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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1519/2008, adresată de Matías Cuadrado González, de cetățenie 
spaniolă, privind construcția unui cartier rezidențial în municipiul Horche din 
Guadalajara (Spania) în apropierea unui complex industrial avicol

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva începerii construcției pe unele terenuri din municipiul 
Horche (Guadalajara) susținând că aceste construcții se află în apropierea unei ferme avicole 
industriale. După părerea petiționarului, consiliul municipal trebuia să fi realizat un studiu de 
impact asupra mediului, pentru evaluarea compatibilității construcțiilor rezidențiale cu 
complexul industrial avicol, mirosurile care provin de la acesta putând fi dăunătoare sănătății 
(încălcând dispozițiile Directivei 96/62/CE a Consiliului din 27 septembrie 1996 privind 
evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător și ale Directivei 96/61/CE a Consiliului 
din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Petiționarul prezintă, în numele „Explotaciones Avícolas Alcarria, S.L.”, opoziția sa față de 
un plan de dezvoltare imobiliară în apropierea complexului său industrial avicol în localitatea 
Horche din provincia Guadalajara, comunitatea autonomă Castilla-La Mancha, Spania.

În conformitate cu petiționarul, nu s-a realizat un studiu de impact asupra mediului pentru a 
evalua compatibilitatea dezvoltării imobiliare cu complexul industrial avicol.
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Observațiile Comisiei

Comisia a examinat informațiile furnizate de petiționar având în vedere legislația UE în 
materie de mediu care ar putea fi aplicabilă în acest caz.

Trebuie remarcat faptul că, în acest caz, s-ar putea aplica Directiva 85/337/CEE1 astfel cum a 
fost modificată (cunoscută sub denumirea de Directiva privind evaluarea impactului asupra 
mediului sau EIM). Această directivă prevede efectuarea unei evaluări a impactului asupra 
mediului în cazul anumitor proiecte publice sau private. Directiva EIM face distincția între 
așa-numitele proiecte din anexa I, care trebuie întotdeauna să facă obiectul unei proceduri de 
EIM, și proiectele din anexa II, pentru care statele membre stabilesc, pe baza unei analize de 
caz și/sau pe baza pragurilor sau a criteriilor fixate de legislația națională de transpunere, dacă 
proiectul trebuie supus unei evaluări a impactului asupra mediului.

Trebuie menționat că „proiectele de amenajare urbană, inclusiv construirea de centre 
comerciale și parcări” figurează la punctul 10 litera (b) din anexa II la Directiva EIM. 

Pe de altă parte, pentru planul de dezvoltare urbană al municipalității, s-ar putea aplica, de 
asemenea, dispozițiile Directivei 2001/42/CE2 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și 
programe asupra mediului (cunoscută ca Directiva privind evaluarea strategică de mediu sau 
Directiva SEA).

Cele două directive, SEA și EIM, vizează obiective similare în vederea promovării unei 
dezvoltări durabile, a participării publicului și a integrării mediului în procesul decizional.

Concluzii

Pentru a înțelege pe deplin detaliile legate de acest caz, Comisia a solicitat autorităților 
spaniole competente informații privind conformitatea cu cerințele relevante prevăzute de 
legislația comunitară în materie de mediu. În special, Comisia a întrebat autoritățile spaniole 
cum au aplicat dispozițiile directivelor EIM și SEA.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 17 februarie 2012

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 85/337/CEE3 (Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului) și de Directiva 2001/42/CE4 (Directiva privind evaluarea 
strategică de mediu).
                                               
1 JO L 175, 5.7.1985, p. 40. JO L 73, 14.3.1997, p. 5. JO L 156, 25.6.2003, p. 17. JO L 140, 5.6.2009, p. 114.
2 JO L 197, 21.7.2001.
3 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 

private asupra mediului, astfel cum a fost 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.

4 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.
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În urma primirii acestei petiții, 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 dreptului Uniunii în materie de mediu în cazul de față.

Autoritățile spaniole au transmis rapoartele elaborate de comunitatea autonomă Castilla-La 
Mancha, îndeosebi pe cel al Direcției generale pentru evaluarea impactului asupra mediului 
din cadrul Ministerului regional pentru agricultură și mediu, precum și pe cel al Ministerului 
regional pentru amenajarea teritoriului și locuințe.  Autoritățile spaniole au transmis, de 
asemenea, raportul elaborat de primăria municipiului Horche cu privire la acest subiect.

Pe scurt, autoritățile spaniole explică principalele caracteristici ale acestui proiect de 
dezvoltare urbană, antecedentele acestuia și demersurile administrative și referitoare la mediu, 
desfășurate până în prezent. Acestea explică, de asemenea, măsurile luate pentru a asigura 
punerea în aplicare corectă a obligațiilor care decurg din dreptul Uniunii în materie de mediu.

Autoritățile regionale susțin faptul că, la 24 august 2005, Delegației Ministerului regional 
pentru mediu din provincia Guadalajara i s-a solicitat să supună acest proiect intitulat 
„Proyecto de Urbanización del Sector 18 de Horche (Guadalajara)”, procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului.  Dosarul a fost înregistrat cu numărul de referință GU-178/05. 

Proiectul constă în urbanizarea a 28,6 hectare din sectorul 18 care, în Planul de dezvoltare al 
municipalității Horche, este încadrat în categoria terenurilor susceptibile de a fi urbanizate în 
scopuri rezidențiale, îndeosebi pentru construirea a 896 de locuințe.

Autoritățile regionale explică faptul că acestea au aplicat Legea regională nr. 5/1999 privind 
evaluarea impactului asupra mediului a comunității Castilla-La Mancha, urmând procedura 
prevăzută în Decretul nr. 178/2002 care aprobă reglementarea legii menționate. Este vorba 
despre legislația regională de transpunere a Directivei 85/337/CE care se afla în vigoare la 
momentul respectiv. Trebuie să se observe că, în cazul acestui tip de proiecte, se prevede 
efectuarea unei analize de la caz la caz pentru a se decide dacă proiectul în cauză trebuie să fie 
supus sau nu unei proceduri oficiale de evaluare a impactului asupra mediului.

Prin decizia din 3 octombrie 2005, Delegația Ministerului regional pentru mediu din provincia 
Guadalajara a concluzionat că, în cazul acestui proiect, nu este necesară o procedură oficială 
de evaluare a impactului asupra mediului. Această decizie motivată a fost publicată în 
Jurnalul Oficial al comunității Castilla-La Mancha nr. 209, din 19 octombrie 2005 (paginile 
18 633 - 18 634).

Prin urmare, din dosar reiese faptul că, în cazul proiectelor incluse în anexa II, autoritățile 
competente au aplicat mecanismul de screening, prevăzut de Directiva 85/337/CE.

În plus, autoritățile regionale explică faptul că Planul de dezvoltare al municipalității Horche, 
care avea deja în vedere urbanizarea zonei vizate, fusese supus unei proceduri preliminare de 
evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute cu privire la planuri și programe în legislația 
regională menționată anterior. Ar fi vorba despre evaluarea care decurge din 
Directiva 2001/42/CE care, cu toate acestea, din punct de vedere juridic nu se aplică în cazul 
Planului de dezvoltare al municipalității deoarece acesta a fost inițiat înainte de 21 iulie 2004, 
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data de la care acest tip de evaluare a devenit obligatorie conform articolului 13 din directivă. 
Această procedură s-a încheiat cu decizia din 17 noiembrie 2003 a autorității regionale de 
mediu. Aprobarea definitivă a Planului de dezvoltare al municipalității Horche de către 
Comitetul provincial pentru urbanism din Guadalajara a fost publicată în Jurnalul Oficial al 
comunității Castilla-La Mancha din 16 noiembrie 2004 și din 29 decembrie 2004.

Autoritățile spaniole au furnizat o copie a deciziilor menționate anterior, precum și o copie a 
publicării acestora în Jurnalul Oficial (DOCM).

Autoritățile municipale indică faptul că, în urma previziunilor din Planul de dezvoltare al 
municipalității Horche și a demersurilor administrative menționate anterior, proiectul de 
dezvoltare urbană a sectorului 18 a fost definitiv aprobat în cadrul ședinței primăriei 
municipiului Horche din 20 aprilie 2006. Autoritățile municipale adaugă faptul că, în timpul 
acestor proceduri, nu s-a primit nicio acuzație din partea proprietarului fermei avicole în 
cauză, adică, din partea petiționarului care a depus prezenta petiție.

Autoritățile spaniole semnalează că acest proiect de dezvoltare urbană, care a obținut toate 
autorizațiile și licențele necesare, se află în prezent în curs de execuție.

Concluzii

Serviciile Comisiei au examinat argumentele și informațiile furnizate de către petiționar în 
legătură cu proiectul în cauză, în lumina legislației UE aplicabile în materie de protecția 
mediului și ținând seama de răspunsul autorităților spaniole.

Din examinarea dosarului rezultă că autoritățile spaniole competente au luat măsuri, în acest 
caz, pentru a aplica obligațiile care decurg din Directivele 85/337/CEE și 2001/42/CE.

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.


