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de naţionalitate spaniolă, privind urbanizarea excesivă şi potenţialul impact nociv 
asupra mediului în Hondón de las Nieves (Alicante)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul contestă decizia autorităţilor locale de a pune în aplicare opt proiecte de 
urbanizare în Hondón de las Nieves (Alicante). Petiţionarul susţine că planurile care se află în 
diferite faze ale procesului de autorizare ar genera o urbanizare excesivă cu un impact nociv 
atât asupra mediului natural înconjurător, cât şi asupra resurselor şi alimentării cu apă. 
Petiţionarul este de părere că nu s-a respectat în mod corespunzător legislaţia privind 
evaluarea impactului asupra mediului şi accesul public la informaţie. Petiţionarul solicită 
Parlamentului European să examineze situaţia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 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.

I.  Petiţia

Petiţionarii explică faptul că în prezent se află în curs de elaborare un proiect al Planului 
Urbanistic General şi îşi exprimă îngrijorarea că acesta anticipează o extindere a terenului
pentru construcţii care va avea ca rezultat o creştere semnificativă a locuinţelor în oraşul 
Hondón de las Nieves, provincia Alicante (Spania). Potrivit petiţionarilor, este posibil să 
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rezulte efecte negative asupra mediului, în special asupra resurselor. 

II.  Observaţiile Comisiei privind petiţia

Nu se poate identifica vreo încălcare a legislaţiei CE în domeniul mediului deoarece: 

a) Planul însuşi ar trebui să fie supus unei evaluări strategice de mediu în temeiul Directivei
2001/42/CE[1] privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului ca o 
precondiţie a aprobării sale; 

b) Proiectele individuale vor trebui să respecte procedurile stabilite în Directiva Consiliului 
85/337/CEE din 27 iunie 1985[2] privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi 
prin Directiva 2003/35 a Parlamentului European şi a Consiliului.

Orice efecte posibile asupra mediului trebuie identificate, reduse la minimum sau evitate în 
contextul cadrului procedural menţionat mai sus. 

III.  Concluzie

În această fază iniţială de planificare, Comisia nu poate identifica vreo încălcare a legislaţiei 
CE în domeniul mediului. Dacă vor fi prezentate informaţii suplimentare care să indice o 
posibilă încălcare, Comisia va evalua, desigur, din nou situaţia.

                                               
[1] Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri si programe asupra mediului (Jurnalul 

Oficial L 197, 21.7.2001)

[2] Directiva 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), astfel cum a fost modificată prin Directiva 
Consiliului 97/11/CE din 3 martie 1997 (Jurnalul Oficial L 073, 14.3.1997) şi Directiva 2003/35/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003 (Jurnalul Oficial L 156 17, 25.6.2003)


