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în numele „Ecologistas en acción”, privind depozitul temporar centralizat 
pentru deșeuri nucleare

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă faptul că, în apelul public pentru selecția orașelor candidate pentru a 
găzdui depozitul de deșeuri nucleare (ATC), guvernul spaniol nu a informat populația în mod 
clar și transparent și afirmă că acest apel încalcă legislația europeană privind gestionarea 
deșeurilor radioactive. Petiționarul solicită astfel ca acest proiect să nu fie pus în aplicare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 iulie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Petiția

Petiționarul susține că Rezoluția din 23 decembrie 2009 a Secretariatului de stat pentru 
energie al guvernului spaniol, în care s-a publicat o invitație publică de manifestare a 
interesului pentru selectarea orașelor candidate pentru a găzdui depozitul temporar de 
combustibil nuclear uzat și deșeuri cu un înalt nivel de radioactivitate, nu este în conformitate 
cu normele referitoare la informarea și participarea publicului cu privire la deșeurile nucleare 
și combustibilul uzat și enumeră trei cauze, împărțite în șase motive: trei bazate pe legislația 
europeană, unul bazat pe legislația internațională și două bazate pe legislația spaniolă.

Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului European să intervină pe lângă autoritățile 
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spaniole pentru nerespectarea legislației europene și internaționale.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Petiționarul menționează trei cauze principale pentru care afirmă că Rezoluția ministerială 
spaniolă din 23 decembrie 2009 și procedura asociată acesteia ar fi nejustificate:

(1) Propunerea de directivă a Consiliului (Euratom) privind gestionarea combustibilului 
nuclear uzat și a deșeurilor radioactive - (COM 2004) 526 final -, articolul 3 și anexa 
(motivele 1 – 3). Fără să facă referire la conținutul propunerii menționate, Comisia 
reamintește faptul că un petiționar nu poate pretinde drepturi și obligații în baza unei 
propuneri, care nu a fost adoptată. Serviciile Comisiei pregătesc în prezent o propunere 
revizuită.

(2) Articolul 6 din Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea 
deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu (Convenția de la Aarhus a Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - UNECE) din 25 iunie 1998 
privind participarea publicului la deciziile legate de activități specifice precum instalațiile de 
depozitare a deșeurilor (așa cum sunt definite în anexa I 1.).

Ca răspuns, Comisia remarcă faptul că articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Convenție se 
referă la „deciziile de acordare sau neacordare a autorizației pentru activitățile propuse” de 
tipul celor enumerate în anexa I la Convenție. Legislația în domeniu a UE include Directiva 
85/337/CEE1 modificată privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private 
asupra mediului (cunoscută ca Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului sau 
Directiva EIM). Printre acestea, sunt incluse instalațiile pentru procesarea și depozitarea 
deșeurilor radioactive2. Astfel, viitorul proiect va trebui supus unei proceduri EIM înainte ca 
autoritatea competentă să îl autorizeze. Prin urmare, spațiul pentru depozitare temporară 
menționat de petiționari ar părea să se încadreze în domeniul de aplicare a articolului 6 din 
Convenție și a legislației în domeniu a UE.

Ghidul privind punerea în aplicare a Convenției de la Aarhus, deși nu este obligatoriu din 
punct de vedere juridic, precizează după cum urmează: „Articolul 6 stabilește anumite cerințe 
privind participarea publicului la luarea deciziilor cu privire la anumite activități. Se aplică 
în primul rând deciziilor de acordare sau neacordare a autorizației pentru activitățile 
propuse. Aici sunt incluse în special deciziile administrative — cu alte cuvinte, deciziile luate 
pentru a autoriza continuarea unui anumit proiect, a unei anumite activități sau acțiuni”.3

Comisia nu consideră că, în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (a), Rezoluția ministerială 
spaniolă la care face referire petiționarul ajunge la o decizie privind acordarea sau 
neacordarea unei autorizații. Invitația de „manifestare a interesului” nu reprezintă o decizie 
privind autorizarea sau neautorizarea unei activități propuse, prin urmare, nu se poate 
considera că face parte din procesul de luare a deciziilor, în sensul articolului 6 alineatul (1) 
                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40; JO L 73, 14.3.1997, p. 5; JO L 156, 25.6.2003, p. 17; JO L 140, 
5.6.2009, p.114.
2 A se vedea anexa I punctul 3 litera (b) și anexa II punctul 3 litera (g).
3 ECE/CEP/72, p. 90.



CM\853727RO.doc 3/3 PE456.743v01-00

RO

litera (a) din Convenție. În mod similar, Comisia consideră că Directiva EIM nu se aplică în 
această fază a invitației. 

(3) Al șaselea Plan general pentru deșeurile radioactive aprobat de Consiliul de Miniștri la 23 
iunie 2006 și Decretul regal nr. 775/2006 (ambele făcând parte din legislația spaniolă). 
Comisia nu este în măsură să comenteze legislația internă a unui stat membru și 
compatibilitatea sa cu alte legi interne (motivele 5 și 6).

Concluzie

Prin urmare, Comisia nu vede nicio posibilitate de acțiune, pe de o parte, cu privire la 
propunerea de directivă a Consiliului (Euratom) privind gestionarea combustibilului nuclear 
uzat și a deșeurilor radioactive, deoarece aceasta nu este o legislație europeană obligatorie și, 
pe de altă parte, cu privire la legislația internă spaniolă.

În ceea ce privește participarea publicului la luarea deciziilor, Comisia nu vede, în această 
etapă a procesului, nicio posibilitate de acțiune cu privire la legislația sa secundară sau la 
articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Convenția de la Aarhus.


