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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiţia nr. 1017/2006 prezentată de Adolfo Barrena Salces, privind lipsa unei 
evaluări corespunzătoare a impactului asupra mediului înconjurător al 
proiectelor de urbanizare care urmează să fie dezvoltate în regiunea Aragon

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul critică mai multe proiecte de urbanizare aflate în desfăşurare sau planificate în 
regiunea Aragon (Spania), susţinând că acestea au fost aprobate fără a se acorda atenţia 
cuvenită mediului înconjurător sau riscurilor privind aprovizionarea cu apă. Petiţionarul 
susţine că departamentele generale de urbanism, înfiinţate în temeiul legii 11/1992, s-au 
dovedit a fi incapabile să abordeze problemele ridicate de abuzurile urbane care conduc la o 
dezvoltare nejustificată. Petiţionarul se referă în mod specific la proiectul El Pirineo 
Aragonés, care constă dintr-o nouă staţiune de schi şi din trei terenuri de golf noi care 
urmează să fie construite pe Valea Castanesa, precum şi la urbanizarea împrejurimilor 
oraşului Zaragoza. Petiţionarul menţionează Raportul Fortou privind presupusul abuz al Legii 
funciare valenciene cunoscută sub numele de LRAU şi consideră că probleme similare există 
şi în regiunea Aragon. Petiţionarul solicită Parlamentului European să examineze cazul.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la  15 mai 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 septembrie 2007.

Petiţia

Petiţionarul, coordonator general al partidului politic „Izquierd Unida” (Stânga Unită), a 
trimis o petiţie Parlamentului European pentru a se plânge în legătură cu politica urbană dusă 
de Administraţia regională din Aragon (Spania). Petiţionarul consideră că „Raportul Fourtou” 
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asupra presupusului abuz al Legii funciare valenciene cunoscută sub numele de LRAU (Legea 
nr. 6/1994 de reglementare a activităţilor urbanistice - Ley Reguladora de la Actividad 
Urbanística) şi efectul acesteia asupra cetăţenilor europeni, ar putea să se aplice, de 
asemenea, politicii Regiunii Aragon.

Petiţionarul explică faptul că există multe dezvoltări urbane planificate care vor afecta zonele 
montane distrugând peisajul şi creând probleme de aprovizionare cu apă. Petiţionarul dă ca 
exemplu proiectul planificat în Valea Catanesa care include 2 300 de locuinţe, hoteluri, 
parcări, lifturi pentru ski şi pârtii de ski, cursuri de golf etc.

De asemenea, petiţionarul explică faptul că există câteva alte proiecte aflate în desfăşurare în 
apropiere de oraşul Zaragoza (Acampo Moncasi şi Alto de la Muela) care contravin
principiului de dezvoltare durabilă. Petiţionarul susţine că proiectele în cauză vor afecta 
terenul alocat pentru practicarea agriculturii şi vor schimba identitatea localităţilor.

Câteva alte zone în apropiere de Zaragoza (zona industrială Pla-Za, baza aeriană, 
Valdespartera, Montes de Morterro etc.) ar putea fi, de asemenea, afectate de viitoarea 
dezvoltare urbană. 

Observaţiile Comisiei privind petiţia

Petiţionarul atrage atenţia asupra politicii de dezvoltare urbană din regiunea Aragon pe care o 
consideră a nu fi în armonie cu „dezvoltarea teritorială echilibrată şi mediul înconjurător”. 
Comisia subliniază că, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, statele membre sunt 
responsabile pentru stabilirea propriilor norme pentru gestionarea teritoriului, în acelaşi timp 
respectând dreptul mediului înconjurător al CE. 
În ciuda faptelor prezentate de petiţionar, nu este posibil să se stabilească dacă există vreo 
încălcare a dreptului mediului înconjurător al CE. Directivele care s-ar putea aplica 
prezentelor planuri sau proiecte sunt: 

- Directiva 2001/42/CE1, Directiva SEA (Evaluare strategică de mediu) se aplică acelor 
planuri şi programe care ar putea avea efecte semnificative asupra mediului. Planificarea 
urbană şi rurală şi planul de gestionare a utilizării teritoriale necesită în mod normal o SEA 
dacă se întrunesc condiţiile articolelor 2 şi 3 şi dacă primul act formal pregătitor al acestora a 
fost ulterior datei de 21 iulie 2004;

- Directiva 85/337/CEE2, astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE3 şi
2003/35/CE4 (Directiva EIA) aduce dispoziţii pentru Evaluarea impactului asupra mediului
                                               
1Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor 
anumitor planuri şi programe asupra mediului Jurnalul Oficial L 197 din 21.7.2001
2Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 

private asupra mediului. Jurnalul Oficial  L 175, 5.7.1985 
3Directiva 97/11/CE a Consiliului din 3 martie 1997 de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea 

efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.  Jurnalul Oficial  L 073, 14.3.1997 
4 Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 de instituire a participării 
publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul şi de modificare a Directivelor 85/337/CEE 
şi 96/61/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte participarea publicului şi accesul la justiţie. Jurnalul Oficial  L 
156, 25.6.2003. 
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(EIA) a anumitor proiecte. Proiectele incluse în Anexa I necesită întotdeauna o EIA. 
Proiectele de dezvoltare urbană sunt, cu toate acestea, incluse în Anexa II. În acest caz, este 
necesară o EIA dacă este posibil ca proiectele să aibă efecte semnificative asupra mediului. 
Responsabilitatea primară pentru a stabili dacă acesta este cazul rămâne autorităţii competente 
din statul membru interesat;

- De asemenea, statele membre trebuie să ia în considerare posibilele efecte ale planurilor şi 
proiectelor de pe siturile desemnate de statele membre în conformitate cu Directivele 
79/409/CEE şi 92/43/CEE. În conformitate cu articolul 6 din Directiva 92/43/CEE, orice plan 
sau proiect care ar putea să aibă un efect semnificativ asupra sitului Natura 2000 trebuie să fie 
supus unei evaluări corespunzătoare a implicaţiilor sale pentru sit în vederea menţinerii 
obiectivelor sitului. Având în vedere concluziile evaluării, autorităţile competente sunt de 
acord cu planul sau proiectul numai după ce au stabilit că acesta nu afectează negativ 
integritatea sitului. În cazul unei evaluări negative, planul sau proiectul se pot desfăşura doar 
în absenţa unor soluţii alternative şi datorită unor motive imperative de a nu ţine cont de
interesul public, luând toate măsurile compensatorii necesare pentru a asigura că este protejată 
coerenţa generală a sitului Natura 2000. 

Deoarece petiţionarul s-a referit la o posibilă lipsă a resurselor de apă, ar trebui, de asemenea, 
explicat că Directiva-cadru privind apa (WFD) 2000/60/CE1 oferă suficient spaţiu pentru a 
discuta atât lipsa apei cât şi secetele, în special prin stabilirea unor instrumente 
corespunzătoare bazate pe piaţă. WFD stabileşte necesitatea planificării detaliate a utilizării 
resurselor de apă pentru a evita soluţiile nedurabile şi daunele ireversibile aduse mediului prin 
dezvoltarea Planurilor de gestionare a bazinului râului (RBMP). În conformitate cu WFD, 
primul RBMP va fi publicat până în decembrie 2009. Începând cu 2009, orice plan sau 
program care are un impact asupra resurselor de apă sau asupra calităţii apei trebuie să fie 
coordonat cu dispoziţiile RBMP astfel încât obiectivele de mediu WFD să poată fi realizate. 

De asemenea, ar trebui observat că, înaintea autorizării proiectului sau înaintea adoptării unui 
plan, responsabilitatea autorităţilor naţionale este de a asigura aplicarea corectă a dreptului 
european al mediului. Autorităţile trebuie să se asigure că toate efectele negative legate de 
infrastructura suplimentară de aprovizionare cu apă sunt luate în consideraţie în întregime. 

De asemenea, este evident că planificarea utilizării teritoriului este unul dintre principalii
conducători ai utilizării apei. În conformitate cu comunicarea privind deficitul de apă şi 
secetele adoptată la 18 iulie 2007, infrastructura de aprovizionare suplimentară cu apă ar 
trebui să fie considerată o opţiune numai după ce celelalte opţiuni au fost epuizate, inclusiv o 
politică eficientă a preţului apei şi alternative avantajoase ca preţ în ceea ce priveşte 
economisirea de apă şi eficienţa crescută a apei. 

Concluzie

Comisia ar dori să repete că gestionarea teritoriului este de competenţa statelor membre. În 
această etapă, Comisia nu poate identifica vreo încălcare a dreptului comunitar al mediului. În 
cazul în care petiţionarul ar comunica Comisiei pentru petiţii informaţii suplimentare cu 
privire la vreunul din aspectele mai sus menţionate, atunci Comisia ar trebui să reexamineze 
                                               
1 JO L 327, 22.12.2000, p. 1-73
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cazul. 


