene, întemeiată în 
primul rând pe rezultatele studiilor epidemiologice asupra leucemiei la copii, este încă 
valabilă. Cercetările recente au indicat că asocierea este improbabilă în cazul cancerului la 
sân şi al bolilor cardiovasculare. Legătura cu EFL rămâne incertă în cazul bolilor 
neurodegenerative şi al tumorilor cerebrale. Nu a fost demonstrată o relaţie consecventă 
între câmpurile ELF şi simptome auto-raportate (uneori denumită hipersensibilitate la 
câmpuri electrice)." 

În privinţa punerii în aplicare a unor măsuri de protecţie în anumite circumstanţe (de exemplu 
pentru liniile electrice din vecinătatea şcolilor, a zonelor rezidenţiale etc.), aplicarea măsurilor 
de protecţie este o chestiune de care trebuie să se ocupe autorităţile naţionale, luând în 
considerare recomandarea Consiliului.

Când nivelurile de referinţă sunt depăşite, se recomandă ca autorităţile naţionale să întreprindă 
o evaluare a riscurilor de expunere în situaţia respectivă şi să întreprindă acţiuni ulterioare 
adecvate, precum informarea publicului expus, schimbări la instalaţia sau designul sursei de 
radiaţie sau în modul în care este operată.

Situaţia statelor membre referitoare la punerea în aplicare a recomandării este rezumată în 
recentul Raport al Comisiei privind punerea în aplicare a Recomandării 1999/519/CE a 
Consiliului (COM (2008) 532 final)1.

Totuşi, deoarece recomandările nu au caracter obligatoriu, Comisia nu are puterea să intervină
juridic pentru a asigura punerea în aplicare a standardelor stabilite în recomandare. Dacă 
petiţionara doreşte să continue acest demers, se sugerează ca aceasta să se informeze cu 
privire la poziţia legislaţiei spaniole şi la măsurile conexe la nivel naţional.

Cu toate acestea, Curtea Europeană de Justiţie a hotărât (hotărârea din cauza C-322/88, 
punctul 182) că recomandările nu pot fi considerate ca şi cum nu ar avea efect juridic. 
Instanţele naţionale sunt obligate să ia în considerare recomandările pentru a decide în litigiile 
care le sunt supuse atenţiei, în special în cazul în care aduc lămuriri privind interpretarea
măsurilor adoptate la nivel naţional pentru a pune în aplicare o anumită recomandare sau în 
cazul în care recomandările sunt destinate să completeze dispoziţiile comunitare.

III. Concluzii

Comisia nu poate identifica o încălcare a Directivei IPPC. În lumina informaţiilor furnizate de 
către petiţionari, nu se pot trage concluzii definitive cu privire la o posibilă încălcare a 
Convenţiei de la Aarhus şi a legislaţiei comunitare aferente. 

                                               
1 Raport al Comisiei privind punerea în aplicare a Recomandării Consiliului din 12 iulie 1999 (1999/519/CE) 
privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (0 Hz - 300 GHz) – Al doilea raport 
privind punerea în aplicare 2002-2007 (COM (2008) 532 final)
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:EN:HTML
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Potrivit celor mai recente informaţii, se pare că activitatea substaţiei Patraix a fost suspendată 
ca urmare a acţiunilor judiciare şi a accidentelor raportate de către petiţionari. Mai mult, se 
pare că diferitele autorităţi spaniole competente au ajuns la o înţelegere pentru a transfera 
această instalaţie electrică în altă parte a oraşului Valencia, mai exact, în fosta albie a râului 
Turia. În acest caz, scopurile petiţionarului ar fi atinse. 

În lumina situaţiei recentei de la nivel local, Comisia sugerează să se verifice dacă substaţia 
de transformare a fost închisă. În caz contrar, Comisia va solicita autorităţilor spaniole să 
furnizeze observaţii privind chestiunilor prezentate în prezenta petiţie.


