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Subiect: Petiția nr. 0884/2020, adresată de Manuel Antonio Zárate Martín, de 
cetățenie spaniolă, în numele platformei civice „Toledo, Sociedad, Patrimonio 
y Cultura” (Toledo, societate, patrimoniu și cultură), privind deteriorarea 
zonei arheologice și de protecție a peisajului Vega Baja din Toledo

1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță deteriorarea zonei arheologice și de protecție a peisajului Vega Baja și 
Peraleda din Toledo. Acesta denunță daunele cauzate de dezvoltarea urbană de către 
municipalitate prevăzută de noul plan oficial de dezvoltare urbană pentru zonă. Acesta susține 
că municipalitatea a modificat Planul urbanistic general din 1986 (PGOUM), în vigoare în 
prezent, prevăzând construirea a 1 698 de locuințe în Vega Baja, 300 în Circul roman și 98 în 
Cristo de la Vega, situri care fac parte din zona de protecție a peisajului în vigoare încă din 1968 
și care se încadrează în categoria locurilor protejate prevăzute în „Plan Especial del Casco 
Histórico” din 1997 (Planul special pentru orașul vechi) și zona tampon UNESCO stabilită după 
ce Toledo a fost declarat în 1986 oraș de patrimoniu mondial și în 2013 oraș cu valoare 
universală excepțională.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 noiembrie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 decembrie 2020

În conformitate cu Directiva privind evaluarea strategică de mediu1, orice plan sau program 
elaborat, printre altele, pentru planificare urbană și regională sau amenajarea teritoriului, care 

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, p. 30/37.
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stabilește cadrul pentru autorizarea viitoare a proiectelor enumerate în anexele I și II la Directiva 
85/337/CEE a Consiliului2 ce ar putea avea efecte semnificative asupra mediului, trebuie să 
facă obiectul unei evaluări strategice de mediu (SEA).

De asemenea, planurile și programele ce țin de domeniul de aplicare al Directivei, care definesc 
utilizarea unor zone mici la nivel local și modificările minore ale acestor planuri și programe 
necesită o evaluare ecologică numai în cazul în care statele membre stabilesc că pot avea efecte 
semnificative asupra mediului. 

Statele membre sunt principalele responsabile pentru punerea corectă în aplicare a dispozițiilor 
legislației UE menționate mai sus. Pentru a le ajuta în această sarcină, Comisia a emis 
documente de orientare3 care pot fi utile autorităților, dezvoltatorilor, consultanților și 
publicului. În plus, în conformitate cu principiul protecției jurisdicționale efective prevăzut în 
Tratatul privind Uniunea Europeană, statele membre trebuie să le dea cetățenilor acces la 
mecanisme reparatorii rapide și eficace în domeniile reglementate de legislația UE.

Comisia mai observă că acuzațiile prezentate de petiționar constituie un caz individual de 
posibilă aplicare incorectă a legislației UE, în măsura în care nu există dovezi suficiente că ar 
fi vorba de o practică generalizată, de o problemă de neconformitate a legislației naționale cu 
legislația UE sau de o încălcare sistemică a legislației UE. Pe baza abordării strategice a politicii 
sale de asigurare a respectării legislației4, Comisia consideră, prin urmare, că căile de atac 
disponibile în temeiul legislației spaniole sunt mecanismul cel mai adecvat pentru a aborda 
satisfăcător problemele ridicate de petiționar.

Concluzii

Având în vedere cele de mai sus, Comisia nu intenționează să ia alte măsuri în această privință.

4. Răspunsul Comisiei (REV I), primit la 10 mai 2022

Conform informațiilor furnizate de municipalitatea Toledo5, Consiliul municipal al orașului 
Toledo a decis6 cu privire la încetarea planului de dezvoltare urbană, care face obiectul 
prezentei petiții7, din motive de interes public legate de protejarea patrimoniului orașului. În 
plus, construcția de clădiri noi este interzisă în sectorul Vega Baja, conform planificării urbane 
în vigoare. Nu în ultimul rând, la 8 septembrie 2021 a fost adoptat un acord-cadru între 
Ministerul Culturii și Sportului, guvernul regional Castilla-La Mancha și municipalitatea 
Toledo, pentru a desfășura acțiuni în zona de interes istoric și natural „Sitio de la Vega Baja de 
la Ciudad de Toledo”.

2 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului, JO L 175, 5.7.1985, p. 40-48.
3 https://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm
4 Astfel cum se prevede în comunicarea Comisiei intitulată „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea 
unor rezultate mai bune”, din 19 ianuarie 2017, (2017/C 18/02), JO C 18, 19.1.2017, p. 10-20.
5 Scrisoarea din 26 octombrie 2021, ca răspuns la solicitarea de informații prezentată de Comisia 
pentru petiții a Parlamentului European la 7 iulie 2021.
6 În sesiunea plenară din 15 iulie 2021.
7 „Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad UA.01 Vega Baja”, din 2 iunie 2004.

https://ec.europa.eu/environment/eia/sea-support.htm
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Concluzii

Având în vedere cele de mai sus, Comisia nu intenționează să ia alte măsuri în această 
privință. 


