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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0774/2008, adresată de María Jesus Peréx Agorreta, de cetăţenie 
spaniolă, în numele „Departamento de Historia Antigua-UNED” 
(Departamentul de Istorie Antică de la UNED), privind protecţia mediului 
natural şi cultural din Soria şi Numancia în Castilla y León din nordul 
Spaniei.

Petiţia nr. 0862/2008, adresată de Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, 
de cetăţenie spaniolă, privind protecţia mediului natural şi cultural în Soria 
şi Numancia din Castilla y León din nordul Spaniei

Petiţia nr. 1686/2008, adresată de Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada, 
de cetăţenie spaniolă, privind protecţia mediului natural şi cultural în Soria 
şi Numancia din Castilla y León, Spania

1. Rezumatul petiţiei nr. 0774/2008

Petiţionara face trimitere la construcţia planificată a unui „oraş ecologic” în Soria, formulare 
pe care o consideră nepotrivită, deoarece locul construcţiei, Soto de Garray,este o zonă 
protejată cu o interdicţie de construire, dat fiind că se află într-un sit de interes comunitar şi o 
arie de protecţie specială avifaunistică, populaţia de păsări incluzând berze. Proiectul implică 
construcţia a peste 700 de locuinţe, câteva hoteluri şi a unui parc industrial (Polígono 
Industrial Soria II). Petiţionara susţine, de asemenea, că acest proiect şi activităţile sale 
asociate vor avea un impact extrem de negativ asupra sitului învecinat Numancia, care 
prezintă o importanţă istorică şi arheologică. Petiţionara solicită, prin urmare, Parlamentului 
European să ia măsuri pentru a verifica dacă dispoziţiile legislative comunitare din acest 
domeniu au fost respectate cu privire la proiectul menţionat anterior.

Rezumatul petiţiei nr. 0862/2008
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Petiţionarul deţine o parte din zona care urmează să fie expropriată din cauza construirii unui 
„oraş ecologic” în Soria, o descriere pe care acesta o consideră ca fiind deplasată ţinând cont 
de faptul că locul de construcţie, Soto de Garray, este clasificat ca fiind o zonă de conservare 
pentru care există o interdicţie de construire, deoarece se află într-o zonă de importanţă 
comunitară şi o arie de protecţie specială avifaunistică, printre altele, cu o populaţie de berze. 
Proiectul implică construcţia a peste 700 de locuinţe, a câtorva hoteluri şi a unui parc 
industrial (Polígono Industrial Soria II). Petiţionarul mai evidenţiază faptul că proiectele în 
cauză şi activităţile asociate acestora vor avea un impact negativ asupra zonei învecinate, 
Numancia, zonă de importanţă istorică şi arheologică. Prin urmare, petiţionarul solicită 
Parlamentului European să intervină şi să verifice dacă proiectul respectă dispoziţiile 
legislaţiei UE aplicabile în domeniu.

Rezumatul petiţiei nr. 1686/2008

Petiţionarul deţine o parte din zona (Finca el Cabezo) care urmează să fie expropriată pentru a 
permite demararea unui proiect de construcţie a peste 700 de locuinţe, a mai multe hoteluri şi 
a unui parc industrial (Polígono Industrial Soria II). Rechiziţionarea obligatorie „în interesul 
public” a fost atribuită unei societăţi parţial de stat, GESTURCAL, încălcându-se astfel 
dispoziţiile Directivei 2004/18/CE privind contractele de achiziţii publice. Proiectul de 
dezvoltare urbană nu a făcut obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului, ceea ce 
contravine Directivei 2001/42/CE. În plus, locaţia aleasă se află într-o arie de protecţie 
specială avifaunistică, conţinând populaţii de acvilă porumbacă şi vânturel, ceea ce contravine 
Directivei Habitate 92/43/CE. Petiţionarul mai susţine că proiectul de construcţie va avea un 
impact negativ major asupra zonei învecinate Numancia, care prezintă o importanţă istorică şi 
arheologică (ruine romane care datează din vremea asediului lui Scipio Africanul şi vestigii 
romane în San Juan de Duero). Prin urmare, acesta solicită intervenţia Parlamentului 
European pentru a verifica dacă proiectul respectă dispoziţiile relevante ale legislaţiei 
comunitare.

2. Admisibilitate

Declarate admisibile la 23 octombrie 2008 (petiţia nr. 0774/2008), 11 noiembrie 2008 (petiţia 
nr. 0862/2008) şi 26 martie 2009 (petiţia nr. 1686/2008). Comisia a fost invitată să furnizeze 
informaţii [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 februarie 2009

Petiţia

Petiţionarii contestă două proiecte, şi anume construcţia planificată a unui „oraş ecologic” în 
Soto de Garray (Soria) şi proiectul privind parcul industrial Soria II (117 hectare) din Cabezo, 
municipalitatea Soria.

Potrivit petiţionarilor, „oraşul ecologic” din Soria, Soto de Garray, afectează o zonă umedă 
situată la confluenţa dintre râurile Duero şi Tera, unde speciile de plante care cresc pe 
malurile râurilor, în special mesteacănul, sunt abundente, aceasta fiind o zonă care adăposteşte 
diverse specii de păsări, în special berze. Proiectul implică construirea a cinci structuri de 
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sticlă, 800 de locuinţe, hoteluri, birouri de afaceri etc., care, pe lângă impactul negativ asupra 
mediului, vor avea, de asemenea, un impact vizual negativ asupra sitului arheologic de 
excepţie din Numancia.

În ceea ce priveşte proiectul privind parcul industrial Soria II, petiţionarii explică faptul că 
acesta reprezintă o ameninţare gravă pentru peisajul cultural şi că nu s-a realizat niciun studiu 
de impact sau raport economic asupra mediului. Soria II este situat la numai 400 de metri de 
zona La Rasa Roman, care face parte din Scipio Siege şi care, împreună cu Numancia, au fost 
declarate bunuri culturale, construcţia afectând şi alte bunuri culturale declarate. Parcul 
industrial va afecta astfel în mod ireversibil mediul la care se face referire.

Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

Comisia cunoaşte problemele semnalate de petiţionari, care fac, de asemenea, obiectul unor 
plângeri adresate Comisiei.

Comisia a analizat deja proiectul privind „oraşul ecologic” în contextul plângerii 2007/2105, 
examinând o posibilă încălcare a Directivei 92/43/CEE1 a Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică şi a Directivei 
79/409/CEE2 a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice. 
Serviciile Comisiei nu au putut stabili niciun impact semnificativ al proiectului asupra reţelei 
Natura 2000 şi plângerea a fost declarată închisă la 15/06/2008.

Proiectul nu este amplasat în reţeaua Natura 2000. Înainte de selectarea alternativelor de către 
executantul proiectului au fost stabilite două premise: a) proiectul nu ar trebui să fie amplasat 
la o distanţă mai mare de 8 km de Soria; şi b) proiectul nu ar trebui amplasat în nicio zonă 
protejată, distanţa maximă faţă de SIC „Riberas del Duero y sus afluentes” nu ar trebui să fie 
mai mare de 2 km, iar înclinarea nu ar trebui să fie mai mare de 8%.

Proiectul este divizat în două sectoare („campusuri”), cu construcţii dispersate şi un impact 
minim asupra densităţii. 

Proiectul a făcut obiectul unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului care s-a 
finalizat cu o declaraţie privind impactul asupra mediului adoptată prin Rezoluţia din 10 
noiembrie 2006 (BOCyL – Jurnalul Oficial Regional - din 17 noiembrie 2006). În 
conformitate cu declaraţia respectivă privind impactul asupra mediului, studiul privind 
impactului asupra mediului a ţinut seama, printre altele, de următorii factori de mediu: sol, 
apă, aer, climat, peisaj, floră, faună (inclusiv protecţia speciilor, a potenţialului habitatelor şi a 
impacturilor posibile asupra ecosistemelor protejate), bunurile materiale şi patrimoniul 
cultural (patrimoniul arheologic şi cultural). În plus, punctul 2 din declaraţia privind impactul 
asupra mediului referitor la protecţia patrimoniului istoric prevede că „în cazul în care în 
timpul lucrărilor de excavare au loc descoperiri accidentale, în sensul că, descoperirea 
obiectelor şi a materialului prezintă o valoare pentru patrimoniul cultural din Castilia şi Leon, 
ar trebui urmată procedura descrisă la articolul 60 din Legea 12/2002 din 11 iulie a 
patrimoniului cultural din Castilia şi León”.

                                               
1 JO L 206, 22.7.1992.
2 JO L 103, 25.04.1979.
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Proiectul privind parcul industrial Soria II se află în prezent în curs de examinare. În acest 
context, Comisia a solicitat informaţii autorităţilor spaniole privind Directiva 85/337/CEE, 
astfel cum a fost modificată prin Directivele 97/11/CE şi 2003/35/CE, ţinând seama, în 
special, de posibilele efecte asupra zonelor Numancia şi Roman. 
Concluzii

Comisia consideră că proiectul privind „oraşul ecologic” nu încalcă legislaţia comunitară de 
mediu şi a solicitat autorităţilor spaniole informaţii privind impactul de mediu proiectului 
Soria II asupra Numancia şi asupra bunurilor sale culturale declarate protejate. Comisia va 
monitoriza evoluţia proiectului.

4. Răspuns suplimentar al Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Proiectul „oraşul ecologic”

Comisia reiterează poziţia exprimată cu ocazia comunicării sale anterioare în ceea ce priveşte 
proiectul privind „oraşul ecologic”.

Planul urbanistic Soria II

Comisia a iniţiat o investigaţie în contextul EU PILOT, cu numărul 237/08, în urma întrebării 
cu solicitare de răspuns scris E-6192/08 adresate de dl Hammerstein Mintz. 

Comisia a ridicat o serie de probleme spre dezbatere împreună cu autorităţile spaniole, 
referitoare la aplicarea dispoziţiilor Directivei 2001/42/CE privind evaluarea strategică a 
anumitor planuri şi programe asupra mediului. De asemenea, Comisia a solicitat informaţii 
legate de posibilele efecte asupra siturilor Natura 2000.

Autorităţile spaniole au explicat că modificarea planului de urbanism în cazul Soriei nu a 
făcut obiectul unei evaluări strategice de mediu (ESM), ca urmare a deciziei explicite şi 
motivate publicate în Jurnalul Oficial Regional (BOCyL nr. 81 din 27.4.2007). Acest lucru s-a 
datorat faptului că, în temeiul transpunerii în legislaţia spaniolă a articolului 3 alineatul (3), 
planurile şi programele care stabilesc utilizarea unor zone mici la nivel local şi modificări 
minore ale planurilor şi programelor necesită o evaluare ecologică numai în cazul în care 
statele membre stabilesc că acestea pot avea efecte semnificative asupra mediului. Detaliile şi 
motivele prezentate în decizia menţionată explică în mod clar motivul pentru care nu a fost 
necesară o ESM în acest caz. Din textul deciziei reiese în mod clar faptul că modificările 
aduse planului de urbanism nu afectează siturile Natura 2000. În plus, decizia explică şi că 
delimitarea zonală menţionată în proiectul de modificare a planului de urbanism va face 
obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului.

Decizia la care se face referire mai stipulează şi că nu există situri arheologice clasificate în 
zona care urmează să fie afectată de planul de urbanism Soria II.

Prin urmare, în baza informaţiilor de mai sus, nu se justifică intervenţia Comisiei în acest caz.

Aspecte referitoare la contractele de achiziţii publice
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Chestiunile identificate în cuprinsul petiţiilor prezentate par să aibă o legătură, într-o oarecare 
măsură, cu cele care au stat la baza iniţierii de către Comisie a procedurii privind încălcarea 
dreptului comunitar împotriva Spaniei pentru nerespectarea în cadrul Legii funciare din 
Valencia (vechea lege LRAU, în prezent LUV) a normelor UE referitoare la achiziţiile 
publice. La 27 iunie 2007, Comisia a luat decizia de a înainta cazul Curţii Europene de 
Justiţie; este vorba de cauza C-306/08, Comisia/Spania1.

Procedura de încălcare menţionată anterior se referă la diferite aspecte ale legii funciare din 
Valencia. Elementele legii funciare din Valencia contestate de Comisie au drept cauză faptul 
că aceasta consideră că PIA (programele integrate de acţiune) trebuie atribuite cu condiţia 
respectării pe deplin a normelor şi principiilor comunitare privind achiziţiile publice.

Comisia doreşte să sublinieze faptul că procedura respectivă privind încălcarea dreptului 
comunitar se limitează la nerespectarea normelor comunitare privind achiziţiile publice. 
Aceasta nu contestă prevederile legii funciare a provinciei Valencia referitoare la 
competenţele în materie de expropriere ale autorităţilor locale, deoarece aceasta nu este de 
competenţa Comunităţii, în temeiul articolului 295 din Tratatul CE privind regimul 
proprietăţii în statele membre.

În interesul petiţionarilor, după cum s-a subliniat şi în răspunsul la întrebarea cu solicitare de 
răspuns oral O-031/07 şi la întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-4434/07, în această 
etapă nu se poate exclude ca respectiva cauză privind legea funciară din Valencia să devină, 
într-o oarecare măsură, un precedent pentru Comisie şi, prin urmare, să acopere şi chestiunile 
semnalate de petiţionari. În acest context, de îndată de Curtea Europeană de Justiţie se va 
pronunţa cu privire la chestiunea menţionată anterior, Comisia va analiza măsurile care 
trebuie luate în continuare în ceea ce priveşte şi celelalte legi funciare din regiunile spaniole. 

Concluzii
Comisia consideră că nici proiectul privind „oraşul ecologic”, dar nici planul de urbanism 
Soria II nu încalcă legislaţia comunitară în materie de mediu.

În ceea ce priveşte eventuala aplicare a normelor comunitare privind achiziţiile publice, 
Comisia reaminteşte petiţionarului poziţia adoptată de aceasta în cauza C-306/08 
Comisia/Spania2.

5. Răspunsul Comisiei, primit la 11 februarie 2011

Comisia a examinat documentaţia suplimentară trimisă de petiţionar. Cu toate acestea, 
reafirmă că nu poate identifica o încălcare a legislaţiei UE în materie de mediu şi îşi menţine 
argumentele prezentate în comunicarea sa anterioară.

                                               
1 A se vedea http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ pentru ultimele evoluţii în acest caz.
2 A se vedea http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ pentru ultimele evoluţii în acest caz.


