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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind impactul urbanizării extensive din Spania asupra drepturilor individuale ale 
cetăţenilor europeni, asupra mediului înconjurător şi asupra aplicării legislaţiei 
europene, pe baza petiţiilor primite (Petiţiile 00/00 şi 00/00)
(2008/2248(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere petiţia 00/00,

– având în vedere petiţia 001/00,

– având în vedere dreptul de a adresa petiţii consacrat în articolul 194 din Tratatul CE, 

– având în vedere articolul 192 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru petiţii şi avizul Comisiei pentru afaceri juridice 
(A6-0000/2008),

A. întrucât prin intermediul petiţiilor, cetăţenii şi rezidenţii europeni dispun de o cale 
nejudiciară de atac pentru plângeri referitoare la aspecte care rezultă din domeniile de 
activitate ale Uniunii Europene;

B. întrucât articolul 6 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că 
„Uniunea se întemeiază pe principiile libertăţii, democraţiei, respectării drepturilor 
omului, precum şi ale statului de drept, principii care sunt comune statelor membre”;

C. întrucât prin articolul 6 alineatul (2) din Tratatul UE Uniunea se angajează să respecte 
drepturile fundamentale, astfel cum sunt acestea garantate de Convenţia europeană pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO);

D. întrucât articolul 7 din Tratatul UE prevede proceduri prin care Uniunea poate să 
răspundă încălcărilor principiilor menţionate la articolul 6 alineatul (1) şi să caute soluţii;

E. întrucât articolul 7 acordă, de asemenea, Parlamentului dreptul de a adresa o propunere 
motivată Consiliului pentru a constata existenţa unui risc clar de încălcare gravă de către 
un stat membru a valorilor pe care este fondată Uniunea;

F. întrucât articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene garantează 
protecţia vieţii private şi de familie, inclusiv domiciliul privat al cetăţenilor şi întrucât 
articolul 8 din CEDO conferă aceleaşi drepturi şi clarifică faptul că „nu este admis 
amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest 
amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate 
democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea 
economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirii faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a 
moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora”; întrucât Parlamentul, Consiliul şi 
Comisia s-au angajat să respecte Carta în toate activităţile lor;

G. întrucât dreptul la proprietate privată este recunoscut ca un drept fundamental al 
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cetăţenilor europeni la articolul 17 din Carta drepturilor fundamentale, care prevede că 
„orice persoană are dreptul de a deţine în proprietate, de a folosi, de a dispune şi de a lăsa 
moştenire bunurile pe care le-a dobândit în mod legal”, că „nimeni nu poate fi lipsit de 
bunurile sale decât pentru o cauză de utilitate publică, în cazurile şi condiţiile prevăzute 
de lege şi în schimbul unei despăgubiri juste acordate în timp util pentru pierderea pe care 
a suferit-o” şi că „folosinţa bunurilor poate fi reglementată prin lege în limitele impuse de 
interesul general”;

H. întrucât articolul 18 din Tratatul CE prevede că „orice cetăţean al Uniunii are dreptul de 
liberă circulaţie şi de şedere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor şi 
condiţiilor prevăzute de tratate şi de dispoziţiile adoptate în vederea aplicării acestora”;

I. întrucât potrivit articolului 295, Tratatul CE „nu aduce atingere regimului proprietăţii în 
statele membre” şi întrucât jurisprudenţa Curţii de Justiţie a confirmat faptul că în acest 
sens competenţa statelor membre trebuie să se aplice întotdeauna coroborat cu principiile 
fundamentale din dreptul comunitar, precum libera circulaţie a bunurilor, persoanelor, 
serviciilor şi capitalurilor (a se vedea hotărârea din 22 iunie 1976 din cauza C-119/75 
Terrapin/Terranova, [1976] ECR 1039);

J. întrucât articolul 1 din primul Protocol adiţional la CEDO prevede că „orice persoană 
fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale”, că „nimeni nu poate fi lipsit 
de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege 
şi de principiile generale ale dreptului internaţional” şi că „dreptul statelor de a adopta 
legile pe care le consideră necesare” poate fi exercitat numai pentru „a reglementa 
folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori 
a altor contribuţii, sau a amenzilor”;

K. întrucât Parlamentul consideră că obligaţia de a ceda proprietatea privată dobândită 
legitim fără un proces echitabil şi despăgubiri corespunzătoare şi obligaţia de a plăti 
costuri arbitrare pentru dezvoltarea nesolicitată şi deseori inutilă a infrastructurii 
constituie o încălcare a drepturilor fundamentale ale unei persoane fizice în temeiul 
CEDO şi în lumina jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului (a se vedea, de 
exemplu, Aka/Turcia1);

L. întrucât, pe parcursul actualei legislaturi, Comisia pentru petiţii, acţionând ca răspuns la 
numărul foarte mare de petiţii primite, a efectuat investigaţii detaliate, a raportat de trei 
ori cu privire la gradul de abuz la adresa drepturilor legitime ale cetăţenilor europeni 
asupra proprietăţilor dobândite în mod legal în Spania şi, de asemenea, şi-a exprimat în 
detaliu îngrijorarea faţă de subminarea dezvoltării sustenabile, a protecţiei mediului, a 
calităţii şi furnizării apei, a procedurilor privind achiziţiile publice în cazul contractelor 
de urbanizare şi al unui control insuficient al procedurilor de urbanizare din partea 
numeroaselor autorităţi locale şi regionale din Spania2;

                                               
1 Hotărârea din 23 septembrie 1998; a se vedea, de asemenea, Rezoluţia Parlamentului din 21 iunie 2007 privind 
rezultatele misiunii de anchetă în regiunile Andaluzia, Valencia şi Madrid, desfăşurată în numele Comisiei 
pentru petiţii (JO C 146 E, 12.6.2008, p. 340).
2 A se vedea rezoluţia susmenţionată din 21 iunie 2007 şi rezoluţia din 13 decembrie 2005 privind pretinsa 
încălcare a Legii funciare valenciene sau Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU – legea privind 
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M. întrucât există din ce în ce mai multe dovezi care susţin că autorităţile judiciare din 
Spania au început să răspundă provocării rezultate din urbanizarea excesivă din multe 
zone de coastă, în special prin investigarea şi aducerea de acuzaţii împotriva oficialităţilor 
locale corupte care, prin acţiunile lor, au facilitat dezvoltări urbane fără precedent şi 
nereglementate, în detrimentul drepturilor cetăţenilor europeni, afectând astfel în mod 
iremediabil biodiversitatea şi integritatea mediului înconjurător din numeroase regiuni din 
Spania; întrucât Parlamentul a constatat totuşi că procedurile rămân excesiv de greoaie şi 
că sentinţele pronunţate în multe dintre aceste cazuri nu pot fi puse în aplicare astfel încât 
să se ofere satisfacţie victimelor unor asemenea abuzuri;

N. întrucât aceste activităţi larg răspândite, susţinute de autorităţi locale şi regionale 
iresponsabile, prin intermediul unei legislaţii neadecvate şi uneori nejustificate, care în 
numeroase cazuri este în contradicţie cu obiectivele mai multor acte legislative europene, 
a adus grave prejudicii imaginii Spaniei şi, în general, intereselor sale economice şi 
politice în Europa;

O. întrucât ombudsmanii regionali au acţionat frecvent, în împrejurări foarte dificile, pentru 
a apăra interesele cetăţenilor europeni în cazuri legate de abuzuri rezultate din urbanizare, 
în ciuda faptului că eforturile lor nu au fost, în general, luate în considerare de către 
autorităţile regionale;

P. întrucât articolul 33 din Constituţia Spaniei face trimitere la dreptul la proprietate al 
persoanelor fizice şi întrucât Curtea Constituţională nu a oferit niciodată o interpretare 
comprehensivă a acestui articol, în special în ceea ce priveşte dispoziţia privind 
proprietatea în scopuri sociale, spre deosebire de dreptul persoanelor fizice la domiciliu şi 
reşedinţe dobândite în mod legal;

Q. întrucât guvernul naţional din Spania are datoria de a aplica Tratatul CE şi de a apăra şi 
asigura aplicarea integrală a dreptului european pe teritoriul său, indiferent de organizarea 
internă a autorităţilor politice, astfel cum s-a stabilit prin Constituţia Regatului Spaniei;

R. întrucât Comisia, acţionând în temeiul puterilor conferite prin articolul 226 din Tratatul 
CE, a înaintat o acţiune împotriva Spaniei la Curtea de Justiţie pentru-o cauză care 
implică abuzuri petrecute în Spania şi rezultate din urbanizarea excesivă, această cauză
vizând în mod direct punerea în aplicare de către autorităţile din Valencia a directivei 
privind achiziţiile publice1;

S. întrucât Comisia, la solicitarea Comisiei pentru petiţii, a iniţiat o anchetă cu privire la 
peste 250 de proiecte de urbanizare care au primit aviz negativ din partea autorităţilor 
competente în materie de hidrologie şi a autorităţilor privind bazinele hidrografice şi care 
se află în curs de aprobare în Andaluzia, Castilla-la-Mancha, Murcia şi Valencia;

T. întrucât, cu toate acestea, în multe cazuri documentate de abuz rezultat din urbanizare din 
Spania, Comisia nu a reuşit să acţioneze suficient de convingător, nu doar în ceea ce 

                                                                                                                                                  
activităţile urbanistice) şi efectul său asupra cetăţenilor europeni (Petiţiile 609/2003, 732/2003, 985/2002, 
111272002. 107/2004 şi altele) (JO C 286 E, 23.11.2006, p. 225).
1 Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii (JO L 134, 
30.4.2004, p. 114).
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priveşte punerea în aplicare a principiului precauţiei din legislaţia privind mediul, ci şi 
din cauza unei interpretări indulgente din partea autorităţilor locale sau regionale 
competente a actelor normative cu caracter obligatoriu, precum „aprobarea provizorie” 
din partea unei autorităţi locale a unui plan integrat de dezvoltare urbană;

U. întrucât directiva privind evaluarea strategică de impact asupra mediului1, care la articolul 
3 reglementează explicit turismul şi urbanizarea, are ca obiectiv furnizarea unui nivel 
ridicat de protecţie a mediului şi contribuţia în vederea includerii aspectelor referitoare la 
mediu în procesul de pregătire şi adoptare a planurilor şi programelor care vizează 
promovarea dezvoltării durabile; şi întrucât directiva cadru privind apa2 solicită statelor 
membre să prevină deteriorarea apelor şi să promoveze utilizarea sustenabilă a resurselor 
de apă proaspătă;

V. întrucât vizitele succesive de documentare  ale Comisiei pentru petiţii au arătat că aceste 
obiective sunt deseori înţelese extrem de greşit de către numeroase autorităţi locale şi 
regionale (nu doar din regiunile de coastă) atunci când propun sau aprobă programe de 
urbanizare extensivă; întrucât cele mai multe planuri de urbanizare contestate prin petiţii 
implică reclasificarea terenurilor rurale în terenuri pentru urbanizare – aducând un 
beneficiu economic considerabil agentului de urbanizare şi al dezvoltatorului; şi întrucât 
există numeroase cazuri în care anumite terenuri protejate sau terenuri care ar trebui 
protejate datorită biodiversităţii sensibile a acestora sunt scoase de pe listă şi reclasificate 
sau nu sunt incluse deloc pe liste, tocmai pentru a permite urbanizarea zonei în cauză;

W. întrucât asemenea consideraţii reprezintă abuzul resimţit de mii de cetăţeni europeni care, 
în urma planurilor agenţilor de urbanizare, nu doar şi-au pierdut proprietăţile dobândite în 
mod legitim, ci şi au fost obligaţi la plata costurilor arbitrare ale proiectelor de 
infrastructură nedorite, deseori inutile şi negarantate, care le afectează în mod direct 
dreptul de proprietate şi al căror rezultat final a constituit un dezastru financiar şi 
emoţional pentru numeroase familii;

X. întrucât mii de cetăţeni europeni au cumpărat, în diverse împrejurări, proprietăţi în Spania, 
acţionând cu bună credinţă în colaborare cu avocaţi, specialişti în planificare urbană şi 
arhitecţi locali, pentru ca mai târziu să descopere că au devenit victime ale abuzurilor 
rezultate din urbanizare, comise de autorităţi locale fără scrupule şi, prin urmare, 
proprietatea lor riscă să fie demolată din cauza faptului că s-a constatat că reşedinţa 
respectivă a fost construită ilegal şi, astfel, nu are nicio valoare şi nu poate fi vândută;

Y. întrucât zonele naturale de coastă şi cele insulare mediteraneene din Spania au suferit 
distrugeri masive în ultimul deceniu, din cauza saturării acestor regiuni cu ciment şi beton, 
ceea ce a afectat nu numai mediul fragil din zona de coastă – o mare parte a acestuia fiind 
protejată în mod expres prin directiva privind habitatele3/Natura 2000 şi directiva privind 
păsările1 – ci şi activitatea socială şi culturală din numeroase zone, fapt care constituie o 

                                               
1 Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor 
anumitor planuri şi programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30.
2 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
3 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de 
faună şi floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).
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pierdere tragică şi iremediabilă pentru identitatea şi patrimoniul lor cultural, precum şi 
pentru integritatea ecologică, toate aceste datorându-se în principal lăcomiei şi 
comportamentului speculativ al anumitor autorităţi locale şi reprezentanţi ai industriei de 
construcţii care au reuşit să obţină beneficii masive din activităţile din acest domeniu, 
multe dintre acestea fiind exportate2;

Z. întrucât industria de construcţii, după ce a profitat excesiv în anii de expansiune 
economică rapidă, a devenit o victimă principală a colapsului actual de pe pieţele 
financiare, provocat parţial de acţiunile speculative din sectorul imobiliar, şi întrucât acest 
fapt afectează nu doar companiile în sine, care se confruntă în prezent cu falimentul, ci şi 
zeci de mii de lucrători din industria de construcţii care riscă în prezent să intre în şomaj, 
din cauza politicilor de urbanizare nesustenabile care au fost practicate şi ale căror 
victime au devenit în prezent, 

1. invită guvernul Spaniei şi al regiunilor implicate să efectueze o examinare amănunţită şi 
să revizuiască întreaga legislaţie care afectează drepturile proprietarilor individuali, 
pentru a pune capăt abuzului asupra drepturilor şi obligaţiilor consacrate în Tratatul CE, 
în Carta drepturilor fundamentale, în CEDO şi în directivele UE aferente, precum şi în 
alte convenţiile la care Uniunea Europeană este parte;

2. invită autorităţile regionale competente să instituie un moratoriu asupra tuturor planurilor 
noi de urbanizare care nu respectă criteriile stricte de dezvoltare ecologică sustenabilă şi 
de responsabilitate socială şi care nu garantează respectarea deţinerii de drept a 
proprietăţii dobândite legitim şi să oprească şi să anuleze toate proiectele existente de 
dezvoltare care nu au respectat sau aplicat criteriile prevăzute de legislaţia europeană, în 
ceea ce priveşte în special acordarea contractelor de urbanizare şi conformitatea cu 
dispoziţiile privind apa şi mediul;

3. solicită insistent autorităţilor naţionale şi regionale competente să stabilească mecanisme 
funcţionale juridice şi administrative, care să implice ombudsmanii regionali şi cărora li 
se acordă autoritatea de a oferi căi de atac şi mijloace de despăgubire pentru victimele 
care au suferit în urma unui abuz rezultat din urbanizare, în temeiul dispoziţiilor 
legislaţiei existente, precum Ley Reguladora de la Actividad Urbanística şi Ley 
Urbanística Valenciana;

4. solicită organismelor financiare şi comerciale competente din industria de construcţii şi 
urbanizare să acţioneze împreună cu autorităţile politice în vederea găsirii unor soluţii la
problemele existente, rezultate din urbanizarea masivă şi nesustenabilă, care a afectat sute 
de mii de cetăţeni europeni care au optat să beneficieze de dispoziţiile Tratatului UE şi 
care şi-au asumat dreptul la stabilire în temeiul articolului 44 într-un alt stat membru UE 
decât ţara lor de origine;

5. invită instituţiile europene să ofere consiliere şi asistenţă, la cererea autorităţilor spaniole, 
pentru a le furniza mijloacele de a depăşi efectiv impactul dezastruos al urbanizării 

                                                                                                                                                  
1 Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 103, 
25.4.1979, p. 1).
2 A se vedea rapoartele recente emise de Banca Spaniei, Greenpeace şi Transparency International.
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masive asupra vieţii cetăţenilor într-un interval de timp corespunzător de scurt, dar 
rezonabil;

6. solicită, în acelaşi timp, Comisiei să asigure respectarea strictă a aplicării dreptului 
comunitar şi a obiectivelor prevăzute în directivele menţionate în prezenta rezoluţie şi să 
fie mai exigentă faţă de autorităţile spaniole atunci când există date conform cărora 
numeroase autorităţi locale nu reuşesc să îşi îndeplinească obligaţiile faţă de cetăţenii 
europeni;

7. îşi exprimă îngrijorarea şi consternarea faţă de faptul că autorităţile juridice şi judiciare 
din Spania au demonstrat o pregătire extrem de slabă şi nu dispun de mijloace adecvate 
pentru a găsi un remediu la impactul pe care urbanizarea masivă îl are asupra vieţii 
oamenilor, după cum au dovedit miile de declaraţii primite de Parlament şi de comisia 
responsabilă de acest aspect;

8. consideră, cu toate acestea, că lipsa de claritate, precizie şi certitudine cu privire la 
dreptul de proprietate privată prevăzut de legislaţia actuală, precum şi lipsa oricărei 
aplicări corespunzătoare şi consecvente a legislaţiei privind mediul reprezintă cauza 
principală a multor probleme legate de urbanizare şi că acest fapt, combinat cu o anumită
relaxare în procedura judiciară, nu doar a constituit problema, ci a şi generat o formă 
endemică de corupţie a cărei victimă principală este, încă o dată, cetăţeanul european, dar 
care a şi provocat pierderi considerabile statului spaniol;

9. aduce omagiu şi sprijină în totalitate activităţile ombudsmanilor regionali („síndics de 
greuges”) şi ale personalului acestora, precum şi pe cele ale procurorilor mai perseverenţi 
(„fiscales”) care au depus recent numeroase eforturi pentru a restabili integritatea unora 
dintre instituţiile afectate de această problemă;

10. de asemenea, apreciază activitatea petiţionarilor, a asociaţiilor acestora şi a asociaţiilor 
comunităţii locale, în care sunt implicate zeci de mii de cetăţeni spanioli şi cetăţeni de 
altă naţionalitate, care au semnalat Parlamentului aceste aspecte şi care au avut un rol 
esenţial în garantarea drepturilor fundamentale ale vecinilor lor şi ale tuturor celor care au 
fost afectaţi de această problemă gravă şi complexă;

11. reaminteşte faptul că directiva privind evaluarea impactului asupra mediului1 şi directiva 
privind evaluarea strategică a impactului asupra mediului impun obligaţia de a consulta 
opinia publică vizată într-un stadiu în care planurile sunt în curs de stabilire şi elaborare şi 
nu după ce planurile au fost aprobate de facto de autoritatea locală, aşa cum s-a întâmplat 
de multe ori în cazurile aduse în atenţia Comisiei pentru petiţii; reaminteşte, în acelaşi 
context, că orice modificare substanţială a planurilor existente trebuie să respecte şi
această procedură şi că planurile trebuie şi să fie de actualitate şi nu neadecvate din punct 
de vedere statistic sau depăşite;

12. reaminteşte, de asemenea, că prin articolul 91 din Regulamentul (CE) nr. 1083/20062, 
Comisia este împuternicită să întrerupă plata finanţării structurale, iar prin articolul 92, să 

                                               
1 Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului (JO L 175, 5.7.1985, p. 40).
2 Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale 
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suspende acest tip de finanţare pentru un stat membru sau pentru regiunea în cauză şi să 
stabilească măsurile de corecţie în legătură cu proiectele care urmează să primească 
finanţare şi despre care, ulterior, se consideră că nu îndeplinesc integral normele care 
reglementează aplicarea legislaţiei europene aferente;

13. reaminteşte, de asemenea, că Parlamentul, în calitate de autoritate bugetară, poate decide 
şi să plaseze finanţarea programată pentru politicile de coeziune în fondul de rezervă dacă 
acest lucru se consideră necesar pentru a convinge un stat membru să pună capăt 
încălcărilor grave ale normelor şi principiilor pe care este obligat să le respecte în temeiul 
tratatului sau ca urmare a aplicării legislaţiei europene, până în momentul în care 
problema este rezolvată;

14. reiterează concluziile din rezoluţiile sale anterioare, punând sub semnul întrebării 
metodele de desemnare a agenţilor de urbanizare şi puterile deseori excesive acordate de 
multe ori specialiştilor în planificare urbană şi dezvoltatorilor imobiliari de către 
autorităţile locale în detrimentul comunităţilor şi al cetăţenilor cu domiciliul în zona 
respectivă;

15. solicită insistent, încă o dată, autorităţilor locale să consulte cetăţenii şi să îi implice în 
proiectele de dezvoltare urbană pentru a încuraja o dezvoltare urbană mai acceptabilă şi 
sustenabilă, acolo unde acest lucru este necesar, în interesul comunităţilor locale şi nu în 
interesul exclusiv al dezvoltatorilor şi agenţilor imobiliari şi în alte interese legitime;

16. condamnă vehement practica ilicită prin care anumiţi dezvoltatori imobiliari subminează, 
prin subterfugiu, deţinerea legitimă de proprietate a cetăţenilor europeni, intervenind în 
cartea funciară şi în notificările cadastrale, şi invită autorităţile locale să stabilească 
măsuri legale de protecţie pentru a contracara această practică;

17. reafirmă faptul că, în cazul în care se plătesc despăgubiri pentru pierderea proprietăţii, 
acestea ar trebui acordate la un nivel corespunzător şi în conformitate cu jurisprudenţa 
Curţii de Justiţie şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului;

18. invită încă o dată Comisia să iniţieze o campanie de informare adresată cetăţenilor 
europeni care achiziţionează proprietăţi imobiliare într-un alt stat membru decât cel din 
care provin;

19. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, precum şi guvernului şi parlamentului Regatului Spaniei şi Adunărilor 
Regionale Autonome, ombudsmanilor naţionali şi regionali din Spania şi petiţionarilor.

                                                                                                                                                  
privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune (JO L 210, 
31.7.2006, p. 25).


