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Subiect: Petiția 0071/2006 prezentată de José Manuel Dolón García, de naționalitate 
spaniolă, privind presupusa încălcare a mai multor directive de mediu în 
cazul construirii unui parc de natație și distracții la „Punta la Víbora” de 
către municipalitatea din Torrevieja

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, consilier municipal în localitatea Torrevieja, protestează împotriva construirii 
parcului de natație și distracții „Parque de Relajación-Balneario de lodos”, a cărui construcție 
a fost demarată de municipalitate fără aprobare sau permis din partea autorităților de coastă 
spaniole în imediata vecinătate a parcului natural al lagunelor La Mata și Torrevieja. Politica 
de amenajare a teritoriul la nivel municipal a primăriei distruge într-o măsură din ce în ce mai 
mare parcul natural care făcea, de asemenea, parte dintr-o zonă de protecție a păsărilor. În 
mod paradoxal, primarul din Torrevieja era, în același timp, și președintele consiliului de 
administrare a parcului natural. Pentru proiectul în cauză, a fost aprobată reclasificarea a 
peste1 700 000 m2 de teren în jurul parcului, precum și construirea de locuințe. Proiectul în 
cauză este, în prezent, suspendat de către autoritățile de coastă și, potrivit unor comunicate de 
presă, primarul ar fi anunțat luarea de măsuri administrative împotriva acestei decizii. 
Petiționarul reclamă faptul că Generalitat Valenciana a aprobat, astfel, nu numai încălcarea 
Directivei privind protecția păsărilor, dar și a altor directive europene de mediu. Nu a existat 
nicio participare din partea publicului, acesta nefiind informat, studiul de impact asupra 
mediului nu a fost disponibil și nu a existat nicio procedură de licitație publică.  Petiționarul 
critică, de asemenea, în acest sens, atitudinea pasivă și ezitantă a guvernului central spaniol, 
fapt care ar fi permis, deja, construirea unei clădiri.

2. Admisibilitate
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Declarată admisibilă la 30 mai 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2006

Petiționarul, consilier în cadrul consiliului municipal din localitatea Torrevieja (Alicante), 
susține că construirea parcului balnear „Parque de Relajación-Balneario de lodos”, a fost 
începută de consiliul municipal din Torrevieja fără aprobările sau permisele care sunt 
necesare în virtutea dispozițiilor legislației spaniole.

Stațiunea balneară va fi amplasată în vecinătatea parcului natural „Lagunas de la Mata y 
Torrevieja”, iar petiționarul consideră că acest lucru ar însemna o degradare a zonei 
mlăștinoase și ar constitui, prin urmare, o încălcare a Directivei 79/409/CEE1 privind 
conservarea păsărilor sălbatice. Petiționarul atrage, de asemenea, atenția asupra politicii 
consiliului municipal, care, potrivit afirmațiilor acestuia, va duce la reclasificarea teritoriului 
și la construirea de noi locuințe în parcul natural.  

Acesta mai afirmă că proiectul a fost aprobat în lipsa unei evaluări de impact asupra mediului 
și că nu a făcut obiectul unei proceduri de informare publică. Prin urmare, acesta reclamă 
faptul că legislația europeană relevantă, referitoare la evaluările de impact asupra mediului, a 
fost, de asemenea, încălcată.

Construcția proiectului este, în prezent, suspendată de către autoritățile de coastă pe motivul 
că nu este în conformitate cu dispozițiile Legii spaniole privind zonele de coastă.

În final, petiționarul critică, de asemenea, atitudinea pasivă a guvernului central spaniol, fapt 
care ar fi permis, deja, construirea unei clădiri.

Comentariile Comisiei referitoare la petiție

Petiționarul susține că Directiva „păsări” (Directiva 79/409/CEE) și, în special, articolul 3 al 
acesteia nu este aplicat în mod corect. Argumentele acestuia se întemeiază pe hotărârea din 19 
mai 1998 a Curții Europene de Justiție în cauza C-3/96 împotriva Țărilor de Jos, privind 
desemnarea insuficientă de zone de protecție speciale (ZPS) în conformitate cu Directiva 
„păsări”. 

Cu toate acestea, situl care ar putea fi afectat de proiect (situl ES0000059 „Lagunas de la 
Mata y Torrevieja”) a fost desemnat de autoritățile spaniole ca zonă de protecție specială în 
conformitate cu Directiva „păsări”. Situl a fost, de asemenea, propus ca sit de importanță 
comunitară în conformitate cu Directiva 92/43/CEE2 a Consiliului privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva privind habitatele). Prin 
urmare, hotărârea curții privind desemnarea insuficientă de zone de protecție speciale în 
Țările de Jos, menționată anterior, nu este relevantă în cazul de față.

Fiind vorba de impactul de mediu potențial al proiectului asupra unui sit desemnat în 
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conformitate cu Directiva „păsări”, se aplică măsurile de conservare prevăzute la articolul 6 
din Directiva „habitate”. Aceasta înseamnă că orice proiect care poate avea un impact 
semnificativ asupra unui sit desemnat trebuie să facă obiectul unei evaluări. În funcție de 
concluziile evaluării respective, autoritățile naționale competente aprobă planul sau proiectul 
doar după ce au constatat că nu are efecte negative asupra integrității sitului respectiv. În 
cazul unei evaluări negative, planul sau proiectul poate fi efectuat numai în absența unor 
soluții alternative, din motive imperative pentru nesocotirea interesului public și luarea tuturor 
măsurilor compensatorii necesare pentru a asigura protejarea coerenței globale a Natura 2000. 

Din informațiile prezentate în petiție, se pare că ministerul regional al mediului a efectuat o 
evaluare a impactului de mediu al proiectului și a decis că acesta era acceptabil, în anumite 
condiții și cu luarea anumitor măsuri. Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, nu există 
motive suficiente pentru a se trage concluzia că dispozițiile Directivei „habitate” nu sunt 
aplicate în mod corect.

Obligațiile referitoare la realizarea unei evaluări a impactului de mediu a proiectelor în 
conformitate cu Directiva 85/337/CEE1 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice 
și private asupra mediului (Directiva EIA), astfel cum a fost modificată de Directiva 
97/11/CE2 și Directiva 2003/35/CE3. Proiectul la care face referire petiționarul s-ar putea 
încadra în sfera de aplicare a Anexei II punctul 12 litera c) sau punctul 10 litera b). În cazul 
proiectelor care se încadrează în sfera de aplicare a Anexei II, statele membre trebuie să 
stabilească, fie printr-o verificare de la caz la caz, fie prin aplicarea unor plafoane sau criterii, 
dacă proiectul în cauză trebuie să facă obiectul unei evaluări, datorită posibilelor sale efecte 
asupra mediului. În cazul în care autoritatea competentă decide că un proiect va avea efecte 
semnificative asupra mediului, trebuie efectuată o evaluare a impactului asupra mediului. 

Petiționarul susține că proiectul a fost aprobat în lipsa unei declarații de impact asupra 
mediului și că nu a făcut obiectul unei proceduri de informare publică. Această declarație nu 
pare a fi confirmată de informațiile anexate petiției, în care se menționează faptul că declarația 
de impact asupra mediului a fost emisă în ianuarie 2003. Documentele anexate demonstrează, 
de asemenea, că a avut loc o procedură de informare publică. 

Concluzii

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, Comisia consideră că nu există nicio dovadă 
clară de încălcare a legislației UE relevante în legătură cu proiectul „Parque de Relajación-
Balneario de lodos”.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Noile dovezi furnizate de petiționar pentru a justifica declarația sa potrivit căreia, în acest caz, 
a fost încălcată legislația de mediu a UE a fost examinată de către Comisie. Materialele 
adiționale constau, în mare parte, din copii ale unor procese-verbale ale Ayuntamiento de 
Torrevieja și comunicate de presă referitoare la acestea publicate de un partid politic regional. 
Cu toate acestea, Comisia, în continuare, nu este în măsură să stabilească încălcarea legislației 
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de mediu a UE și, prin urmare, conținutul comunicării sale inițiale rămâne valabil.


