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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0685/2004, adresată de Eusebio Ortega Villalvilla, de cetăţenie 
spaniolă, în numele asociaţiei de rezidenţi „San Andrés de los Tacones”, şi de 
un cosemnatar, privind presupusa încălcare a legislaţiei UE în ceea ce 
priveşte amenajarea unei zone industriale

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul, care este preşedintele asociaţiei rezidenţilor menţionate anterior, obiectează în 
numele asociaţiei faţă de proiectul de dezvoltare industrială planificat, argumentând că încalcă 
Directiva 85/337/CEE a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE a Consiliului, 
precum şi Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea 
efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului, oferind mai multe exemple în 
sprijinul opiniilor sale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 martie 2005. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 septembrie 2005

Petiţionarul afirmă că amenajarea planificată a unei zone industriale şi de logistică de 400,21 
de hectare trebuie supusă unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în conformitate cu 
Directiva 85/337/CEE a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE a Consiliului.1

                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40 şi JO L 73, 14.3.1997, p. 5.
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Acesta afirmă, de asemenea, că o evaluare poate fi, de asemenea, necesară în conformitate cu 
Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea efectelor 
anumitor planuri şi programe asupra mediului.1

Directiva 85/337/CEE a Consiliului (Directiva EIM) prevede că statele membre trebuie să 
asigure că, înaintea acordării autorizării, proiectele care pot avea efecte importante asupra 
mediului, prin natura, mărimea sau localizarea lor, inter alia, constituie obiectul unei evaluări 
a efectelor lor asupra mediului. Aceste proiecte sunt definite la articolul 4 şi în anexele I şi II 
la directivă. Pentru proiecte ca „proiectele de amenajare a zonelor industriale” menţionate în 
anexa II punctul 10 litera (a), statele membre trebuie să determine, fie prin intermediul unei 
examinări de la caz la caz, fie în conformitate cu praguri sau criterii, dacă proiectul va urma să 
facă obiectul unei evaluări, din cauza eventualelor efecte semnificative asupra mediului, 
ţinându-se seama de criteriile de selecţie prevăzute în anexa III la directivă. 

În unele împrejurări, Directiva EIM şi Directiva 2001/42/CE (Directiva ESM) se pot aplica 
simultan aceleiaşi propuneri. De exemplu, această situaţie poate surveni când un plan sau 
program este întocmit pentru o anumită amenajare, care a fost, de asemenea, definită ca 
proiect în Directiva EIM. În funcţie de circumstanţe, acesta poate fi şi cazul amenajării unei 
zone industriale. Directiva ESM s-ar aplica doar dacă toate criteriile din articolele 2 şi 3 ar fi 
îndeplinite şi, în majoritatea cazurilor, dacă planul sau programul a fost demarat după data 
aplicării directivei (şi anume 21 iulie 2004). 
Faptele prezentate de petiţionar au fost, de asemenea, aduse în atenţia Comisiei prin mai 
multe reclamaţii. În cadrul investigaţiilor lansate, Comisia a trimis cereri autorităţilor spaniole 
în care le solicita să-şi exprime opiniile privind aplicarea legislaţiei comunitare în acest caz. 

În răspunsul lor, autorităţile spaniole au declarat că se ia în considerare posibila creare a unei 
zone industriale şi de logistică în districtele San Andrés de los Tacones şi Serín din Gijón 
(Principatul Asturias). Cu toate acestea, până în prezent nu există niciun proiect concret. 
Autorităţile afirmă că orice posibilă modificare a Legii privind amenajarea urbană generală a 
municipalităţii Gijón în scopul dezvoltării acestui proiect va intra sub incidenţa dispoziţiilor 
prevăzute de legislaţia spaniolă şi comunitară, prin urmare, inclusiv Directiva ESM. 
Autorităţile spaniole arată că „Planul urban parţial”, necesar în conformitate cu legislaţia 
spaniolă pentru autorizarea proiectului, va face obiectul unei evaluări a impactului asupra 
mediului în conformitate cu Directiva EIM. 
Autorităţile spaniole şi-au exprimat angajamentul de a informa Comisia cu privire la orice 
decizie care poate fi adoptată în viitor în legătură cu acest caz.
Dat fiind că în prezent nu există niciun proiect şi având în vedere angajamentul autorităţilor 
spaniole de a aplica eficient legislaţia comunitară privind mediul dacă proiectul se adoptă în 
final, Comisia a decis să încheie investigaţiile, după ce a informat în prealabil reclamanţii. În 
termenul stabilit, reclamanţii nu au furnizat ulterior informaţii suplimentare relevante care ar 
putea constitui probe ale unei încălcări a legislaţiei comunitare în acest caz.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

                                               
1 JO L 197, 21.7.2001, p. 30.
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Comisia a solicitat informaţii din partea autorităţilor spaniole privind modificarea Planului de 
gestionare urbană al Gijón (Asturias) în vederea adaptării acestuia la Legea regională urbană 
nr. 3/2002, „Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón 2004”. 

Articolul 13 alineatul (3) din Directiva 2001/42/CE1 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra 
mediului prevede că obligaţia de a efectua o evaluare ecologică se aplică planurilor şi 
programelor al căror prim act formal de elaborare este ulterior datei de 21 iulie 2004. 

Prin urmare, directiva nu se aplică planului denunţat, întrucât aprobarea iniţială a acestuia în 
cadrul şedinţei plenare a Consiliului municipal din Gijón s-a efectuat la 9 februarie 2004, iar 
informarea anterioară şi consultarea publicului a fost publicată în Jurnalul Oficial Regional la 
19 decembrie 2003. În plus, planul a fost aprobat în final la 30 decembrie 2005, ceea ce 
înseamnă că planul a fost votat în cursul a 24 de luni de la 21 iulie 2004. 

Concluzie

Planul nu trebuie să fie în conformitate cu Directiva 2001/42/CE, întrucât este exclus de 
articolul 13 alineatul (3).

                                               
1 JO L 197, 21.7.2001, pp. 30-37.


