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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1706/2009, adresată de Bente Zuschlag Jensen, de cetățenie 
daneză, însoțită de 1 semnătură, privind ilegalitățile în ceea ce privește 
construirea unui hotel în Estepona, lângă Malaga, în partea de sud a 
Spaniei

1. Rezumatul petiției

Petiționarul protestează împotriva autorizației oferite de către autoritățile spaniole pentru 
construirea unui hotel în Estepona, lângă Malaga, în partea de sud a Spaniei. Petiționarul 
susține că proiectul respectiv implică numeroase încălcări atât ale legislației spaniole, cât și 
ale legislației comunitare de mediu, inclusiv tăierea unor copaci protejați și lipsa aferentă a 
posibilităților de reproducere pentru păsările din zonă. De asemenea, petiționarul subliniază 
faptul că populația locală nu a fost consultată cu privire la proiectul respectiv și că acesteia i-a 
fost refuzat accesul la documente. În plus, primarul și arhitectul orașului, care au acordat 
autorizația de construcție, au fost reținuți în 2008 și acuzați de corupție și spălare de bani. 
Între timp au fost eliberați pe cauțiune. Prin urmare, petiționarul solicită Parlamentului 
European să intervină în acest caz și să examineze în ce măsură acest proiect de construcție 
masiv și dăunător mediului înconjurător și încălcarea aferentă a drepturilor cetățenilor afectați 
respectă legislația comunitară în vigoare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 10 noiembrie 2010.
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Petiționarul își exprimă dezacordul față de un nou proiect de dezvoltare urbană pe coasta 
localității Estepona din provincia Málaga (comunitatea autonomă Andaluzia, Spania).

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul negativ semnificativ al acestui 
proiect asupra mediului. El explică faptul că acest proiect, convenit între un promotor privat și 
autoritățile municipale, prevede construirea mai multor blocuri de apartamente și instalații 
turistice în apropierea coastei. Petiționarul subliniază faptul că acest proiect va duce la 
distrugerea uneia dintre puținele zone de litoral care sunt încă bine păstrate de pe „Costa del 
Sol”. Petiționarul subliniază faptul că această zonă găzduiește habitate unice și că din acest 
motiv a fost declarat recent sit de importanță comunitară (SIC), în conformitate cu Directiva 
privind habitatele1.

Acesta denunță posibila aplicare defectuoasă a legislației UE în materie de mediu în acest caz, 
în special în ceea ce privește evaluarea impactului asupra mediului, protecția naturii și 
participarea publicului.

Observațiile Comisiei privind petiția

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

Directiva 85/337/CEE2, 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 de la anexa I, care trebuie întotdeauna supuse unei proceduri EIM, și 
proiectele de la anexa II, în cazul cărora statele membre decid, în urma unei examinări de la 
caz la caz și/sau pe baza unor praguri sau criterii stabilite în actele de transpunere, dacă 
proiectul trebuie să facă obiectul unei EIM. Atunci când se efectuează o analiză de la caz la 
caz sau se fixează praguri sau criterii, se ține seama de criteriile relevante de selecție stabilite 
în anexa III la directivă. Acestea includ caracteristicile proiectului, amplasamentul acestuia și 
caracteristicile impactului potențial.

Prin urmare, pentru proiectele incluse în anexa I, procedura 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.”

                                               
1

Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 
206, 22.7.1992).
2

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).
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Procedura 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.

Pe de altă parte, pentru planul de dezvoltare urbană al municipalității, s-ar putea aplica, de 
asemenea, dispozițiile Directivei 2001/42/CE1 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și 
programe asupra mediului (cunoscută ca Directiva privind evaluarea strategică de mediu sau 
Directiva SEA.

În ceea ce privește Directivele UE privind natura (Directiva „Păsări” 2009/147/CE 2 și 
Directiva „Habitate” 92/43/CEE), acestea ar fi aplicabile în cazul în care proiectul în cauză ar 
avea un impact semnificativ asupra unui sit Natura 2000. Ar trebui menționat faptul că, în 
conformitate cu spusele petiționarului, situl de importanță comunitară (SIC) „El Saladillo –
Punta de Baños” (ES 6170037) ar putea fi afectat de acest proiect.

Pentru a afla detaliile acestui caz, serviciile Comisiei au solicitat autorităților spaniole 
competente informații privind conformitatea cu cerințele relevante prevăzute de legislația UE 
în materie de mediu în acest caz. În special, Comisia a întrebat autoritățile spaniole cum au 
aplicat dispozițiile directivelor EIM, ESM și ale Directivei privind natura.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 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 Uniunii 
privind mediul, în cazul de față.

Ca răspuns la solicitarea serviciilor Comisiei, autoritățile spaniole au trimis raportul elaborat 
de comunitatea autonomă Andaluzia și de primăria Estepona pe această temă.

Trebuie să menționăm că serviciile Comisiei au solicitat autorităților competente spaniole 
informații complementare, pentru a afla situația proiectului turistic aflat în discuție, precum și 
care au fost demersurile în ceea ce privește mediul și tipul de protecție impus în această zonă 
de coastă, aflată în aproprierea unui sit Natura 2000.

Comisia examinează aceste rapoarte și va decide care sunt măsurile ce vor trebui luate în 
funcție de rezultatele analizei.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 31 mai 2013

În răspunsul anterior, Comisia a informat Comisia pentru petiții a Parlamentului European cu 
privire la legislația UE în materie de mediu, care s-ar putea aplica în cazul de față, precum și cu 
                                               
1

Directiva 2001/42/CE (JO L 197, 21.7.2001)
2

Directiva 2009/147/CE (JO L 20, 26.1.2010), care codifică Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor 
sălbatice (JO L 103, 25.4.1979).
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privire la elementele principale ale dosarului de instrucție.

Ca urmare a prezentei petiții, acest caz a făcut obiectul unor schimburi de informații între 
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 Andaluzia, precum și de Primăria localității Estepona.

În urma analizei finale a dosarului, trebuie menționate, într-o formă sintetizată, următoarele 
puncte:

Prezenta petiție abordează tema privind proiectul de construcție a unui nou complex hotelier de 
cinci stele („Hotel Santa Marta”), cu înlocuirea instalațiilor turistice deja existente (hotel de trei 
stele), situat în localitatea Estepona (în apropierea drumului național A.7, km. 167), în provincia 
Málaga din comunitatea autonomă Andaluzia.

Din dosar reiese că acest proiect deține toate autorizațiile locale necesare acordate de Primăria 
din Estepona, în special certificatul de urbanism, cu data de 12 noiembrie 2007. Trebuie să se 
observe că este vorba despre o zonă care poate fi urbanizată conform planului de amenajare 
urbană a orașului Estepona, aprobat în 1994, plan care este în vigoare. Lucrările de executare a 
acestui proiect sunt în prezent în curs de desfășurare.

Trebuie observat că proiectul în cauză nu se desfășoară într-o zonă protejată, conform legislației 
UE în materie de mediu. Zona cea mai apropiată care aparține rețelei Natura 2000 este situl de 
importanță comunitară (SIC) „Saladillo – Punta de Baños” (cod ES6170037), un SIC care 
corespunde mediului maritim situat în zona de coastă la o distanță de aproximativ 800 de metri 
de hotel. Autoritățile regionale indică faptul că acest proiect nu va avea efecte negative asupra 
rețelei Natura 2000.

Autoritățile spaniole subliniază că este vorba, prin urmare, despre un proiect concret care va fi 
executat într-o zonă deja urbanizată, astfel cum prevede planul de urbanism și că promotorul 
deține toate autorizațiile necesare conform legislației spaniole aplicabile.

Serviciile Comisiei au luat cunoștință, de asemenea, de o altă dezvoltare urbanistică în apropierea 
acestei zone. Este vorba despre un plan parțial al sectorului SUP-E8 „Playa de Baños” care 
vizează dezvoltarea acestei zone pentru activități de divertisment și asistență medicală. Serviciile 
Comisiei au chestionat, de asemenea, autoritățile spaniole competente pe această temă.

Autoritățile municipale explică faptul că acest plan parțial de inițiativă privată, care nu vizează 
parcela de teren aferentă complexului hotelier care face obiectul acestei petiții, vizează 
dezvoltarea zonei pentru activități sportive și socioculturale. Acest plan parțial „Playa de Baños” 
(dosarul 295/2009) trebuie să fie supus unei evaluări a impactului asupra mediului, conform 
Legii regionale nr. 7/2007 privind gestionarea integrată a calității mediului.

În cadrul acestei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului, acest plan parțial a făcut 
obiectul unei consultări publice. În plus, trebuie observat că delegația din provincia Málaga a 
departamentului regional al mediului a emis, în iulie 2012, un raport negativ privind acest plan 
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parțial, având în vedere eventualele sale efecte negative asupra SIC „El Saladillo – Punta de 
Baños”, precum și asupra anumitor valori naturale ale zonei („Dunas de El Saladillo, Matas 
Verdes”). Ca urmare a acestui raport privind mediul, autoritățile municipale au stabilit 
nesustenabilitatea ecologică a planului parțial „Playa de Baños” și au refuzat această dezvoltare 
urbanistică.

Autoritățile municipale își exprimă, de asemenea, dorința de a spori protecția mediului în zona 
respectivă, cu ocazia unei eventuale revizuiri ulterioare a planului de amenajare urbană a 
localității Estepona. Între timp, orice altă nouă dezvoltare urbanistică trebuie să poată fi 
compatibilă cu conservarea valorilor ecologice ale zonei cu privire la plaja, dunele și arborii 
existenți.

Concluzii

Serviciile Comisiei au examinat argumentele și informațiile furnizate de petiționar în legătură cu 
proiectul hotelier în cauză din perspectiva legislației UE aplicabile în materie de mediu și ținând 
seama de răspunsurile autorităților spaniole.

Prin analizarea dosarului nu s-a putut concluziona că există o încălcare a legislației UE în materie 
de mediu aplicabile proiectului care face obiectul prezentei petiții.

De altfel, autoritățile spaniole au demonstrat disponibilitatea lor de a institui măsuri de mediu 
privind prevenirea și protecția zonei din apropiere care are valori ecologice care trebuie 
conservate, precum și a sitului maritim Natura 2000 din vecinătate.

Prin urmare, Comisia nu are niciun motiv să intervină în continuare în acest caz.


