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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0429/2010, adresată de Robert Houlistonse, de cetățenie britanică, în 
numele „Partido para Orihuela Costa”, însoțită de 7 000 de semnături, privind 
proiectul de dezvoltare urbană Cala Mosca din Orihuela, Valencia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul nu este de acord cu proiectul de dezvoltare Cala Mosca de construire a 1 500 de 
locuințe noi de-a lungul liniei de coastă a orașului Orihuela. susținând faptul că lucrările se 
vor efectua într-o zonă de conservare de pe coastă, în apropiere de rezervația naturală Sierra 
de Escalona.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 septembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Petiționarul își exprimă opoziția, în numele „Partido para Orihuela Costa” (C.L.A.R.O.), față 
de un nou proiect de dezvoltare urbană pe Cala Mosca, pe coasta municipiului Orihuela, în 
provincia Alicante din Comunitatea Valenciană, Spania.

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul negativ important al acestui proiect 
asupra mediului. Acesta explică faptul că proiectul de față prevede construirea a 1 500 de case 
și apartamente noi în apropierea coastei. Petiționarul subliniază faptul că acest proiect va avea 
ca rezultat distrugerea ultimului spațiu care este încă bine conservat pe coasta din Orihuela. 
Petiționarul evidențiază faptul că lucrările de infrastructură în scop de pregătire a străzilor și 
trotuarelor au fost efectuate deja.  
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Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Serviciile Comisiei au examinat informațiile furnizate de petiționar în conformitate cu dreptul 
Uniunii Europene în materie de mediu care ar putea fi aplicat în acest caz.

Directiva 85/337/CEE1, astfel cum a fost modificată (cunoscută ca Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului sau Directiva EIM), prevede efectuarea unei evaluări a impactului 
asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private. Directiva EIM face distincție între 
așa-numitele proiecte din anexa I, care trebuie întotdeauna supuse unei proceduri de EIM, și 
proiectele din anexa II, în cazul cărora statele membre stabilesc, pe baza unei analize de la caz 
la caz și/sau pe baza pragurilor sau criteriilor stabilite de legislația națională de transpunere, 
dacă proiectul trebuie supus unei evaluări a impactului asupra mediului. Atunci când se 
realizează o analiză de la caz la caz sau când se stabilesc praguri și criterii, se iau în 
considerare criteriile de selecție relevante prevăzute în anexa III la directivă. Acestea includ 
caracteristicile proiectului, localizarea acestuia și caracteristicile impactului potențial.

Prin urmare, pentru proiectele incluse în anexa I, o procedură de EIM este obligatorie.  Pentru 
proiectele incluse în anexa II, statele membre trebuie să evalueze, înaintea autorizării 
proiectelor, dacă acestea sunt de natură a avea efecte semnificative asupra mediului.  
Rezultatele acestei evaluări trebuie să fie puse la dispoziția publicului.

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. În plus, 
punctul 12 litera (c) din anexa II se referă la „Sate de vacanță și complexuri hoteliere din afara 
zonelor urbane și lucrări de amenajare aferente.”

Procedura de EIM asigură identificarea și evaluarea consecințelor proiectelor asupra mediului 
înainte de acordarea autorizației de către autoritatea competentă. Publicul își poate exprima 
opinia și toate consultările trebuie luate în considerare.  De asemenea, publicul ar trebui să fie 
informat cu privire la conținutul autorizației.

Mai mult, pentru planul de dezvoltare urbană a municipiului, dispozițiile Directivei 
2001/42/CE2 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului 
(cunoscută ca Directiva privind evaluarea strategică de mediu sau Directiva ESM) ar putea fi, 
de asemenea, aplicabile.

Cele două directive, ESM și EIM urmăresc obiective similare, în vederea promovării 
dezvoltării durabile, a participării publicului și a integrării mediului în procesul decizional.

În ceea ce privește directivele UE privind natura (Directiva „Păsări” 2009/147/CE3 și 
Directiva 92/43/CEE4), acestea ar fi aplicabile în cazul în care proiectul în cauză ar avea un 

                                               
1 Directiva 85/337/CEE (JO L 175, 5.7.1985), astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE (JO L 073, 
14.3.1997), Directiva 2003/35/CE (JO L 156, 25.6.2003) și Directiva 2009/31/CE (JO L 140, 5.6.2009).
2 Directiva 2001/42/CE (JO L 197, 21.7.2001).
3 Directiva 2009/147/CE (JO L 20, 26.1.2010), de codificare a Directivei 79/409/CEE privind conservarea 
păsărilor sălbatice (JO L 103, 25.4.1979).
4 Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 
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impact semnificativ asupra unui sit Natura 2000. Ar trebui remarcat faptul că, potrivit 
petiționarului, situl de importanță comunitară (SIC) „Cabo de Roig” (ES 5213033) ar putea fi 
afectat de acest proiect.

Pentru a clarifica detaliile referitoare la acest caz, Comisia va solicita autorităților spaniole 
competente informații privind conformitatea cu cerințele relevante prevăzute de legislația 
comunitară în materie de mediu.  În special, Comisia va solicita autorităților spaniole 
informații cu privire la modul în care au aplicat dispozițiile directivelor EIM, ESM și ale 
directivelor privind natura.

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

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 mediului 
al Uniunii în cazul de față.

Cu titlu de răspuns la această solicitare, autoritățile spaniole au transmis Comisiei rapoartele 
elaborate în legătură cu acest subiect de Comunitatea Autonomă Valencia, precum și de 
Primăria localității Orihuela.

În urma examinării dosarului, serviciile Comisiei au adresat o nouă scrisoare autorităților 
spaniole, prin care le-au solicitat informații suplimentare mai detaliate cu privire la 
demersurile întreprinse în legătură cu proiectul urbanistic în cauză. Aceste informații 
suplimentare sunt necesare pentru finalizarea analizei acestui caz.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 24 octombrie 2012

Prezenta petiție a făcut obiectul diferitelor schimburi de informații dintre serviciile Comisiei și 
autoritățile spaniole competente.  Cu titlu de răspuns la ultima solicitare care le-a fost adresată de 
serviciile Comisiei, autoritățile spaniole au transmis noile rapoarte elaborate în legătură cu acest 
subiect de Comunitatea Autonomă Valencia, precum și de Primăria localității Orihuela.

În urma analizei definitive a dosarului, merită evidențiate, într-o formă sintetizată, următoarele 
puncte:

Proiectul de urbanizare în cauză, Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 2 del
Sector D-1 "La Mosca – La Campana", cunoscut și sub denumirea de Proyecto Alameda del 
Mar, a fost aprobat cu ocazia ședinței plenare din 13 februarie 2007 a Primăriei localității 
Orihuela.

Proiectul menționat a primit autorizația fără a fi supus în prealabil unei proceduri de evaluare a 
impactului asupra mediului. Trebuie subliniat faptul că acest proiect este de tipul celor 
menționate în anexa II la Directiva 2011/92/UE1 (evaluarea impactului asupra mediului).

                                                                                                                                                  
206, 22.7.1992).
1

Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011, text codificat al 
Directivei 85/337/CEE, 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 26, 28.1.2012.
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În primele răspunsuri, justificarea oferită de autoritățile spaniole consta în faptul că acest proiect 
de urbanizare este un rezultat al planului urbanistic general (PUG) al Orașului Orihuela, iar 
perioada de consultare publică aferentă planului (1984) datează dinaintea adoptării directivei 
85/337/CEE. PUG al Orașului Orihuela a fost adoptat definitiv în 1990.

Autoritățile regionale au adăugat că, în orice caz, prin decizia din 30 mai 2006 a directorului 
general pentru transporturi, porturi și zonele de coastă, au fost stabilite anumite condiții de 
mediu, astfel încât efectele proiectului asupra zonei de coastă să fie reduse la minimum.

De altfel, autoritățile spaniole au semnalat că directivele comunitare de protecție a naturii, 
directivele privind păsările1 și habitatele2, nu ar fi aplicabile în cazul de față, deoarece proiectul 
de urbanizare nu afectează niciun sit care face parte din rețeaua Natura 2000.

Din analiza dosarului, reiese că proiectul urbanistic în cauză a fost inițiat, dar că executarea sa 
este întreruptă în prezent.

În urma cererii adresate de Comisie, autoritățile regionale s-au angajat, în ultimul răspuns trimis, 
să efectueze o examinare specifică a acestui caz (screening), pentru a stabili dacă acest proiect 
trebuie supus unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului, ținând seama de criteriile 
stabilite în Directiva 2011/92/UE.

În realitate, acest exercițiu de screening a fost deja inițiat și este în curs în momentul de față. 
Diferitele autorități și entități administrative implicate au fost consultate, astfel încât să se poată 
pronunța asupra acestui subiect. În urma acestei proceduri de screening, autoritățile regionale 
pentru protecția mediului vor lua o decizie în această privință.

În plus, autoritățile municipale s-au angajat să nu acorde noi licențe municipale în favoarea 
acestui proiect înainte de aceste demersuri în materie de protecție a mediului.

Concluzii

Din analiza dosarului rezultă că autoritățile spaniole competente au adoptat măsurile necesare 
pentru a asigura respectarea dreptului aplicabil al Uniunii Europene în materie de mediu.

                                               
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.


