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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0610/2009, adresată de Joan Ferrando Domenech, de cetățenie 
spaniolă, în numele Grupului de acțiune al cetățenilor pentru protejarea 
zonelor Cenia, privind proiectul CASTOR, proiectul subteran de stocare a 
gazelor naturale din Alcanar, Tarragona

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva proiectului de construire a unui rezervor marin de stocare a 
gazelor naturale, a unor conducte marine și a unei instalații de țărm de prelucrare, susținând că 
proiectul nu ia în considerare vecinătatea unui număr de situri Natura 2000, de exemplu 
estuarul Cenia, lanțul montan Montsia și Delta râului Ebro (zonă special protejată pentru 
păsări).Acesta solicită adoptarea de măsuri de precauție în vederea prevenirii daunelor majore 
asupra mediului înconjurător și zonelor rezidențiale din apropiere, indicând că zona prezintă 
falii geologice și că este necesară punerea în aplicare a Directivei Seveso II. El susține că 
declarația cu privire la impactul asupra mediului al acestui proiect nu a ținut cont de părerea 
municipalităților afectate și că nu au fost căutate alte locații alternative. El susține că proiectul 
va afecta solul, vegetația, fauna și flora, calitatea aerului, habitatele marine și resursele 
piscicole și că acesta încalcă legislația comunitară (Directiva habitate).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010

Petiția

Potrivit petiționarului, proiectul menționat mai sus ar putea încălca mai multe directive ale UE  



PE452.711v01-00 2/3 CM\838826RO.doc

RO

privind mediul, în special Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică1 și Directiva 
85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte 
publice si private asupra mediului2, modificată. 

De asemenea, au fost ridicate probleme privind Directiva 2003/105/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 2003 de modificare a Directivei 96/82/CE a 
Consiliului privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe 
periculoase (Seveso)3 și Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
15 ianuarie 2008 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (PCIP)4 . 

Trebuie menționat faptul că acest proiect complex cuprinde în special două platforme marine, 
un rezervor marin de stocare a gazelor naturale (fixat pe o veche platformă marină de extracție 
a petrolului), o conductă marină de 21 de km, cu o secțiune terestră de opt km și o instalație 
de prelucrare, care asigură legătura cu conductele principale ale sistemului de distribuție a 
gazelor.

Comentariile Comisiei privind petiția

Poate fi relevant faptul că deja Comisia a răspuns la mai multe întrebări cu solicitare de 
răspuns scris privind conformitatea din ultima vreme a proiectului Castor cu legislația UE 
privind mediul (E-4260/09, E-4261/09, E-4262/09, E-4263/09, E-4624/09, E-4265/09, E-
4298/09 și E-4299/09, E-3789/10); 
Serviciile Comisiei au efectuat o analiză aprofundată privind conformitatea proiectului 
CASTOR cu legislația UE aplicabilă, în special cu normele enumerate mai sus, însă nu 
numai;
Pe scurt, de vreme ce petiționarul – care a adresat o plângere și Comisiei – a afirmat că 
evaluarea efectuată, privind impactul asupra mediului, nu a avut în vedere soluții alternative, 
că ar fi afectate situri marine care găzduiesc posidonia oceanica (o specie prioritară), că ar 
trebui eliberată o autorizație integrată de mediu și că este aplicabilă Directiva Seveso, 
Comisia a examinat toate aceste probleme în cadrul analizei sale. Autoritățile spaniole au 
furnizat informații cu privire la toate problemele ridicate de petiționar;

Autoritățile au explicat faptul că în cadrul proiectului s-a efectuat o evaluare corespunzătoare 
privind impactul asupra mediului, cu consultarea opiniei publice (declarația privind impactul 
asupra mediului din 23.10.2009, aparținând Secretarului de Stat pentru Schimbările Climatice, 
publicată în Jurnalul Oficial spaniol nr. 272 din 11.11.2009) și cu toate garanțiile necesare, 
inclusiv un studiu privind soluțiile alternative; că, în temeiul legislației UE privind natura, 
proiectul nu afectează situri de importanță comunitară nici în mod direct, nici indirect, că s-a 
efectuat o procedură PCIP adecvată și că, la 2.2.2010, autoritatea competentă (Direcția 

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7-50.
2 JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48, modificată de Directiva 97/11/CE a Consiliului (JO L 73, 
14.3.1997, p. 5) și de Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 
156, 25.6.2003, p. 17).
3 JO L 345, 31.12.2003, p. 97-105.
4 JO L 24, 29.1.2008, p. 8-29.
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Generală pentru Schimbări Climatice din regiunea Valencia) a eliberat o autorizație integrată. 
S-a explicat, de asemenea, că Directiva Seveso nu se aplică deoarece limitele stabilite de 
directivă nu sunt atinse.  Acest fapt a fost verificat și de serviciile Comisiei; 

În sfârșit, Comisia a obținut o copie a Deciziei din 7 iunie 2010 a Direcției Generale pentru 
Politica Energiei și Minerit din cadrul Ministerului Industriei (publicată în Jurnalul Oficial 
spaniol nr. 145 din 16.6.2010) prin care se acordă o autorizație administrativă definitivă 
pentru realizarea proiectului. 

Concluzie

Comisia consideră că, în urma unei analize aprofundate, nu se poate constata încălcarea 
legislației UE aplicabile în domeniul mediului și că nu există temei pentru a continua 
examinarea cazului. Petiționarului/petentului i s-a adus la cunoștință acest fapt printr-o 
scrisoare detaliată.


