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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0878/2007, adresată de dl Pedro Garcia Moreno, de ceţenie spaniolă, în 
numele Asociaţiei naturaliştilor din Sud-Est („Asociación de Naturalistas del 
Sureste” – ANSE), privind presupusele încălcări ale legislaţiei de mediu a CE de 
către autorităţile regionale şi locale din Comunitatea autonomă Murcia (Spania)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul susţine că autorităţile regionale şi locale din Comunitatea autonomă Murcia 
(Spania) încalcă legislaţia de mediu a CE, acestea fiind direct răspunzătoare de aprobarea 
planurilor urbanistice generale, planurilor parţiale şi a celor speciale, care încurajează 
urbanizarea excesivă cu impact negativ grav asupra mediului. În opinia lui, Directiva 
2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului este 
permanent încălcată, deoarece, în majoritatea cazurilor, autorităţile menţionate mai sus nu 
evaluează consecinţele ecologice ale acestor planuri. Petiţionarul se plânge şi de lipsa de 
transparenţă a procesului de planificare şi solicită Parlamentului European să examineze 
situaţia.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Petiţionarul consideră că guvernul regional al comunităţii Murcia şi 43 de municipii ale 
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regiunii (dintr-un total de 45) nu respectă dispoziţiile Directivei 2001/42/CE1, deoarece 
autorităţile menţionate anterior nu evaluează efectele planurilor urbane asupra mediului.

Directiva 2001/42/CE, Directiva SEA (privind evaluarea strategică de mediu), se aplică 
planurilor şi programelor susceptibile de a avea efecte semnificative asupra mediului. 
Planificarea urbană şi rurală şi planurile de gestionare a utilizării terenurilor necesită în mod
normal o evaluare strategică de mediu dacă îndeplinesc condiţiile menţionate la articolele 2 şi 
3 şi dacă primul act formal de elaborare s-a întocmit ulterior datei de 21 iulie 2004. 

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 13, directiva se va aplica doar planurilor şi 
programelor al căror prim act formal de elaborare este ulterior datei de 21 iulie 2004, precum 
şi planurilor şi programelor al căror prim act formal de elaborare este anterior acestei date, dar 
care sunt adoptate sau supuse procedurii legislative la mai mult de 24 de luni după acea dată 
(şi anume 21 iulie 2006), cu excepţia cazurilor în care statul membru decide că nu se poate 
aplica acest lucru. Publicul trebuie informat cu privire la această decizie. 

De asemenea, trebuie remarcat că Directiva SEA explică faptul că planurile şi programele 
care se referă la zone mici la nivel local sau modificări minore necesită o evaluare de mediu, 
doar dacă se demonstrează că acestea pot avea efecte semnificative asupra mediului. În cazul 
în care acestor modificări nu li se acordă aceeaşi importanţă ca planurilor şi programelor, 
domeniul de aplicare a directivei ar fi mai restrâns. Este important să se facă distincţia între 
modificări aduse planurilor şi programelor şi modificări aduse unor proiecte individuale, 
concepute în cadrul planului sau programului. În al doilea caz, (cel în care proiectele 
individuale sunt modificate după adoptarea planului sau programului), nu se aplică Directiva 
2001/42/CE, ci altă legislaţie corespunzătoare (de exemplu, Directivele 92/43/CE2 şi/sau 
85/337/CEE3).

Petiţionarul adaugă o anexă cu un volum substanţial de note cu privire la publicaţiile din 
Jurnalul Oficial al regiunii Murcia. Majoritatea notelor respective se referă la adoptarea 
iniţială a planului de către un municipiu, la anunţul privind consultarea publică sau la anunţuri 
referitoare la cererea de ofertă publică pentru iniţierea elaborării unui plan. Restul notelor par 
să facă referire la planuri aprobate înainte de 21 iulie 2006, caz în care nu este posibilă 
stabilirea primul act de elaborare. 

În conformitate cu informaţiile furnizate, majoritatea planurilor au fost studiate şi nu au fost 
aprobate de autoritatea competentă. Înainte de autorizarea unui proiect sau de adoptarea unui 
plan, autorităţile naţionale au responsabilitatea de a asigura aplicarea corectă a legislaţiei 
europene privind mediul. Întrucât nu s-a acordat nicio autorizaţie până în prezent, este 
prematur să se presupună încălcarea legislaţiei comunitare privind mediul. 

                                               
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, 21.7.2001
2 Jurnalul Oficial L 206, 22.7.1992.
3 Jurnalul Oficial L 175, 05/07/1985


