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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1380/2007, adresată de Javier Gomez Gonzalez, de cetăţenie
spaniolă, privind presupuse încălcări ale legislaţiei CE cu privire la accesul la 
informaţii şi tratarea apei urbane reziduale în legătură cu activitatea 
întreprinderii „Emasagra” (Granada, Spania)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că autorităţile locale din Granada şi întreprinderea „Emasagra” nu au 
reuşit să răspundă în mod corespunzător cererii sale de informaţii legate de evacuarea şi 
tratarea apei reziduale, încălcând prin urmare Directiva 90/313/CEE. Potrivit petiţionarului, 
întreprinderea sus-menţionată ar încălca dispoziţiile Directivei 91/271/CE privind tratarea 
apelor urbane reziduale, precum şi dispoziţiile Directivei 86/278/CEE privind nămolurile de 
epurare. Petiţionarul susţine că a solicitat informaţii privind mai multe substanţe, dar cererea 
sa a fost satisfăcută doar parţial după intervenţia mediatorului local din Andaluzia. 
Petiţionarul face trimitere, de asemenea, la raportul Comisiei Europene din 21 mai 1991 
privind punerea în aplicare a Directivei 91/271/CE, declarând că Spania nu a furnizat 
Comisiei Europene toate informaţiile disponibile.

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

Din petiţie reiese că, începând cu noiembrie 2003, petiţionarul a trimis primarului oraşului 
Granada câteva solicitări de informaţii cu privire la parametrii de evacuare a apelor reziduale 
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urbane şi a nămolurilor de epurare.

Prin intervenţia mediatorului din Andaluzia, petiţionarul a obţinut întotdeauna informaţiile 
solicitate. Rezultă, de asemenea, din scrisoarea sa din 18 iulie 2006, că întreprinderea 
Emasagra confirmă dorinţa de a întâlni personal petiţionarul pentru a clarifica îndoielile 
acestuia şi pentru a discuta sugestiile sale. Este important să subliniem faptul că, în scrisoarea 
sa anterioară din 21 februarie 2005, întreprinderea a oferit explicaţii detaliate cu privire la 
problemele ridicate de petiţionar referitoare la solicitările sale adresate primarului oraşului 
Granada.

Directiva 2003/4/CE1, care abrogă Directiva 90/313/CEE, care a fost aplicabilă pentru 
anumite solicitări adresate de petiţionar, tratează accesul public la informaţiile despre mediu. 
Potrivit acestei directive, statele membre trebuie să asigure că autorităţile publice pun la 
dispoziţie informaţiile despre mediu deţinute de sau pentru acestea oricărui solicitant, la 
cererea acestuia şi fără a trebui ca acesta să manifeste un interes. Directiva oferă termene 
limită specifice: cât mai repede posibil, sau, cel târziu, în termen de o lună de la primirea de la 
autoritatea publică sau în termen de două luni de la primire, mai ales când informaţiile 
solicitate sunt voluminoase sau complexe. Orice solicitant care consideră că cererea sa privind 
furnizarea de informaţii a fost ignorată, respinsă incorect, total sau parţial, sau la care a primit 
răspuns inadecvat, are acces la procedurile de revizuire prevăzute în articolul 6 alineatele (1) 
şi (2).

În măsura în care informaţiile solicitate au fost în cele din urmă furnizate, Comisia nu 
consideră că faptele menţionate în petiţie reflectă în continuare o încălcare persistentă a 
legislaţiei CE şi, în special, a Directivei 2003/4/CE. 

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Petiţia originală contesta lipsa accesului la informaţiile despre mediu, în temeiul Directivei 
2003/4/CE2 privind accesul publicului la informaţiile despre mediu şi de abrogare a Directivei 
90/313/CEE3. Răspunsul Comisiei a concluzionat că informaţiile solicitate fuseseră furnizate, 
însă cu o întârziere considerabilă. În documentele complementare înaintate Comisiei pentru 
petiţii, petiţionarul susţine că legislaţia privind mediul este în continuare încălcată. 

Informaţiile şi documentele complementare transmise de petiţionar pot fi rezumate astfel:

1. Petiţionarul susţine că s-a încălcat Directiva Consiliului privind tratarea apelor reziduale 
urbane, 91/271/CEE4, pentru că una dintre instalaţiile de tratare a apelor reziduale din 

                                               
1 Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la 

informaţiile de mediu şi de abrogare a Directivei 90/313/CEE, OJ L 41 din 14 februarie 2003.

2 JO L 41 din 14.2.2003

3 JO L 158 din 23.6.1990

4 JO L 135 din 30.5.1991
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Granada nu respectă valorile prevăzute în directivă, iar anumite ape trebuie desemnate ca 
fiind zone sensibile;

Comisia împărtăşeşte opinia petiţionarului şi cunoştea deja aceste fapte, înainte de 
primirea petiţiei. S-au iniţiat proceduri de încălcare a dreptului comunitar împotriva 
Spaniei, pentru nerespectarea articolelor 4 şi 5 din directivă. În cadrul acestor proceduri de 
încălcare a dreptului comunitar, Comisia a emis două avize motivate (avertismente finale) 
către Spania, conform articolului 226 din tratat. Se anexează comunicatul de presă al 
Comisiei din 27 noiembrie 2008. Procedurile de încălcare a dreptului comunitar includ 
instalaţia de tratare din Granada Churriana.

2. Petiţionarul susţine că obligaţiile stipulate în Directiva privind tratarea apelor reziduale 
urbane revin municipalităţii oraşului Granada, iar nu operatorului Emasagra SA (punctul 3 
de la pagina 6).

Directiva se adresează statelor membre şi nu conţine prevederi privind organizarea sau 
forma de proprietate. Aceste prevederi reprezintă dreptul şi responsabilitatea statelor 
membre. În acest context, articolul 295 din tratat prevede următoarele: „Prezentul tratat nu 
aduce atingere regimului proprietăţii în statele membre.”

Prin urmare, nu există nicio bază legală pentru o intervenţie din partea Comisiei.

3. Petiţionarul se referă la extinderea prevăzută a instalaţiilor de tratare a apelor reziduale din 
Granada şi la proiectele aferente ale operatorului şi ale autorităţilor şi precizează că există 
sisteme alternative de tratare, care s-au dovedit a fi eficiente în Statele Unite. 
Directiva privind tratarea apelor reziduale urbane stabileşte obiective de mediu sub forma 
standardelor de tratare a apelor reziduale care trebuie atinse, însă nu prevede şi nici nu 
interzice niciun fel de tehnologie; prin urmare, aceasta este deschisă inovaţiilor 
tehnologice. Statele membre au dreptul şi responsabilitatea de a alege tehnologia 
disponibilă corespunzătoare, iar, în cazul utilizării instrumentelor comunitare de finanţare, 
de exemplu în cadrul politicii de coeziune, trebuie respectate principiile şi condiţiile 
aferente.

Prin urmare, nu există nicio bază legală pentru o intervenţie din partea Comisiei.

4. Petiţionarul descrie condiţiile tehnice şi contractuale actuale în care are loc evacuarea apei 
reziduale industriale de la fabrica de prelucrare a laptelui Puleva Food SL: apa reziduală 
de la fabrică este supusă unui tratament fizico-chimic, după care este tratată împreună cu 
apa reziduală menajeră într-una din instalaţiile de tratare a apelor reziduale din Granada. 
Această instalaţie de tratare a apelor reziduale este proiectată într-un mod care nu respectă 
obiectivele de mediu ale Directivei privind tratarea apelor reziduale urbane. În opinia 
petiţionarului, Puleva Food SL ar trebui să-şi construiască şi să-şi utilizeze propria 
instalaţie de tratare a apelor reziduale şi nu ar trebui să folosească instalaţia municipală. 
Situaţia tehnică şi contractuală existentă pare să arate că autorităţile municipale şi 
regionale au căzut de acord să renunţe la Directiva privind tratarea apelor reziduale urbane 
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şi la Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (versiune 
codificată a Directivei 96/61/CE, denumită în continuare Directiva IPPC).1

În primul rând, autorităţile spaniole au obligaţia de a decide dacă deşeurile biodegradabile,
precum cele provenite de la o fabrică de prelucrare a laptelui şi apa reziduală menajeră 
trebuie tratate separat sau împreună. Sunt posibile ambele abordări. Indiferent de opţiunea
aleasă, aceasta trebuie să respecte obiectivele de mediu prevăzute în legislaţia UE. În al 
doilea rând, în ceea ce priveşte încălcarea Directivei privind tratarea apelor reziduale 
urbane, a se vedea punctul 1 de mai sus privind procedura de încălcare a dreptului 
comunitar iniţiată de Comisie împotriva Spaniei.

Întrebarea dacă echipamentul de tratare aferent, care este situat şi operat în instalaţia 
publică de tratare a apelor reziduale, trebuie acoperit de autorizaţia emisă în conformitate 
cu Directiva IPPC este discutată la punctul 7.

5. Petiţionarul menţionează că nu a pretins niciodată că a fost încălcată Directiva 
86/278/CEE privind nămolurile de epurare.

6. Petiţionarul susţine că deversarea apei reziduale insuficient tratate din instalaţia de tratare 
a apelor reziduale din Granada ar duce la deteriorarea stării apei din râul Genil, 
încălcându-se astfel obiectivele de mediu ale Directivei-cadru privind apa 2000/60/CE2.

Directiva-cadru privind apa stabileşte obiectivul de mediu de „stare ecologică bună” 
pentru toate râurile, lacurile şi apele costiere, care trebuie atins, ca regulă, până în 2015. 
Statele membre trebuie să elaboreze planurile şi programele necesare pentru a obține
această stare bună până la 22 decembrie 2009 şi trebuie să informeze şi să consulte 
publicul în elaborarea acestor programe.

Obiectivul de a obţine o stare bună pentru toate apele este corelat cu nedeteriorarea stării 
acestora, faţă de situaţia actuală. Presupusul impact negativ asupra râului Genil trebuie 
rectificat prin respectarea Directivei privind tratarea apelor reziduale urbane (a se vedea
punctul 1 de mai sus) şi, după caz, prin luarea de măsuri complementare, în cazul în care 
respectarea Directivei privind tratarea apelor reziduale urbane nu îndeplineşte obiectivele 
Directivei-cadru privind apa.

Prin urmare, având în vedere:
- procedura de încălcare a dreptului comunitar iniţiată în prezent pentru presupusa 

nerespectare a Directivei privind tratarea apelor reziduale urbane şi 
- obiectivele şi termenele limită prevăzute în Directiva-cadru privind apa;
nu există în prezent nicio bază legală pentru o intervenţie suplimentară din partea
Comisiei.

                                               
1 JO L 24 din 29.1.2008

2 JO L 327 din 22.12.2000
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7. Petiţionarul susţine că autorităţile spaniole competente au încălcat Directiva IPPC, care se 
referă la activitatea de „tratare şi de prelucrare a laptelui, dacă cantitatea de lapte primită 
este mai mare de 200 tone pe zi (valoare medie anuală) din anexa I.6.4.c”.

Directiva IPPC defineşte „instalaţia” ca o unitate tehnică fixă în care se desfăşoară una sau 
mai multe dintre activităţile enumerate la anexa I, precum şi orice alte activităţi asociate 
care au o conexiune tehnică cu activităţile desfăşurate în amplasamentul respectiv şi care 
ar putea avea un efect asupra emisiilor şi a poluării. Instalaţiile care intră sub incidența
domeniului de aplicare a acestei directive trebuie să funcţioneze în baza unei autorizaţii 
integrate, care este acordată de autoritatea competentă pe baza utilizării celor mai bune 
tehnici disponibile (BTD).

După cum se menţionează la punctul 4, fluxul de apă reziduală generat în instalaţia de la 
Puleva Food, S.L. este transportat printr-o ţeavă destinată unei unităţi fizico-chimice din 
instalaţia publică de tratare a apei reziduale operată de Emasagra S.A.

Autorizaţia emisă de autorităţile spaniole descrie o astfel de situaţie fără a prevedea vreo 
cerinţă tehnică sau valori-limită ale emisiilor, conform documentului de referinţă pentru 
BTD. Prin urmare, unitatea fizico-chimică, care ar fi putut avea o legătură tehnică cu 
activitatea ce intră sub incidenţa domeniului de aplicare a anexei I, nu face obiectul 
autorizării IPPC.

Cu toate acestea, Comisia va cere autorităţilor spaniole să clarifice problema, pentru a 
vedea dacă sunt respectate prevederile Directivei IPPC şi dacă sunt necesare măsuri 
suplimentare din partea Comisiei.

8. Petiţionarul susţine că autorităţile spaniole competente au încălcat prevederile Directivei 
85/337/CEE privind evaluarea efectelor asupra mediului1, prin aplicarea incorectă a 
prevederilor acestei directive în ceea ce privește extinderea instalaţiilor de tratare a apelor 
reziduale existente în Granada.

Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE2 şi Directiva 
2003/35/CE3 (cunoscută sub denumirea de Directiva privind evaluarea impactului asupra 
mediului sau Directiva EIA) conţine dispoziţii referitoare la efectuarea unei evaluări a 
impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private. Directiva EIA 
distinge între aşa-numitele proiecte de la anexa I, care trebuie să constituie întotdeauna 
obiectul unei proceduri EIA, şi proiectele de la anexa II, în cazul cărora statele membre 
pot stabili, în urma unei examinări individuale şi pe baza pragurilor şi/sau a criteriilor 
stabilite în legislaţia naţională de transpunere, dacă proiectul urmează să constituie 
obiectul unei EIA. În cazul în care se realizează o examinare individuală sau sunt stabilite 
praguri ori criterii, se vor lua în considerare criteriile de selecţie stabilite în anexa III la 

                                               
1 JO L 175 din 05.07.1985

2 JO L 073 din 14.03.1997

3 JO L 156 din 25.06.2003
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directivă. Printre acestea se numără caracteristicile proiectului, amplasarea acestuia şi 
caracteristicile impactului potenţial.

Trebuie reţinut faptul că noile proiecte de construcţie a unor instalaţii de tratare a apei
reziduale cu o capacitate superioară celei prevăzute pentru un echivalent de 150 000 de 
locuitori sunt incluse la punctul 13 din anexa I la Directiva EIA. Celelalte proiecte de 
instalaţii de tratare a apelor reziduale sunt acoperite de punctul 11 litera (c) din anexa II la 
Directiva EIA. Trebuie reţinut faptul că, în conformitate cu punctul 13 din anexa II, 
extinderea proiectelor existente menţionate la anexa I sau la anexa II, deja executate, care 
pot avea efecte negative semnificative asupra mediului, trebuie să facă obiectul unei noi 
proceduri EIA.

În orice caz, autorităţile naţionale competente au obligaţia de a analiza fiecare caz de 
extindere a proiectelor existente şi, astfel, de a stabili dacă sunt aplicabile prevederile 
Directivei EIA. Conform documentaţiei furnizate de petiţionar, autorităţile regionale din 
domeniul protecţiei mediului i-au răspuns acestuia, informându-l că această extindere este 
prevăzută, ca urmare a unui acord politic între administraţii diferite. Cu toate acestea, la 
momentul respectiv nu se desfăşura niciun proiect concret de extindere. Autorităţile 
regionale responsabile cu protecţia mediului subliniază, în răspunsul lor, faptul că, atunci 
când proiectul va exista, cazul va fi evaluat în conformitate cu legislaţia EIA.

În concluzie, în lumina informaţiilor disponibile, nu există dovezi care să confirme faptul
că cerinţele prevăzute de Directiva EIA nu au fost respectate în acest caz.

După cum s-a menţionat în comunicarea anterioară, Directiva 2003/4/CE se referă la 
accesul publicului la informaţiile despre mediu, astfel cum este acesta definit la articolul 
2.1. Potrivit acestei directive, statele membre se asigură că autorităţile publice pun la 
dispoziţie oricărui solicitant, la cererea acestuia şi fără ca acesta să declare interesul pe 
care în are in acest sens, informaţiile despre mediu pe care le deţin sau care sunt deţinute 
în numele lor. Aceasta implică, în special, faptul că o autoritate publică trebuie să acorde 
acces la informaţiile despre mediu aflate în posesia sa, care au fost elaborate sau primite 
de autoritatea respectivă. După cum a indicat petiţionarul, directiva prevede şi termene 
limită specifice: cât mai repede posibil, sau, cel târziu, în termen de o lună de la primirea 
de către autoritatea publică a cererii sau în termen de două luni de la primire, şi anume 
atunci când informaţiile solicitate sunt voluminoase sau complexe. În astfel de cazuri, 
solicitantul este informat cât mai repede posibil şi, în orice caz, înainte de expirarea
perioadei de o lună, cu privire la orice astfel de prelungire şi la motivele acesteia. Accesul 
la informaţiile despre mediu poate fi refuzat doar pentru unul dintre motivele prevăzute la
articolul 4 din directivă. Aceste motive trebuie interpretate în sens restrictiv, ţinându-se 
seama de interesul public servit de dezvăluire în cazul respectiv. Refuzul de a pune la 
dispoziţia solicitantului integral sau parţial informaţiile solicitate îi este transmis acestuia
în scris, în termenele menţionate mai sus, iar notificarea trebuie să conţină motivele 
refuzului şi să cuprindă informaţii privind procedura de recurs. În conformitate cu
articolul 5, se poate solicita achitarea unor taxe. Acestea nu pot depăşi, însă, o sumă 
rezonabilă. Orice solicitant care consideră că cererea sa de informaţii a fost ignorată, 
refuzată în mod incorect, integral sau parţial, sau a primit un răspuns neadecvat, are acces 
la procedurile de recurs prevăzute la articolul 6 alineatele (1) şi (2).
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În scrisoarea sa din 28 august 2009, petiţionarul indică faptul că nu a primit răspuns la 
solicitarea sa din 21 iulie 2009 prin care solicita copii complete după autorizaţiile pentru 
cele două instalaţii de tratare a apelor reziduale din Granada.

În acest sens, petiţionarul este invitat să facă uz de procedurile de recurs prevăzute de 
legislaţia spaniolă, în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) şi (2) din directivă.

Concluzii

În ceea ce priveşte punctul 1 (Directiva privind tratarea apelor reziduale urbane), Comisia a 
iniţiat deja o procedură privind încălcarea dreptului comunitar împotriva Spaniei;

În ceea ce priveşte punctele 2 şi 3 (soluţia tehnică alternativă pentru extinderea instalaţiilor de 
tratare a apelor reziduale din Granada), nu există nicio bază legală pentru intervenţia 
Comisiei;

În ceea ce priveşte punctele 4 şi 7 (tratarea apelor reziduale menajere şi a apelor reziduale 
industriale de la o fabrică de prelucrarea a laptelui; respectarea Directivei IPPC): Comisia va 
solicita autorităţilor spaniole să clarifice problema, pentru a vedea dacă sunt respectate 
prevederile Directivei IPPC şi dacă sunt necesare măsuri suplimentare din partea Comisiei;

În ceea ce priveşte punctul 6 (Directiva-cadru privind apa), Comisia nu observă în prezent 
nicio încălcare şi, prin urmare, nu există nicio bază legală pentru intervenţia Comisiei;

În ceea ce priveşte punctul 8 (Directiva EIA), Comisia nu a găsit dovezi cu privire la faptul că 
nu au fost respectate cerinţele directivei.


