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Ref.: Petiţia nr. 0776/2009, adresată de Roland Sharp, de cetăţenie britanică, în 
numele Asociaţiei locuitorilor din Hondón de los Frailes, privind activitățile 
inadmisibile de dezvoltare urbană care au loc în Hondón de los Frailes, 
Alicante, Spania

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reprezintă o asociaţie de locuitori care își exprimă îngrijorarea cu privire la planul 
general de dezvoltare urbană (PGU) al municipalității Frailes, dar care încă nu a fost aprobat 
şi în privința căruia aceștia au depus o serie de contestații, în perioada de consultaţii publice. 
În planul propus, autorităţile locale prevăd creşterea procentului de teren urban de la 2,3 % la 
16 %. Potrivit celor susţinute de asociaţia locuitorilor, această dezvoltare nu ar fi durabilă din 
punctul de vedere al aprovizionării cu apă, lucru confirmat într-un raport al Confederaţiei 
Hidrografice din Júcar, elaborat în luna octombrie 2007. Petiţionarii susțin că lipsa 
durabilităţii acestui proiect urbanistic constituie o încălcare a Directivei 2000/60/CE din 23 
octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei. În plus, 
petiţionarii contestă faptul că viitoarele proiecte de dezvoltare urbană vor intra sub incidența 
legii care reglementează activitatea de dezvoltare urbană (LRAU) (lege care prevede 
posibilitatea existenței unui inițiator al proiectului de dezvoltare urbană). Petiționarii 
consideră că această lege nu oferă suficiente garanţii în ceea ce privește compensația plătită 
proprietarilor în caz de expropriere a terenurilor acestora.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Comentariile Comisiei cu privire la petiţie

Comisia a examinat informaţiile furnizate de petiţionar în lumina legislaţiei comunitare 
aplicabile în acest caz.

Directiva-cadru privind apa (DCA)1 prevede necesitatea unei planificări detaliate a utilizării 
resurselor de apă pentru a evita soluţiile neviabile şi deteriorarea mediului, prin dezvoltarea 
planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice (PGBH). Aceste planuri includ măsuri care 
vizează obţinerea unei stări cantitative bune a apei subterane până în 2015, precum şi măsuri 
de control al captării de ape subterane, de exemplu. Există totuşi posibilitatea de a aplica 
excepţii de la îndeplinirea acestui obiectiv, bazate pe motive de costuri disproporţionate sau 
nefezabilitate tehnică.

În conformitate cu DCA, primele PGBH trebuiau publicate până în decembrie 2009. Una 
dintre principalele provocări ale politicii în domeniul mediului este integrarea ei în alte 
politici, printre care cele destinate urbanizării şi turismului. Articolul 14 din DCA stabileşte 
pentru statele membre obligaţia de a încuraja participarea activă a tuturor părţilor interesate în 
procesul de dezvoltare a PGBH. Abordarea participativă a DCA prevede oportunităţi de 
îmbunătăţire a acestei integrări a politicilor şi de promovare a protecţiei şi gestionării durabile 
a apei în viitor.

În conformitate cu informaţiile disponibile, punerea în aplicare a DCA în Spania a rămas mult 
în urmă. Proiectele de planuri nu au fost încă publicate în vederea consultării, în majoritatea 
districtelor de bazine hidrografice. Comisia va urmări îndeaproape paşii următori care vor fi 
făcuţi pentru punerea în aplicare a DCA, în special adoptarea planurilor de gestionare a 
bazinelor hidrografice, pentru a asigura faptul că autorităţile spaniole se achită de obligaţii. 
După ce planurile de gestionare a bazinelor hidrografice vor fi adoptate, Comisia va evalua 
conţinutul lor, pentru a se asigura că respectă cerinţele DCA.

Pe baza evaluării furnizate de petiţionar, în prezent nu există o încălcare a Directivei 
2000/60/CE. Trebuie totuşi observat că, înainte de acordarea autorizaţiei pentru un proiect 
sau înainte de adoptarea unui plan, autorităţilor naţionale le revine obligaţia de a asigura 
aplicarea corectă a legislaţiei europene în domeniul mediului. Ele trebuie să asigure faptul că, 
în cadrul evaluării de mediu, se iau în considerare toate efectele adverse ale oricărei noi 
infrastructuri de aprovizionare cu apă.

Pe de altă parte, trebuie precizat faptul că, în funcţie de caracteristicile planului de dezvoltare 
urbană în cauză, Directiva 2001/42/CE2 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi 
programe asupra mediului (cunoscută sub denumirea de Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului a activităţilor strategice) sau Directiva 85/337/CEE3 privind 
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (cunoscută sub 
denumirea de Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului sau Directiva EIM).
                                               
1 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul apei, JO L 327, 22.12.2000, p.1
2 JO L 197, 21.7.2001
3 JO L 175, 5.7.1985
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Comisia a profitat de această ocazie pentru a ridica această problemă în comunicarea sa 
privind Petiţia nr. 70/2007, referitoare, de asemenea, la „urbanizarea excesivă şi impactul 
negativ potenţial asupra mediului din Hondón de las Nieves (Alicante)”.

Prin urmare, este important să precizăm că planul însuşi ar putea face obiectul unei evaluări a 
impactului asupra mediului a activităţilor strategice în conformitate cu Directiva 2001/42/CE.
Proiectele individuale vor trebui să urmeze procedurile stabilite în Directiva EIM. În cadrul 
procedurilor menţionate mai sus, efectele posibile asupra mediului ar trebui identificate, 
reduse la minimum şi evitate. Aceste proceduri prevăd o etapă de consultare publică, în cadrul 
căreia petiţionarii îşi pot prezenta observaţiile, aşa cum se pare că au şi făcut.

Comisia doreşte să sublinieze faptul că a sesizat Curtea de Justiţie cu privire la 
compatibilitatea unora dintre dispoziţiile legislaţiei care reglementează activitatea de 
dezvoltare urbană în Valencia (LRAU-LUV) cu normele europene în domeniul achiziţiilor 
publice, prin intermediul procedurilor de încălcare a legislaţiei comunitare în conformitate cu 
articolul 226 din Tratatul CE (în prezent articolul 258 din TFUE). În contextul acestei 
încălcări, sesizarea de către Comisie a Curţii de Justiţie s-a făcut la 9 iulie 2008, cauza având 
numărul C-308/08, Comisia/Spania.1. Poziţia Comisiei în această procedură este aceea că PAI 
(programele de acţiune integrate din cadrul LUV) trebuie să respecte în întregime normele şi 
principiile europene în materie de achiziţii publice şi, în special, Directiva 93/37/CEE privind 
coordonarea procedurilor de acordare a contractele de achiziţii publice de lucrări2 şi Directiva 
2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice 
de lucrări, de bunuri și de servicii3.

Totuşi, trebuie subliniat faptul că procedurile amintite mai sus nu pun sub semnul întrebării 
dispoziţiile legislaţiei care reglementează activitatea de dezvoltare urbană în Valencia 
referitoare la competenţele de expropriere ale autorităţilor locale (inclusiv chestiunea 
compensării amintite de petiţionar), deoarece nu se încadrează în sfera de competenţă a 
Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 295 din Tratatul CE (în prezent articolul 345 
din TFUE) privind regimul proprietăţii din statele membre.

Mai mult decât atât, procedura privind încălcarea dreptului comunitar se referă în mod 
specific la incompatibilitatea legislaţiei regionale, şi nu la cazurile individuale de acordare a 
PAI în temeiul legislaţiei respective. Prin urmare, dacă petiţionarul consideră că a suferit 
daune din cauza incompatibilităţii legislaţiei naţionale, ar trebui să ceară despăgubiri la nivel 
naţional prin intermediul autorităţilor competente, inclusiv prin intermediul instanţelor 
judiciare. Instanţele naţionale sunt organismele în principal responsabile pentru asigurarea 
respectării legislaţiei UE, în special în cazurile individuale de aplicare defectuoasă a legislaţiei 
UE. Aceste instanţe pot, şi uneori sunt obligate, să ceară CJCE să ia o hotărâre, cu titlu 
preliminar, în conformitate cu articolul 234 din Tratatul CE (în prezent articolul 267 din 

                                               
1 Pentru a afla care este evoluţia procedurii în această cauză, a se utiliza formularul de căutare de pe pagina web 
a Curţii de Justiţie: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ro
2 Directiva 93/37/CEE din 14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor de acordare a contractele de achiziţii 
publice de lucrări, JO L 199, 9.8.1993, p. 54.
3 Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, JO L 134, 
30.4.2004, p. 114.
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TFUE), dacă consideră că un anumit punct din legislaţia comunitară a cărei interpretare nu 
este clară trebuie clarificată pentru a soluţiona o cauză pedinte în faţa acestor instanţe 
naţionale.

Dacă petiţionarii consideră că drepturile lor la proprietate au fost încălcate în cazul de faţă, ar 
trebui să solicite despăgubiri la nivel naţional prin intermediul autorităţilor competente, 
inclusiv instanţele de judecată. 

Orice persoană care consideră că drepturile sale fundamentale au fost încălcate poate depune 
o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a Consiliului Europei. Aceasta poate 
trata o cauză numai după epuizarea tuturor mijloacelor la nivel naţional.

Concluzii

Comisia doreşte să sublinieze că statele membre sunt cele cărora le revine în principal 
responsabilitatea de a stabili propriile norme privind exploatarea terenurilor, cu respectarea 
legislaţiei europene în materie de mediu.

În conformitate cu informaţiile furnizate, planul în cauză încă nu a fost prezentat în vederea 
aprobării formale şi ar fi prematur să vorbim despre o încălcare a dreptului comunitar în 
materie de mediu. 

Prin urmare, Comisia nu poate stabili în acest moment o încălcare a legislaţiei comunitare în 
domeniul mediului. 

În concluzie, Comisia a sesizat Curtea de Justiţie cu privire la compatibilitatea unora dintre 
dispoziţiile legislaţiei care reglementează activitatea de dezvoltare urbană în Valencia 
(LRAU-LUV) cu normele europene în domeniul achiziţiilor publice, prin intermediul 
procedurilor de încălcare a legislaţiei comunitare în conformitate cu articolul 226 din Tratatul 
CE (în prezent articolul 258 din TFUE). Totuşi, aceste proceduri nu se referă la dispoziţiile 
legislaţiei care reglementează activitatea de dezvoltare urbană în Valencia referitoare la 
expropriere (inclusiv chestiunea compensării), de vreme ce nu intră în sfera de competenţă a 
UE.


