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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1456/2008, adresată de Maria Luisa Rivera Alvarez, de cetățenie 
spaniolă, în numele Asociación de Vecinos Val do Reblo, Arnado León, 
privind impactul nociv al carierelor de ardezie aflate sub cerul liber care 
funcționează în mod ilegal în satul Arnado (Oencia, Leon)

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită Parlamentului European să intervină pe lângă autoritățile spaniole 
competente pentru a închide carierele de ardezie care funcționează în mod ilegal sub cerul 
liber în satul Arnado (Oencia, Leon). Potrivit petiționarei, activitatea carierelor a provocat 
daune ireversibile caselor situate în apropiere, precum și întregii municipalități Oencia. 
Petiționara menționează că ecosistemul unic din Valle del Rio Selmo, situat în Oencia și 
protejat în conformitate cu legislația spaniolă, ar fi, de asemenea, grav afectat de carierele de 
ardezie. Petiționara susține că aceste cariere nu și-au întrerupt activitatea, în ciuda faptului că 
autoritățile regionale au recunoscut că ele funcționează în mod ilegal. Conform petiționarei, 
acestea funcționează în baza unor permise ilegale acordate de către municipalitatea din 
Oencia. Petiționara, ale cărei demersuri la nivel național nu au reușit să ofere soluții, solicită 
Parlamentului European să investigheze problema.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

Petiționara solicită închiderea carierelor de ardezie care funcționează în mod ilegal sub cerul 
liber în satul Arnaldo, din municipalitatea Oencia, din provincia León, Comunitatea autonomă 
Castilia și León. 
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Potrivit petiționarei, activitatea carierelor a provocat daune ireversibile caselor situate în 
apropiere, precum și întregii municipalități Oencia. Aceasta subliniază că această activitate 
are un impact negativ asupra ecosistemului Valle del Río Selmo, susținând faptul că aceste 
cariere funcționează pe baza unor autorizații ilegale emise de municipalitatea Oencia. În plus, 
aceasta afirmă că există posibile planuri de extindere a exploatației, susținând că autoritățile 
regionale nu intervin pentru a evita această situație. 

Comentariile Comisiei privind petiția

Comisia a analizat informațiile furnizate de petiționară din perspectiva legislației Comunității 
Europene (CE) care s-ar putea aplica în acest caz.

Directiva 85/337/CEE1, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE2 și prin 
Directiva 2003/35/CE3, (cunoscută sub numele de Directiva privind evaluarea impactului 
asupra mediului sau Directiva EIM) prevede efectuarea unei EIM pentru anumite proiecte 
publice și private.

Directiva EIM face distincția dintre așa-numitele proiecte din Anexa I, care trebuie 
întotdeauna supuse unei proceduri EIM, și proiectele din Anexa II pe care statele membre le 
vor analiza în mod individual și/sau le vor examina din punctul de vedere al pragurilor sau al 
criteriilor fixate în cadrul legislației naționale de transpunere pentru a stabili dacă vor face 
obiectul unei EIM. Atunci când se efectuează o examinare individuală sau când sunt stabilite 
pragurile sau criteriile, se vor lua în considerare criteriile de selecție relevante prevăzute în 
Anexa III la directivă. Printre acestea se numără caracteristicile proiectului, amplasamentul 
acestuia și caracteristicile impactului posibil al acestuia.

Prin urmare, în cazul proiectelor incluse în Anexa I, procedura EIM este obligatorie. În ceea 
ce privește proiectele incluse în Anexa II, statele membre trebuie să stabilească, înainte de a 
aproba planul de dezvoltare, dacă acestea pot produce efecte semnificative asupra mediului 
înconjurător. 

„Carierele și exploatațiile miniere de suprafață” sunt incluse, ca proiecte ale industriei 
extractive, la punctul 2 a) din Anexa II la Directiva EIM. De asemenea, este important de 
observat că, în conformitate cu punctul 13 din Anexa II, extinderea proiectelor existente 
enumerate în Anexa I sau în Anexa II care sunt deja autorizate, executate sau se află în curs de 
execuție și care pot avea efecte negative semnificative asupra mediului înconjurător ar trebui 
să fie supusă unei noi proceduri EIM. 

Procedura EIM asigură faptul că efectele ecologice ale proiectelor sunt identificate și evaluate 
înainte ca autoritatea competentă să își dea aprobarea (cunoscută sub numele de autorizație). 
Publicul își poate prezenta opinia, toate consultările trebuind să fie luate în considerare. De 
asemenea, publicul trebuie să fie informat cu privire la conținutul autorizației. 

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985.
2 JO L 073, 14.3.1997.
3 JO L 156, 25.6.2003.
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În ceea ce privește directivele UE privind natura (Directiva Păsări 79/409/CEE 1 și Directiva 
Habitate 92/43/CEE2), trebuie remarcat faptul că acestea ar fi aplicabile dacă proiectul în 
cauză ar putea avea un impact semnificativ asupra oricărui sit Natura 2000. În acest caz, 
procedura EIM poate fi un instrument util în vederea aplicării cerințelor și măsurilor de 
siguranță prevăzute la articolul 6 din Directiva Habitate. 

Concluzii

Comisia așteaptă să primească informații de la autoritățile spaniole competente în ceea ce 
privește respectarea cerințelor relevante în conformitate cu legislația comunitară în domeniul 
mediului. În special, Comisia a solicitat autorităților spaniole să prezinte modul în care au 
aplicat dispozițiile Directivei EIM în acest caz. 

Comisia va ține la curent Comisia pentru petiții cu privire la evoluția acestui caz. 

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 6 mai 2011

Potrivit informațiilor disponibile, trebuie remarcat faptul că mediatorul regional (Procurador 
del Común) a deschis o anchetă privind acest subiect, semnalând pasivitatea autorităților 
spaniole competente în remedierea acestei situații.

Serviciile Comisiei au solicitat informații suplimentare din partea autorităților spaniole 
competente, la nivel municipal și regional, pentru a cunoaște situația actuală a exploatării în 
cauză, posibila sa legalizare și eventuala sa extindere, precum și măsurile adoptate în vederea 
respectării legislației aplicabile. Serviciile Comisiei au solicitat, de asemenea, precizări cu 
privire la situația diferitelor cariere de ardezie din această municipalitate. Aceste informații 
sunt necesare pentru finalizarea analizării cazului.

5. Răspunsul Comisiei (RE II), primit la 16 martie 2012

Autoritățile spaniole au furnizat informații suplimentare în răspunsul acestora la solicitarea 
serviciilor Comisiei. Acestea au trimis două rapoarte întocmite de comunitatea autonomă 
Castilla y León, în special de Departamentul Regional al Industriei, Comerțului și Turismului, 
precum și de Departamentul regional de mediu. De asemenea, acestea au trimis o copie a 
rezoluției ombudsmanului regional (Procurador del Común) privind acest subiect.

Serviciul provincial al minelor, care aparține Direcției Generale pentru Energie și Mine a 
Departamentului Regional al Industriei, Comerțului și Turismului oferă informații privind 
carierele de ardezie și exploatațiile existente în această zonă, în special cele care fac obiectul 
acestei petiții. Această exploatație („Nano y otras, nr. 9.454”) deține o autorizație, aprobată la 
10 aprilie 2001, precum și un program de restaurare corespunzător.  Autoritățile regionale au 
explicat faptul că, în urma reclamațiilor primite de la vecini privind exploziile efectuate de 
această întreprindere, autoritățile competente au efectuat controale pentru a se asigura că nu 
există pericole pentru localitatea Arnado și pentru vecinii acesteia. În plus, în urma 
controalelor standard a exploatațiilor miniere, în ultimii ani au fost impuse diferite condiții, în 

                                               
1 JO L 103, 25.4.1979.
2 JO L 206, 22.7.1992.
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special pentru gestionarea deșeurilor. Autoritățile regionale indică faptul că în prezent există 
proceduri disciplinare împotriva întreprinderii, întrucât aceasta nu a respectat condițiile 
stabilite, inclusiv încetarea lucrărilor din afara zonei autorizate, precum și din cadrul zonei 
autorizate pentru siguranța minieră.

Autoritățile spaniole au adăugat faptul că întreprinderea în cauză a solicitat o prelungire a 
autorizației obținute în 2001, precum și o extindere a exploatației actuale. Trebuie menționat 
faptul că acest proiect este supus în prezent unei proceduri de evaluare a impactului asupra 
mediului în cadrul Departamentului regional de mediu, urmând instrucțiunile Comisiei 
teritoriale de prevenire în domeniul mediului. Perioada de consultări publice a studiului 
privind impactul asupra mediului a avut deja loc.

În plus, autoritățile din domeniul mediului au furnizat informații privind procedurile de mediu 
aplicate de diferite cariere de ardezie din municipalitatea Oencia.

În plus, autoritățile spaniole au furnizat o copie a rezoluției ombudsmanului din Castilla y 
León (Procurador del Común) din dosarul de reclamație nr. 20081440 privind exploatația de 
ardezie care face obiectul acestei petiții. Ombudsmanul regional își exprimă mulțumirea cu 
privire la faptul că autoritățile regionale competente au adoptat măsurile necesare pentru a 
remedia problemele semnalate și pentru a iniția o procedură cu scopul de a impune sancțiuni 
împotriva întreprinderea exploatatoare, ca urmare a contravenției administrative a Legii 
regionale 11/2003 privind prevenirea în domeniul mediului din Castilla y León.

Concluzie

Rezultă, așadar, că autoritățile spaniole competente au adoptat măsurile necesare pentru a 
asigura respectarea legislației aplicabile privind mediul.


