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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1232/2007, adresată de Manuel Garcia Gonzáles, de cetăţenie 
spaniolă, în numele Plataforma Ciudadana Refineria NO, privind 
presupusele încălcări ale Directivelor CE 2003/4 şi 85/337, în legătură cu 
proiectul rafinăriei din Balboa care urmează să fie construită în 
Extremadura (Spania)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că autorităţile spaniole au încălcat mai multe directive CE, inclusiv 
Directivele CE 2003/4 privind accesul la informaţii şi 85/337 privind evaluarea impactului 
asupra mediului în legătură cu un proiect care are ca obiectiv instalarea unei rafinării de petrol 
brut în Extremadura (Spania). Petiţionarul susţine că rafinăria, finanţată parţial din fonduri 
publice, ar avea un impact negativ asupra mediului din această zonă agricolă, renumită pentru 
producţia sa de ulei de măsline şi de vin. Petiţionarul explică faptul că funcţionarea rafinăriei 
ar necesita utilizarea unor cantităţi semnificative de apă. Potrivit acestuia, procesul de 
consultare publică nu a fost îndeplinit conform legislaţiei în vigoare şi îngrijorarea exprimată 
de locuitori cu privire la furnizarea apei nu a fost abordată în mod corespunzător. În plus, 
petiţionarul denunţă faptul că s-a efectuat numai o evaluare a impactului asupra mediului 
privind problema furnizării de apă şi nu una completă, care ar fi trebuit să se refere la efectele 
globale ale proiectului. De asemenea, petiţionarul susţine că rafinăria va avea un impact 
negativ asupra zonelor vecine portugheze şi că opinia publică portugheză nu a fost consultată 
în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul Convenţiei de la Espoo privind evaluarea 
impactului asupra mediului în context transfrontalier. Petiţionarul solicită Parlamentului 
European să investigheze aceste încălcări. 

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

Petiţionarul atrage atenţia asupra aplicării incorecte a legislaţiei de mediu a Comunităţii 
Europene, şi anume directivele EIA (evaluarea impactului asupra mediului) şi Aarhus1, de 
către autorităţile spaniole în ceea ce priveşte proiectul pentru construirea „rafinăriei Balboa“ 
în regiunea Extremadura.

Aceleaşi preocupări au fost subliniate în întrebarea scrisă E-3863/08.

Comisia a primit deja informaţii despre acest subiect. Cu toate acestea, proiectul pentru 
construirea rafinăriei Balboa nu a fost aprobat şi procedura EIA este încă în desfăşurare. 

Ţinând cont de magnitudinea proiectului şi de posibilele efecte pe care le-ar putea avea asupra 
siturilor Natura 2000, Comisia a trimis o scrisoare autorităţilor spaniole solicitând informaţii 
şi va monitoriza evoluţia proiectului.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 19 iunie 2009

La reuniunea Comisiei pentru petiţii din 10-11 februarie 2009, Comisia a comunicat că 
autorităţilor spaniole li s-au solicitat mai multe informaţii privind construirea „Rafinăriei 
Balboa“ în regiunea Extremadura.

Comisia a primit informaţii privind subiectul şi, potrivit autorităţilor spaniole, procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului este încă în curs de desfăşurare. De aceea, proiectul 
pentru construirea rafinăriei Balboa nu a fost încă aprobat şi autorităţile competente încă nu 
au luat o decizie finală în privinţa proiectului.

Întrucât se pare că procedurile sunt încă în curs de desfăşurare, nu există aparent nici o 
încălcare a legislaţiei comunitare. Cu toate acestea, Comisia va monitoriza îndeaproape 
desfăşurarea procedurilor legate de acest proiect, întrucât este conştientă de posibilul impact 
asupra siturilor Natura 2000, având în vedere magnitudinea şi natura acestui proiect.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiţia

În scrisoarea sa din 4 mai 2009, petiţionarul precizează că, în conformitate cu declaraţiile 
autorităţilor de la Extremadura, relatate în presă, evaluarea impactului asupra mediului (EIA) 
aferentă proiectului rafinăriei Balboa ar trebui să primească „unda verde” a instanţelor 
competente, marcând astfel începutul punerii sale în aplicare. 

                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 

private asupra mediului (JO L 175, 5.7.1985), astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE a 
Consiliului (JO L 73, 14.3.1997) şi Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi Consiliului (JO L 156, 
25.6.2003).
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El pretinde că articolul 5 alineatul (1) [rectius (2)] din Convenţia de la Aarhus1 nu ar fi fost 
respectat, întrucât informaţiile referitoare la mediu nu au fost puse la dispoziţia publicului. 

Comentariile Comisiei cu privire la petiţie

Articolul 5 din Convenţia de la Aarhus la care petiţionarul face referire priveşte „diseminarea 
activă” a informaţiei despre mediu de către autorităţile publice. În structura convenţiei, 
„primul pilon”, şi anume accesul publicului la informaţia despre mediu, este tratat la articolele 
4 şi 5, primul privind accesul la informaţia la cerere, iar al doilea diseminarea informaţiei pe 
care autoritatea trebuie să o efectueze din proprie iniţiativă. 

Acest prim pilon al convenţiei a fost transpus în întregime în legislaţia comunitară prin 
Directiva 2003/4/CE2. Articolul 7 din această directivă este cel care a transpus articolul 5 din 
Convenţia de la Aarhus în ordinea juridică comunitară. Totuşi, în cazul de faţă, trimiterea la 
diseminarea activă nu este pertinentă.

În fapt, din răspunsul suplimentar al Comisiei reiese că procedura de elaborare a unei EIA
este în curs de desfăşurare. Or, în conformitate cu articolul 6 din Convenţia de la Aarhus şi cu 
Directiva 2003/35/CE3, în special articolul 3, trebuie asigurată participarea publicului la EIA. 
Articolul 6 alineatul (2) din Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată prin 
Directivele 97/11/CE şi 2003/35/CE, precizează în mod detaliat informaţiile care trebuie puse 
la dispoziţia publicului. Mai mult, se garantează accesul la justiţie, „prin care este contestată 
legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, a acțiunilor sau a omisiunilor care intră 
sub incidența dispozițiilor privind participarea publicului din prezenta directivă” (articolul 
10a din Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE şi 
2003/35/CE).

În consecinţă, în lumina acestor precizări, petiţionarul este invitat să examineze dacă 
informaţiile menţionate la articolul 6 alineatul (2) din Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost 
modificată, au fost puse la dispoziţia publicului, cu respectarea procedurilor menţionate în 
acesta. Dacă ar putea să se demonstreze că aceste reguli nu au fost corect aplicate, acesta este 
invitat să utilizeze căile de atac prevăzute la articolul 10a din directivă, astfel cum a fost 
modificată.

Concluzii

                                               
1 Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în 

probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, la care Comunitatea Europeană este parte din 17 mai 
2005, ca urmare a Deciziei Consiliului din 17.2.2005 (2005/370/CE), JO L 124, 17.5.2005, p. 1. Regatul 
Spaniei este şi el parte la aceasta.

2 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului 
la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului, JO L 41, 14.2.2003, p. 26.

3 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării 
publicului la elaborarea anumitor planuri ş i  programe privind mediul ş i  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, p. 17.
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Ţinând cont de indicaţiile de mai sus, Comisia precizează că nu există elemente care sa 
permită constatarea unei încălcări a Directivei 2003/4/CE privind accesul publicului la 
informaţiile despre mediu.


