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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1121/2008, adresată de Manuel Fernandez Santamaria, de cetățenie 
spaniolă, privind proiectul de construcție a unei instalații de depozitare a carburantului 
în Almodóvar del Campo (Ciudad Real)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul critică proiectele societății Compañía Logística de Hidrocarburos S.A. (CLH) de 
a construi o instalație de depozitare a combustibilului în Almodóvar del Campo (Ciudad 
Real). Petiționarul susține că populația locală a protestat vehement față de acest proiect și 
afirmă că ar fi fost încălcate mai multe directive comunitare (Directivele 97/11/CE, 
2003/105/CE, 92/43/CEE, 2003/4/CE, 2002/3/CE și 2000/60/CE). Acesta  solicită 
Parlamentului European să intervină și să convingă autoritățile spaniole și CLH să 
abandoneze acest proiect. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 ianuarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Petiționarii se opun față de proiectul de extindere a instalațiilor de depozitare a 
combustibilului care provine din petrol, promovat de întreprinderea CLH, în municipiul 
Almodóvar del Campo, în provincia Ciudad Real, în comunitatea autonomă Castilla-La 
Mancha din Spania.

Potrivit petiționarilor, acest proiect a generat un refuz social la scară largă în zonă. Aceștia 
denunță efectele negative asupra mediului pe care le-ar provoca proiectul în cauză și 
eventuala aplicare defectuoasă a diferitor directive comunitare din partea autorităților 
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spaniole.

Serviciile Comisiei au examinat argumentele și informațiile furnizate de către petiționari în 
legătură cu proiectul în cauză, în lumina legislației comunitare în materie de protecția 
mediului care s-ar putea aplica în cazul de față.

În primul rând, trebuie evidențiată Directiva 85/337/CEE1 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Articolul 2 din această directivă prevede 
că proiectele care pot avea efecte importante asupra mediului, în special prin natura, mărimea 
sau localizarea lor, trebuie să facă obiectul procedurii de cerere de autorizare și unei evaluări a 
efectelor lor înainte de acordarea autorizației.

Dispozițiile Directivei 85/337/CEE se aplică proiectelor reluate în anexele I și II la directiva 
în cauză. În conformitate cu articolul 4 alineatul (1), proiectele din anexa I trebuie să facă în 
mod obligatoriu obiectul unei evaluări privind impactul asupra mediului. În conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2), pentru proiectele aparținând categoriilor prezentate la anexa II, statul 
membru în cauză va determina: a) pe baza unei examinări a fiecărui caz sau b) pe baza unor 
praguri sau criterii stabilite de statul membru (etapa de screening) dacă proiectul trebuie să 
facă obiectul unei evaluări în conformitate cu articolele 5-10. Statele membre pot hotărî să 
aplice aceste două proceduri.

În urma examinării informațiilor disponibile în dosar, reiese că acesta este un proiect care ar 
putea intra sub incidența anexei II, alineatul (6) litera c) din Directiva 85/337/CEE, care se 
referă la „instalațiile de depozitare a petrolului, a produselor petrochimice și chimice”. Prin 
urmare, autoritățile spaniole competente trebuie să analizeze caracteristicile cazului de față și 
să determine dacă acest proiect trebuie să facă obiectul unei proceduri de evaluare privind 
impactul asupra mediului înainte de autorizarea acestuia. În acest sens trebuie să țină cont de 
criteriile prevăzute în anexa III la directiva respectivă.

În plus, dacă se consideră că proiectul respectiv ar putea avea un efect important asupra ariei 
de protecție specială aviafaunistică sau asupra unui sit de importanță comunitară aparținând 
Rețelei Natura 2000, autoritățile spaniole trebuie să aplice dispozițiile articolului 6 din 
Directiva 92/43/CEE2 („Habitate”).

Pe de altă parte, dispozițiile Directivei 96/82/CE3 privind controlul prevenirea riscurilor de 
accidente majore având drept cauze substanțe periculoase (Directiva Seveso II), ar putea, într-
adevăr, să fie aplicabile în cazul acestei instalații.

Având în vedere cele de mai sus, Comisia s-a adresat autorităților spaniole pentru a le solicita 
observațiile privind faptele descrise de petiționari, precum și privind aplicarea directivelor de 
mediu aplicabile în cazul de față.

Pentru a se asigura de aplicarea corectă a dispozițiilor directivelor comunitare privind mediul 
în cazul de față, Comisia s-a adresat autorităților spaniole pentru a le solicita informații 

                                               
1  Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 25 iunie 1985, JO L 175, 5.7.1985.
2  Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21.5.1992, JO L 206, 22.7.1992.
3  Directiva 96/82/CEE a Consiliului din 9 decembrie 1996, JO L 10, 14.1.1997.
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suplimentare mai precise asupra cazului, în special în ceea ce privește procedura de evaluare a 
impactului asupra mediului urmată de proiectul în cauză înaintea eventualei sale autorizări.

Comisia va informa, fără îndoială, Comisia pentru petiții cu privire la evoluția examinării 
acestui dosar.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

În răspunsul anterior, Comisia a informat Comisia pentru petiții a Parlamentului European cu 
privire la dreptul comunitar din domeniul mediului care s-ar putea aplica în cazul de față.

În urma petiției nr. 1121/2008 și a întrebării parlamentare E-4333/08, Comisia s-a adresat 
autorităților spaniole cu scopul de a le cere observațiile referitoare la faptele denunțate, 
precum și la aplicarea obligațiilor care decurg din dreptul comunitar în domeniul mediului în 
cazul de față.

Ca răspuns la cererea Comisiei, autoritățile spaniole au trimis două rapoarte elaborate de către 
administrația generală a statului, respectiv raportul Direcției generale a politicii energetice și a 
minelor din cadrul Ministerului Industriei, Turismului și Comerțului și raportul Direcției
generale a calității și evaluării mediului din cadrul Ministerului Mediului Înconjurător și al 
Mediului Rural și Marin, însoțite de diverse anexe.

Pe scurt, autoritățile spaniole explică diversele demersuri administrative care au intervenit în 
legătură cu acest proiect. Autoritățile spaniole subliniază faptul că acest proiect a respectat 
toate condițiile stabilite de legislația spaniolă cu privire la transpunerea directivelor 
comunitare din domeniul mediului menționate de către Comisie.

Autoritățile spaniole explică faptul că, în urma refuzului locuitorilor zonei, proiectul inițial a 
fost modificat, adaptând și studiul de impact asupra mediului efectuat, pentru a alege, dintre 
diferitele alternative examinate, un loc mai îndepărtat de localitatea Almodóvar del Campo. În 
fapt, organismul responsabil în domeniul mediului (Ministerul Mediului) a cerut promotorului 
să găsească o altă alternativă. În urma schimburilor dintre promotor și autoritățile locale, s-a 
ajuns la un consens, care a primit, de asemenea, aprobarea autorităților competente din 
domeniul mediului și care nu afectează niciun spațiu natural protejat.

Trebuie să subliniem faptul că acest proiect, promovat de societatea Compañía Logística de
Hidrocarburos (CLH), a fost supus unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului 
înainte de a fi autorizat. Această procedură s-a finalizat cu declarația de impact asupra 
mediului (DIA) adoptată de Ministerul Mediului prin decizia din 12 februarie 2010, publicată 
în jurnalul oficial al statului (BOE) nr. 52 din 1 martie 2010 (p. 20062-20079).

Această declarație de impact asupra mediului rezumă rezultatul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, inclusiv consultările realizate cu autoritățile implicate și cu 
publicul, diversele alternative studiate, modificarea proiectului realizată, condițiile de mediu 
stabilite, monitorizarea mediului pe durata realizării proiectului etc. Această procedură de 
impact asupra mediului pare acceptabilă și suficientă pentru a identifica în mod corespunzător 
și pentru a evalua efectele acestui proiect asupra mediului, precum și pentru a lua măsurile 
necesare evitării sau reducerii la minim a efectelor respective.
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Trebuie să subliniem faptul că, prin decizia din 5 martie 2010, Direcția generală a politicii 
energetice și a minelor a acordat în cele din urmă autorizația cu privire la punerea în aplicare a 
acestui proiect de construcție a unei instalații de depozitare a hidrocarburilor în municipiul 
Almodóvar del Campo, provincia Ciudad Real. Această decizie a fost publicată în monitorul 
oficial al statului (BOE) nr. 77 din 30 martie 2010 (paginile 34925-34928) și face referire la 
DIA citată mai sus, însă îi impune promotorului și alte condiții referitoare la alte aspecte 
tehnice.

Pe de altă parte, autoritățile spaniole precizează că nu există niciun recurs contencios 
administrativ intentat la instanțele spaniole cu privire la acest proiect.

Concluzie

Comisia a examinat argumentele și informațiile furnizate de petiționari cu privire la acest 
proiect în lumina dreptului comunitar din domeniul protecției mediului, ținând seama, de 
asemenea, de răspunsul autorităților spaniole și de toate informațiile disponibile în această 
privință.

În concluzie, analiza dosarului nu a permis identificarea unei încălcări a dreptului comunitar în 
domeniul mediului aplicabil în cazul de față.


