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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 01305/2010 adresată de Juan Eladio Palmis Sánchez, de cetățenie 
spaniolă, privind construirea unui crematoriu în apropierea unor locuințe, a 
unei școli și a unor plaje din Puerto de Mazarrón, Murcia, Spania 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva autorizației de construcție acordate de către autoritățile 
locale pentru un crematoriu, situat la o distanță de 10 metri de unele locuințe și de o școală și 
la aproximativ 150 de metri de plajă, considerându-l periculos pentru sănătatea publică. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Comisia a examinat informațiile furnizate de petiționar din perspectiva legislației privind 
mediul a UE care ar putea fi aplicabilă în acest caz.

Directiva 85/337/CEE1 (cunoscută ca Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului 
sau Directiva EIA) prevede efectuarea unei evaluări a impactului asupra mediului pentru 
anumite proiecte publice și private.

Trebuie menționat că proiectele privind crematoriile nu sunt incluse între categoriile de 
                                               
1 Directiva 85/337/CEE (JO L 175, 5.7.1985), astfel cum a fost modificată prin 
Directiva 97/11/CE (JO L 073, 14.3.1997), Directiva 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003) și 
Directiva 2009/31/CE (JO L 140, 5.6.2009).
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proiecte specificate în anexele I și II la directivă. Prin urmare, proiectul nu intră în domeniul 
de aplicare a Directivei EIA.

Având în vedere că Directiva EIA nu este aplicabilă în acest caz, Comisia nu poate să 
intervină.  Problemele ridicate de petiționar, împreună cu alte posibile aspecte legate de 
punerea în practică a proiectului menționat intră doar sub incidența legislației statului membru 
în cauză.  În cazul în care petiționarul dorește să le conteste, acesta poate recurge la căile de 
atac prevăzute de legislația spaniolă.

Concluzii

În baza aspectelor prezentate în această petiție, Comisia nu găsește nicio dovadă care să ateste 
o încălcare a legislației UE în materie de mediu.


