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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1824/2009 adresată de Antonio Lores Franco, de cetățenie 
spaniolă, în numele Platformei pentru apărarea golfului San Simon, privind 
fabrica de făină de pește amplasată în vecinătatea cursului râului Vigo, în 
Pontevedra

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că autoritățile din Galicia au acordat întreprinderii AUCOSA o 
autorizație pentru construirea unei fabrici de făină de pește în estuarul râului Vigo, zonă 
protejată Natura 2000 (ES-1140016). Acesta afirmă că autorizația respectivă nu este însoțită 
de un studiu de impact asupra mediului, iar deșeurile provenite de la fabrică vor contamina 
estuarul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 octombrie 2010

Petiția reclamă condițiile de autorizare și funcționare a unei instalații de procesare a peștelui.
În cadrul acesteia, se menționează că procedura de autorizare a instalației a fost incorectă și se 
afirmă că instalația prezintă importante riscuri pentru zonele din jur, inclusiv poluarea apei și 
a aerului, precum și probleme legate de miros.

Instalațiile de tratare și procesare a materiilor prime de origine animală (altele decât laptele) 
cu o capacitate de producție de peste 75 de tone de produse finite pe zi intră în domeniul de 
aplicare al Directivei 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării (denumită 
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în continuare: Directiva IPPC) 1.

Directiva IPPC impune ca instalațiile care intră în domeniul său de aplicare să funcționeze în 
conformitate cu autorizațiile care prevăd valori-limită de emisie bazate pe aplicarea celor mai 
bune tehnici disponibile (BAT), determinate pentru a preveni și, acolo unde nu este posibil, 
pentru a reduce în ansamblu emisiile și impactul acestora asupra mediului în întregul său. Prin 
urmare, prevenirea sau reducerea emisiilor în aer, apă și sol trebuie abordată prin intermediul 
permiselor de mediu emise în conformitate cu Directiva IPPC.

Comisia a adoptat un număr de documente de referință privind BAT (BREF-uri) care să 
acopere activitățile ce intră în sfera de aplicare a Directivei IPPC și care trebuie să fie luate în 
considerare de autoritățile competente pentru stabilirea valorilor-limită de emisie pe baza 
BAT, a parametrilor sau a măsurilor tehnice echivalente pentru astfel de instalații. Un 
document BREF privind industria alimentară, a băuturilor și a laptelui a fost adoptat în august 
2006.

În ceea ce privește mirosurile neplăcute, Comisia precizează că dispozițiile Directivei-cadru 
privind deșeurile se aplică apelor reziduale atunci când acestea nu sunt reglementate de o altă 
legislație națională sau comunitară și că această directivă impune ca, în cursul procesului de 
prelucrare a deșeurilor, să se evite neplăcerile cauzate de zgomot și mirosuri 2.

O altă directivă care ar putea fi aplicată în cazul unei astfel de instalații este Directiva 
85/337/CEE, astfel cum a fost modificată3 (Directiva EIM). Conform Directivei EIM, 
proiectul poate intra sub incidența anexei II punctul 7(h) - fabrici de făină și ulei de pește 
(proiecte care nu sunt incluse în anexa 1) în legătură cu anexa II punctul 13: „orice modificare 
sau extensie a proiectelor menționate la anexa I sau la anexa II, deja autorizate, executate sau 
în curs de executare, care pot avea efecte negative semnificative asupra mediului”.

Pentru proiectele enumerate la anexa II, statele membre stabilesc, pe baza unei analize de la 
caz la caz sau pe baza pragurilor sau criteriilor, dacă proiectul trebuie supus unei evaluări 
deoarece este susceptibil a avea efecte notabile asupra mediului, ținându-se seama de criteriile 
relevante de selecție stabilite la anexa III la directivă. În cazul în care autoritățile competente 
ale statelor membre stabilesc că proiectul este susceptibil a avea efecte notabile asupra 
mediului, trebuie să se realizeze o evaluare a impactului asupra mediului (EIM). Atunci când 
se realizează o EIM, trebuie acoperite atât efectele directe cât și cele indirecte ale proiectului, 
iar informațiile de mediu prezentate autorităților competente de către responsabilul de proiect 
trebuie să includă informațiile relevante, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (3) din 
Directiva EIM. În plus, în cadrul procedurii EIM, trebuie să se desfășoare consultări cu 
publicul și cu alte autorități care ar putea fi interesate în virtutea responsabilităților de mediu 
                                               
1  JO L 24, 29.7.2008, p. 8.
2 Directiva 2006/12/CE, JO L 114, 27.4.2006, articolul 4 alineatul (1): „statele membre iau 
măsurile necesare pentru a asigura că deșeurile se recuperează sau se elimină fără a periclita 
sănătatea umană și fără a utiliza procese sau metode care ar putea fi dăunătoare pentru mediu, 
în special... (b) fără a cauza neplăceri prin zgomot sau mirosuri;” ..."
3 Directiva 85/337/CEE a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra (JO L 175, 5.7.1985, p. 40), astfel cum a fost modificată prin Directivele 
97/11/CE (JO L 73, 14.3.1997, p. 5) și 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003, p.17).
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specifice ale acestora, iar decizia de autorizare a proiectului trebuie să țină seama de 
rezultatele acestor consultări și de informațiile furnizate autorităților competente de către 
responsabilul de proiect ca parte a procedurii EIM. În final, decizia privind acordarea sau 
refuzul autorizației trebuie adusă la cunoștința publicului. 

Enseada de San Simón (Estuarul San Simón Estuary), la care face referire petiționarul, este, 
într-adevăr, o zonă specială de conservare care intră sub incidența Directivei 92/43/CEE a 
Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică1.

În ceea ce privește calitatea aerului înconjurător în zona din jurul estuarului San Simon, 
potrivit celui mai recent raport anual privind calitatea aerului înconjurător prezentat de Spania 
pentru anul 2008, se pare că în zona de calitate a aerului ES1213 care înconjoară estuarul, 
toate valorile-limită stipulate în Directiva 2008/50/CE au fost respectate. În conformitate cu 
articolul 12 din Directiva 2008/50/CE, în zonele de calitate a aerului în care nivelurile 
poluanților relevanți se află sub valorile-limită, statele membre trebuie să mențină nivelurile 
acestor poluanți sub valorile-limită și să facă eforturi să păstreze cea mai înaltă calitate a 
aerului înconjurător compatibilă cu dezvoltarea durabilă.

Concluzii

Comisia va solicita clarificări din partea Spaniei referitoare la modul în care directivele 
menționate mai sus sunt puse în aplicare de autoritățile competente.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 6 septembrie 2011 (REV)

Comisia a contactat autoritățile spaniole pentru a afla dacă cerințele directivei privind 
prevenirea și controlul integrat al poluării (Directiva IPPC)2 au fost implementate corect în 
acest caz.

Potrivit informațiilor primite din partea autorităților spaniole, instalația operează în 
conformitate cu o autorizație IPPC emisă în 2008, în care au fost stabilite măsuri adecvate 
pentru a respecta cerințele Directivei IPPC. Autoritățile spaniole au confirmat, de asemenea, 
Comisiei faptul că autorizația cuprinde cerințe adecvate în special în ceea ce privește emisiile 
urât mirositoare și gestionarea deșeurilor. A fost, de asemenea, confirmat faptul că, la 
emiterea autorizației IPPC, proximitatea sitului Natura 2000 „Ensenada de San Simón” a fost 
luată în considerare de către autoritățile competente și a fost stabilit un plan de vigilență cu 
cerințe de monitorizare adecvate.

În plus, autoritățile spaniole au confirmat faptul că autoritățile competente au efectuat în mai 
multe rânduri în ultimii ani inspecții ale instalației și că au fost implementate ordine și amenzi 
administrative atunci când a fost identificată nerespectarea condițiilor din autorizație.

Pe baza celor de mai sus, Comisia nu este în măsură să identifice o nerespectare a legislației 
UE.

                                               
1 JO L 59, 8.3.1996, p. 63.
2 JO L 24, 29.1.2008, p. 8. 


