
CM\882114RO.doc PE443.169v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

26.10.2011

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0672/2009, adresată de Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo, privind pericolele cauzate de adoptarea planului de 
dezvoltare a municipiului Toledo pentru conservarea peisajului său cultural

1. Rezumatul petiției

În numele Real Academia de Bellas Artes de Toledo petiționarii cer oprirea planului 
municipal de dezvoltare deoarece acesta constituie un afront pentru un peisaj istoric. Conform 
celor susținute de petiționari, Spania a ratificat Convenția Europeană a Peisajului a Consiliului 
Europei în noiembrie 2007 (BOE 31/02/2008) și trebuie în consecință să se angajeze să 
protejeze, administreze și să se îngrijească de peisajul din Toledo, care este un oraș aflat în 
patrimoniul mondial UNESCO.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 septembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 iunie 2010

Petiționarul își exprimă opoziția față de noul plan de dezvoltare urbană (POM) pe care îl 
pregătesc autoritățile municipale ale orașului Toledo din comunitatea autonomă Castilla-La 
Mancha, din Spania. El indică impactul negativ al unora dintre lucrările de urbanizare avute în 
vedere de noul plan (Vegas del Tajo), în special în legătură cu peisajul și patrimoniul cultural. 
El susține, de asemenea, că această pierdere ireversibilă a valorilor istorice ale orașului 
Toledo ar avea efecte negative importante și asupra turismului, o activitate economică 
fundamentală pentru acest oraș. 

Observațiile Comisiei referitoare la petiție
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Comisia a examinat informațiile trimise de petiționar din perspectiva dreptului UE care ar 
putea fi aplicat în acest caz.

Trebuie să fie remarcat faptul că, în funcție de caracteristicile planului de dezvoltare urbană în 
cauză, Directiva 2001/42/CE1 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra 
mediului (cunoscută ca Directiva privind evaluarea strategică de mediu sau Directiva ESM), 
sau Directiva 85/337/CEE2, astfel cum a fost modificată, privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului (cunoscută ca Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului sau Directiva EIM), ar putea fi aplicabile în acest caz.

Cele două directive, ESM și EIM, urmăresc obiective similare pentru a promova dezvoltarea 
durabilă și participarea publică și pentru a integra problematica mediului în procesul de luare 
a deciziilor.

Trebuie remarcat faptul că patrimoniul cultural și peisajul sunt câțiva din factorii pe care 
trebuie să-i identifice, descrie și evalueze într-un mod corespunzător procedurile de ESM și de 
EIM, înainte ca planul sau proiectul respectiv să fie autorizat.

Referitor la directivele UE privind natura (Directiva 79/409/CEE privind păsările3 și Directiva 
92/43/CEE privind habitatele4), trebuie remarcat că acestea ar fi aplicabile dacă planul sau 
proiectul în discuție ar putea avea un efect semnificativ asupra oricărui sit Natura 2000.

Concluzii

Comisia a solicitat autorităților spaniole informații referitoare la respectarea cerințelor 
relevante ale dreptului UE în materie de mediu. Comisia a cerut în mod special autorităților 
spaniole informații despre modul în care au aplicat acestea din urmă dispozițiile Directivelor 
ESM și EIM.

4. Răspunsul Comisiei (REV.), primit la 26 octombrie 2011

Reamintim că Comisia Europeană nu are o competență specifică în domeniul protecției, 
conservării și renovării patrimoniului cultural, care țin, în esență, de competența națională.

Conform articolului 167 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Uniunea trebuie 
„să încurajeze cooperarea dintre statele membre și, în cazul în care este necesar, să sprijine și 
să completeze acțiunea acestora” în domeniul culturii. Prin urmare, acțiunea Uniunii vine în 
completarea acțiunilor naționale sau regionale, iar statele membre sunt responsabile de 
conservarea și protejarea patrimoniului cultural.

                                               
1 JO L 197, 21.7.2001.
2 Directiva 85/337/CEE (JO L 175, 5.7.1985) modificată prin Directiva 97/11/CE (JO L 73, 
14.3.1997), Directiva 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003) și Directiva 2009/31/CE (JO L 140, 
5.6.2009).
3 JO L 103, 25.4.1979, codificată prin Directiva 2009/147/CE (JO L 20, 26.1.2010).
4 JO L 206, 22.7.1992.



CM\882114RO.doc 3/5 PE443.169v02-00

RO

Cu toate acestea, în răspunsul anterior, Comisia a avut ocazia să informeze Comisia pentru 
petiții a Parlamentului European cu privire la legislația UE în materie de mediu care s-ar putea 
aplica în cazul de față. Este vorba în special de Directiva 2001/42/CE1 (evaluarea strategică de 
mediu). Totuși, Directiva 85/337/CEE2 (evaluarea impactului asupra mediului) ar putea fi, de 
asemenea, aplicabilă.

Serviciile Comisiei s-au adresat autorităților spaniole pentru a solicita observații din partea 
acestora cu privire la faptele denunțate de petiționar, precum și la aplicarea legislației UE în 
domeniul mediului în cazul de față.

Ca răspuns la solicitarea serviciilor Comisiei, autoritățile spaniole au trimis rapoarte elaborate 
de comunitatea autonomă Castilla-La Mancha, și anume raportul Direcției generale de 
evaluare a impactului asupra mediului din cadrul Departamentului regional al industriei, 
energiei și mediului. Acestea au trimis și raportul elaborat de Departamentul regional al 
amenajării teritoriale și locuințelor. Autoritățile spaniole au furnizat și diferite informații 
oficiale referitoare la aprobarea planului de dezvoltare urbană, precum și la demersurile în 
materie de mediu realizate cu privire la acest subiect.

Pe scurt, autoritățile spaniole explică principalele caracteristici ale acestui plan de dezvoltare 
urbană care vizează modificarea planului urbanistic al orașului Toledo în vederea facilitării 
conexiunii dintre diferite centre urbane și a dezvoltării organizate a zonelor din apropierea 
fluviului Tajo. Acest plan înlocuiește fostul plan urbanistic (Plan General de Ordenación 
Urbana – PGOU) din 1986. Acestea enumeră, în același timp, diferitele demersuri 
administrative efectuate, precum și măsurile adoptate pentru a asigura aplicarea corectă a 
obligațiilor care decurg din legislația Uniunii în domeniul mediului.

Trebuie menționat că planul de dezvoltare urbană a fost supus unei proceduri de evaluare a 
impactului asupra mediului înainte de a fi aprobat, și anume procedurii de „Evaluación 
Ambiental Preliminar”, conform legii regionale 5/1999 din Castilla-La Mancha privind 
evaluarea impactului asupra mediului. Autoritățile regionale precizează că este vorba despre o 
evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu Directiva 2001/42/CE, realizată 
pentru a preveni potențialele efecte ale planurilor și programelor asupra mediului. Această 
evaluare de mediu preliminară a fost adoptată prin decizia Direcției generale de evaluare a 
impactului asupra mediului din 21 februarie 2007. Planul de dezvoltare a fost aprobat în mod 
definitiv prin ordinul Departamentului regional al locuințelor și urbanismului din 26 martie 
2007.

Trebuie subliniat faptul că proiectul de dezvoltare a fost supus de trei ori consultării publice în 
cursul anilor 2005 și 2006. Solicitările primite din partea publicului vizat au fost luate în 
considerare de către autoritățile competente. În plus, s-a solicitat și s-a ținut cont de părerea 
numeroaselor autorități competente, inclusiv a autorităților responsabile pentru protecția 
                                               
1 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind 
evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului, JO L 197, 21.7.2001.
2 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directivele 97/11/CE, 2003/35/CE 
și 2009/31/CE, JO L 175, 5.7.1985, JO L 73, 14.3.1997, JO L 156, 25.6.2003, JO L 140, 
5.6.2009.
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patrimoniului istoric și cultural.

Decizia de adoptare a evaluării de mediu preliminare privind planul de dezvoltare rezumă 
principalele elemente ale procedurii în cauză. Această procedură de impact asupra mediului 
pare a fi suficientă pentru corecta identificare și evaluare a efectelor acestui plan asupra 
mediului, precum și pentru luarea măsurilor necesare în vederea evitării sau minimizării 
efectelor respective. Planul cuprinde o serie de condiții privind mediul stabilite pentru a fi 
respectate în cursul punerii în aplicare și dezvoltării acestuia.

Autoritățile de mediu regionale au furnizat, de asemenea, informații referitoare la demersurile 
privind mediul întreprinse de diferite proiecte urbanistice autorizate în urma aprobării planului 
de dezvoltare. Aceste proiecte au fost deja evaluate din punctul de vedere al noii legi 
regionale 4/2007 din Castilla-La Mancha privind impactul asupra mediului. În urma 
diferitelor proceduri de screening, anumite proiecte au fost supuse unei proceduri 
reglementate de evaluare a impactului asupra mediului, în timp ce, în cazul altor proiecte, 
această procedură nu a fost considerată necesară, conform dispozițiilor Directivei 85/337/CEE 
referitoare la proiectele enumerate la anexa II. În orice caz, autoritățile spaniole precizează că 
punerea în aplicare a planului de dezvoltare urbană tocmai a început.

Din examinarea dosarului reiese, așadar, că autoritățile spaniole au luat măsuri în vederea 
aplicării obligațiilor care decurg din Directivele 2001/42/CE și 85/337/CEE în acest caz.

Fiind vorba de directivele comunitare de protejare a naturii 79/409/CEE1 (Directiva privind 
păsările) și 92/43/CEE2 (Directiva privind habitatele), trebuie precizat faptul că acest proiect 
nu va avea efecte negative asupra rețelei Natura 2000. Așadar, aceste directive nu sunt 
aplicabile în acest caz.

Autoritățile spaniole informează, de asemenea, că au existat douăzeci de recursuri 
administrative împotriva planului de dezvoltare urbană. Trebuie menționat că multe dintre 
aceste recursuri sunt încă în derulare în instanțele spaniole competente.

Concluzii

Serviciile Comisiei au examinat argumentele și informațiile furnizate de către petiționar în 
legătură cu planul de dezvoltare urbană al orașului Toledo, în lumina legislației UE aplicabile 
în materie de protecția mediului și ținând seama de răspunsul autorităților spaniole.

În concluzie, analiza dosarului nu a permis identificarea unei încălcări a legislației UE aplicabile 
în domeniul mediului. Prin urmare, Comisia nu are niciun motiv să intervină în continuare în 
acest caz.

În orice caz, trebuie remarcat faptul că planul de dezvoltare urbană în cauză face obiectul mai 
                                               
1 Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor 
sălbatice, text codificat prin Directiva 2009/147/CE din 30 noiembrie 2009, JO L 20, 
26.1.2010.
2 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale 
și a speciilor de faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, JO L 206, 22.7.1992.
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multor recursuri administrative în instanțele spaniole competente, care pot hotărî, de asemenea, 
cu privire la legalitatea acestui proiect din punctul de vedere al legislației naționale și al celei a 
UE.


