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Ref.: Petiția nr. 0179/2008, adresată de Alberto Mayor Barajona, de cetățenie spaniolă, 
în numele Asociației Ecologistas en Acción (Guadalajara), privind presupusele 
încălcări ale legislației CE privind mediul în legătură cu aprobarea unui proiect de 
dezvoltare urbană care vizează zona Vega del Henares (Castilla-La Mancha)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul critică decizia autorităților locale și regionale din Castilla-La Mancha de a aproba 
proiectul de dezvoltare urbană (Proyecto de Actuación Urbanistica - PAU) din zona Vega del 
Henares fără efectuarea unei evaluări a impactului asupra mediului. Petiționarul explică faptul 
că zona în cauză are o mare valoare istorică, deoarece conține rămășițe arheologice 
importante și merită să fie protejată. Potrivit petiționarului, PAU ar implica reclasificarea 
terenului și o dezvoltare urbană care nu este necesară. Acesta solicită Parlamentului European 
să investigheze situația, deoarece este de părere că s-a încălcat atât legislația națională, cât și 
cea europeană privind evaluarea impactului asupra mediului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 iulie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Petiționarul se opune deciziei autorităților locale și regionale de a aproba un proiect de 
dezvoltare urbană („Plan de Actuación Urbanística” – PAU) privind zona Vega del Henares 
din municipiul Guadalajara, provincia Guadalajara, comunitatea autonomă Castilla-La 
Mancha, Spania.

Petiționarul subliniază că acest proiect de dezvoltare urbană denumit „Proyecto de 
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urbanización del sector SNP ampliación del Ruiseñor” a fost aprobat de autoritățile spaniole 
fără efectuarea unei evaluări corespunzătoare a impactului asupra mediului. Petiționarul 
explică faptul că zona în cauză are o mare valoare istorică deoarece conține rămășițe 
arheologice importante și merită să fie protejată. Potrivit petiționarului, PAU ar implica 
reclasificarea unor terenuri agricole pentru a fi utilizate în scopuri industriale și o dezvoltare 
urbană care nu este necesară. Acesta este de părere că autoritățile spaniole au încălcat atât 
legislația națională, cât și cea europeană privind evaluarea impactului asupra mediului.

Serviciile Comisiei au examinat informațiile oferite de petiționar pe baza legislației UE care s-
ar putea aplica în acest caz.

Directiva 85/337/CEE1, astfel cum a fost modificată prin Directiva 97/11/CE2, Directiva 
2003/35/CE3 și Directiva 2009/31/CE4, cunoscută sub denumirea de Directiva privind 
evaluarea impactului asupra mediului sau EIM, prevede efectuarea unei EIM pentru anumite 
proiecte publice și private.

Directiva EIM distinge între așa-numitele proiecte din anexa I, care necesită o procedură EIM 
obligatorie, și proiectele din anexa II, pentru care autoritățile statelor membre trebuie să 
stabilească, pe baza unei analize de la caz la caz și/sau pe baza unor praguri sau criterii 
prevăzute în legislația națională de transpunere, dacă acestea vor fi supuse unei proceduri 
EIM. Atunci când se efectuează o examinare individuală sau când sunt stabilite praguri sau 
criterii, trebuie să fie luate în considerare criteriile de selecție corespunzătoare prevăzute în 
anexa III la directivă. Acestea includ caracteristicile proiectului, localizarea acestuia și 
caracteristicile impactului potențial.

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

Trebuie reținut faptul că, dintre proiectele de infrastructură, „proiectele de amenajare a 
zonelor industriale” și „proiectele de amenajare urbană” sunt incluse la punctul 10 literele (a) 
și (b) din anexa II la Directiva EIM.

Procedura EIM asigură faptul că efectele proiectelor asupra mediului sunt identificate și 
evaluate înainte de acordarea autorizației de către autoritatea competentă (cunoscută sub 
denumirea de aprobare de dezvoltare). Publicul își poate exprima opiniile și toate consultările 
trebuie să fie luate în considerare. De asemenea, publicul ar trebui să fie informat cu privire la 
conținutul autorizației.

Potrivit informațiilor oferite de petiționar, autoritățile locale și regionale au efectuat un fel de 
evaluare a impactului asupra mediului înainte de a acorda aprobarea de dezvoltare pentru 
proiectul în cauză. Cu toate acestea, petiționarul critică procedura, momentul când s-a realizat 
evaluarea impactului asupra mediului și conținutul acesteia.
                                               
1 JO L 175, 5.7.1985.
2 JO L 073, 14.3.1997.
3 JO L 156, 25.6.2003.
4 JO L 140, 5.6.2009.
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În ceea ce privește directivele UE privind natura (Directiva 2009/147/CE1 privind păsările și 
Directiva 92/43/CEE2 privind habitatele), trebuie reținut faptul că acestea ar fi aplicabile în 
situația în care proiectul în cauză ar avea un efect semnificativ asupra oricărui sit aparținând 
rețelei Natura 2000. Potrivit informațiilor oferite de petiționar, se pare că amenajarea urbană 
în cauză nu afectează niciun sit Natura 2000.

Concluzii

Comisia a solicitat autorităților spaniole competente informații referitoare la conformitatea cu 
cerințele pertinente prevăzute de legislația UE în domeniul mediului care se aplică în acest 
caz. În special, Comisia a întrebat autoritățile spaniole cum au aplicat dispozițiile Directivei 
EIM.

Comisia va ține la curent Comisia pentru petiții cu privire la evoluția acestui caz.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 6 mai 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 legislației UE în 
domeniul mediului în cazul de față.

Ca răspuns la solicitarea serviciilor Comisiei, autoritățile spaniole au trimis un raport elaborat 
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. De asemenea, acestea au trimis raportul elaborat de Departamentul de 
urbanism din cadrul Consiliului municipal din Guadalajara. 

Pe scurt, autoritățile spaniole explică principalele caracteristici ale acestui proiect de 
dezvoltare urbană. Acestea enumeră, în același timp, diferitele demersuri administrative 
efectuate, precum și măsurile adoptate pentru a asigura îndeplinirea corectă a obligațiilor care 
decurg din legislația UE în domeniul mediului. De fapt, este vorba despre două planuri de 
dezvoltare urbană, „El Ruiseñor” și „El Ruiseñor 2”, ale aceluiași dezvoltător, care au fost 
tratate împreună. Cererile pentru aprobările de dezvoltare au fost depuse în luna 
septembrie 2006. Trebuie evidențiat faptul că acest proiect era deja inclus în planul general de 
dezvoltare urbană al municipalității Guadalajara, aprobat de guvernul regional la 
2 februarie 2000.

Acest proiect a fost supus unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului înaintea 
acordării autorizării, în conformitate cu legea regională nr. 5/1999 privind evaluarea 
impactului asupra mediului din Castilla-La Mancha, urmând procedura prevăzută în decretul 
178/2002 prin care se aprobă legea menționată. Această procedură s-a încheiat cu două 
declarații privind impactul asupra mediului, adoptate prin deciziile din 27 aprilie 2007 ale 
Direcției generale de evaluare a impactului asupra mediului. Aceste declarații au fost 
publicate în Monitorul Oficial al Comunității autonome Castilla-La Mancha (DOCM) nr. 96 
                                               
1 JO L 20, 26.1.2010.
2 JO L 206, 22.7.1992.
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din 9 mai 2007.

Autoritățile spaniole au furnizat o copie a acestor declarații, care rezumă principalele 
elemente ale respectivei proceduri. Această procedură de evaluare a impactului asupra 
mediului pare a fi suficientă pentru a identifica și a evalua în mod clar efectele acestui proiect 
asupra mediului, precum și pentru a se lua măsurile necesare în vederea evitării sau reducerii 
la minimum a efectelor acestuia. A fost stabilită o serie de condiții de mediu împreună cu un 
plan de monitorizare a mediului.

De asemenea, a fost luată în considerare necesitatea de a se studia și respecta patrimoniul 
cultural și arheologic. Înainte de începerea lucrărilor a fost necesar și avizul Departamentului 
regional pentru cultură.  Sunt planificate activități ulterioare în acest sens.

În ceea ce privește directivele UE de protejare a naturii, 79/409/CEE1 (Directiva „Păsări”) și 
92/43/CEE2 (Directiva „Habitate”), 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 au comunicat faptul că proiectul de dezvoltare urbană în cauză este, în 
prezent, în curs de executare. Acestea informează, în același timp, că există cinci recursuri 
administrative împotriva acestui proiect, care se află pe rol în fața instanței spaniole 
competente („Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Guadalajara”).

Serviciile Comisiei au examinat argumentele și informațiile furnizate de către petiționar în 
legătură cu proiectul în cauză pe baza legislației UE aplicabile în materie de protecție a 
mediului și ținând seama de răspunsul autorităților spaniole.

În concluzie, analiza dosarului de către Comisie 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 proiectul de 
dezvoltare urbană în cauză face obiectul mai multor recursuri administrative pe lângă instanța 
spaniolă competentă, care poate hotărî, de asemenea, cu privire la legalitatea acestui proiect din 
punctul de vedere al legislației naționale și europene.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 30 ianuarie 2013

Comisia a examinat informațiile oferite de petiționar și constată că informațiile suplimentare 
furnizate nu schimbă nici conținutul, nici concluziile ultimei comunicări a Comisiei.

Petiția inițială făcea referire la un proiect de dezvoltare urbană din municipiul Guadalajara. 
Acest proiect a făcut obiectul investigației realizate de către Comisie.

Serviciile Comisiei au examinat în ce măsură directivele 85/337/CEE (Directiva EIM), 
79/409/CEE (Directiva „Păsări”) și 92/43/CEE (Directiva „Habitate”) sunt aplicabile în acest 
caz. Proiectul a fost supus unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului. Zona în 
                                               
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.
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cauză nu face parte din rețeaua Natura 2000.

Cu toate acestea, petiționarul atrage atenția asupra faptului că petiția sa mai face referire și la 
un proiect rutier (CM-1003). Trebuie menționat faptul că acest proiect rutier nu a fost inclus 
în petiția inițială. Din această cauză, acest subiect nu a fost abordat în cadrul intervenției 
Comisiei la reuniunea Comisiei pentru petiții din noiembrie 2010.

Serviciile Comisiei au analizat documentația suplimentară prezentată de petiționar în lumina 
afirmațiilor sale cu privire la o posibilă utilizare neadecvată a fondurilor europene pentru 
modernizarea instalațiilor de irigare sau pentru construcția de drumuri. 

În primul rând, în ceea ce privește întrebările legate de proiectul rutier CM-1003, segmentul 
N-II HITA, Comisia ar dori să informeze Comisia pentru petiții că respectivul segment al 
proiectului nu este cofinanțat de Fondul european de dezvoltare regională și nici de alte 
fonduri europene. 

În al doilea rând, nici proiectul de construcție „Canal del Henares” și modernizarea sistemului 
său de irigație nu a fost cofinanțat de Fondul european de dezvoltare regională.

De asemenea, conform articolului 58 litera (c) din Regulamentul (CE) 1083/2006, sistemele 
de gestionare și control ale programelor operaționale instituite de către statele membre trebuie 
să asigure proceduri menite să garanteze corectitudinea și regularitatea cheltuielilor declarate 
în cadrul programului operațional. Cheltuielile declarate în cadrul programului operațional 
trebuie să fie coerente cu cerințele legislației UE și ale legislațiilor naționale. 

Pe lângă aceasta, petiționarul mai afirmă că programul de dezvoltare urbană desfășurat pe 
situl „El Ruiseñor” în Vega del Henares încalcă dispozițiile prevăzute în Carta drepturilor 
fundamentale a UE, făcând trimitere în special la articolul 7 (respectarea vieții private și de 
familie, inclusiv respectarea domiciliului) și la articolul 17 (dreptul de proprietate) ale Cartei.

Conform informațiilor furnizate serviciilor Comisiei, legislația UE în domeniul protecției 
mediului care se aplică în acest caz nu a fost încălcată. Proiectul în cauză a fost supus unei 
evaluări a impactului asupra mediului înainte de a fi aprobat: pe baza informațiilor furnizate 
de autoritățile spaniole, această procedură a fost efectuată în mod corect, ținându-se seama și 
de principiile necesității și proporționalității. Documentația suplimentară prezentată de 
petiționar nu modifică această concluzie.

Cu toate acestea, presupusele încălcări ale dispozițiilor Cartei drepturilor fundamentale a UE 
par să facă referire în general la legislația statelor membre cu privire la dezvoltarea urbană, 
utilizarea terenurilor și drepturile de proprietate aferente.

În acest sens, ar trebui precizat în primul rând faptul că, în temeiul tratatelor pe care se 
bazează Uniunea Europeană1, Comisia Europeană nu dispune de competențe generale pentru 
a interveni pe lângă statele membre în domeniul drepturilor fundamentale. Aceasta nu poate 
interveni decât în chestiuni ce țin de dreptul Uniunii Europene.

                                               
1 Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
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În special, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene nu se aplică pentru orice 
situație de presupusă încălcare a drepturilor fundamentale. Potrivit articolului 51 alineatul (1) 
din Cartă, aceasta se aplică statelor membre numai în cazul în care acestea pun în aplicare 
legislația Uniunii Europene. Mai mult decât atât, în articolul 6 alineatul (1) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană se menționează că „dispozițiile cuprinse în Cartă nu extind în 
niciun fel competențele Uniunii astfel cum sunt definite în tratate”.

În ceea ce privește legislația statelor membre cu privire la dezvoltarea urbană, utilizarea 
terenurilor și drepturile de proprietate aferente, Uniunea Europeană și Comisia nu dispun, ca 
atare, de competențe în materie, acest domeniu fiind, în principiu, de competență națională. În 
astfel de cazuri, statele membre și autoritățile lor judiciare trebuie să asigure că drepturile 
fundamentale sunt respectate și protejate în mod efectiv, în conformitate cu legislația 
națională și obligațiile internaționale în domeniul drepturilor omului. Conform informațiilor 
furnizate de către autoritățile spaniole, au fost introduse acțiuni judiciare la nivel național în 
fața tribunalului administrativ competent împotriva acestui proiect de dezvoltare urbană; prin 
urmare, această autoritate trebuie să asigure că aprobarea și execuția acestui proiect au fost 
efectuate în conformitate cu drepturile fundamentale în discuție. 


