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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП 

Относно: Петиция 0748/2007, внесена от Juan Manuel Iruela Sánchez, с испанско 
гражданство, относно твърдението за нарушаване на законодателството 
на ЕО в областта на околната среда във връзка с проект за 
пренасочване на води на Río Castril (Гранада, Андалусия)

1. Резюме на петицията 

Вносителят на петицията критикува решението на испанските органи да одобрят 
проект, целящ регулиране на режима на водното течение на Río Castril, за да се осигури 
водоснабдяването на град Baza. Според вносителя, този проект би причинил 
необратими вреди не само на Río Castril, но също така и на защитената зона Peña de 
Castril и на „Conjunto Histórico de Castril“, които са част от националното културно 
наследство. Вносителят на петицията оспорва избрания вариант за проекта и смята, че 
при вземането на решение не е била оценена правилно алтернативна възможност, която 
е по-щадяща за околната среда. Той смята, че са били нарушени Директива 2003/4/EО 
относно обществения достъп до информация за околната среда, Директива 2003/35/EО 
за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и 
програми и Директива 92/43/EО за опазване на естествените местообитания, и отправя 
искане към Европейския парламент да се намеси и да спре изпълнението на проекта..

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 20 декември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника. 

3. Отговор от Комисията, получен на 17 юли 2008 г. 

Вносителят на петицията поставя въпроса за проект, одобрен от испанските органи, 
относно водоснабдяването на град Baza. Проектът предвижда използването на вода от 
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съществуващия резервоар Portillo в река Castril, близо до град Castril, където живее 
вносителят на петицията, и включва поставянето на 25 км. тръби по протежението на 
реката. Вносителят на петицията твърди, че този проект ще причини необратими 
екологични щети на реката. Освен това, проектът е бил одобрен, като е била използвана 
процедура по спешност, при която се избягва обществено допитване, а неотложността 
на процедурата не е обоснована, тъй като град Baza никога не е страдал от ограничения 
на водоснабдяването. Вносителят на петицията твърди, че е поискал от испанските 
органи свързаните с проекта документи, но не е получил отговор. Според 
предоставената информация, не е била извършена оценка на алтернативите, а
вносителят на петицията предлага вариант, който би бил по-евтин и по-щадящ за 
околната среда.

Вносителят на петицията твърди, че е било нарушено следното законодателство:

 Директива 2003/4/EО1 относно обществения достъп до информация за околната 
среда;

 Регламент (ЕО) № 1367/2006 относно прилагането на разпоредбите на Орхуската 
конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на 
решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и 
органите на Общността;

 Директива 2003/35/EО2 за осигуряване участието на обществеността при 
изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда;

 Директива 92/43/ЕИО3 за опазване на естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна;

 Директива 79/409/ЕИО4 относно опазването на дивите птици.

По отношение на Директива 92/43/ЕИО Комисията би искала да подчертае, че река 
Castril не е класифицирана като територия по НАТУРА 2000 съгласно 
законодателството на Общността в областта на околната среда. Вероятното въздействие 
на посочения проект върху съседните територии по НАТУРА 2000 трябва да бъде 
определено от отговорния орган по околната среда. Във връзка с наличието на 
включени в приложение ІV растителни и животински видове, които са свързани с 
реката, въпросните органи трябва да предвидят защитни мерки за тези видове, а когато 
се разглеждат дерогации съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕИО, те трябва да 
се докладват на Комисията. Към настоящия момент Комисията не е била информирана 
за дерогации, които могат да се смятат за свързани с този конкретен случай. 
Вносителят на петицията също така посочва други видове птици, за които органите 
трябва да избегнат влошаване на техните местообитания.

Рамковата директива за водите (Директива 2000/60/EО), публикувана през декември 
2000 г.5, регламентира необходимостта от подробно планиране във връзка с 
използването на водните ресурси, за да се избегнат неустойчивите решения и 
                                               
1 OВ L 41, 14.02.2003 г., стр. 26-32
2 OВ L 156, 25.06.2003 г., стр. 17-25
3 OВ L 206, 22.07.1992 г., стр. 7-50
4 OВ L 103, 25.04.1979 г., стр. 1-18
5 Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията 
на Общността в областта на политиката за водите, OВ L 327, 22.12.2000 г.
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необратимите щети за околната среда, чрез разработване на планове за управление на 
речните басейни (ПУРБ). В съответствие с Рамковата директива за водите първият 
ПУРБ ще бъде публикуван преди декември 2009 г. В Рамковата директива за водите 
има две основни общи екологични цели и те са изложени в член 4: предпазване 
състоянието на водните обекти от влошаване и постигане на добро състояние на всички 
води до 2015 година. След 2009 г .  всички планове или програми, които оказват 
въздействие върху водните ресурси или качеството на водите ще трябва да са 
съгласувани с разпоредбите на ПУРБ, така че екологичните цели на Рамковата 
директива за водите да бъдат изпълнени. В случаите на нови проекти, член 4, параграф 
7 от Рамковата директива за водите позволява влошаване на състоянието на 
повърхностни води при изпълнение на определени условия. В такива случаи 
испанските органи трябва да осигурят изпълнението на тези условия .

По отношение на другите актове на Общността, посочени в петицията, Комисията 
подчертава, че Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета1 се 
отнася до прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция към институциите и 
органите на Общността, а не към националните органи. 

По отношение на Директива 85/337/ЕИО2, изменена с Директива 97/11/EО3 и 
Директива 2003/35/EО (известна като Директивата за оценката на въздействието върху 
околната среда или за ОВОС), тези директиви предвиждат извършването на оценка на 
определени проекти. Според предоставената информация проектът не попада в обхвата 
на приложение І към Директива 85/337/ЕИО и следователно не се изисква 
задължителна оценка. Проектът може да попада в категория 10, буква й) от приложение 
ІІ към Директива 85/337/ЕИО и следователно се изисква оценка, ако има вероятност 
проектите да окажат съществено въздействие върху околната среда, посредством
проучване (скрийнинг) на проекта въз основа на праговете или критериите по 
приложение ІІІ към директивата. Главна отговорност за вземането на решение относно 
това, дали става дума за такъв случай, носи компетентният орган в конкретната 
държава-членка. По отношение на процеса на обществено допитване, такова се изисква 
по Директивата за ОВОС само когато бъде взето решение за извършване на ОВОС, а 
тъй като ОВОС не е задължителна, както бе пояснено по-горе, компетентният орган на 
държавата-членка трябва да реши дали такъв процес е необходим.

От петицията става ясно, че е било подадено искане за достъп до информация за 
околната среда, на което, според вносителя на петицията, не е бил даден никакъв 
отговор. Директива 2003/4/EО се отнася до обществения достъп до информация, 
свързана с околната среда. В тази връзка е важно да се подчертае, че от публичните 
органи се изисква, както е предвидено в член 2, параграф 1, да предоставят на 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно 
прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в 
процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите 
и органите на Общността, OВ L 264, 25.09.2006 г.
2 Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда . OВ L 175, 05.07.1985 г., стр. 40.
3 Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 г. за изменение на Директива 85/337/ЕИО относно 
оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда. OВ L 73, 
14.03.1997 г., стр. 5. 
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разположение информацията за околната среда, съхранявана от или за тях, на всеки 
заявител при поискване и без той да трябва да декларира интерес. Член 3, параграф 2 
предвижда конкретни срокове за предоставянето на тази информация. Ако искането е 
формулирано твърде общо, публичният орган, във възможно най-кратък срок, но не по-
късно от един месец, трябва да поиска от заявителя да уточни искането си, като го 
подпомогне в тази връзка. Публичните органи обаче могат, когато считат, че е уместно, 
да откажат искането. Достъп до информация за околната среда означава достъп до 
информацията във вида, в който я притежава публичният орган, без да е необходимо 
той да извършва някакво действие или да я подготвя. В случаите, когато исканата
информация – част от нея или цялата информация – не се съхранява от или за 
публичният орган, до който е адресирано искането и този публичен орган знае, че 
исканата информация се съхранява от или за друг публичен орган, той трябва да 
препрати искането на този друг орган или да информира заявителя относно публичния 
орган, при който предполага, че е възможно да се заяви исканата информация (член 4, 
параграф 1, буква a)) от Директива 2003/4/EО). 

Комисията би искала да посочи, че искането на вносителя на петицията до община 
Castril може да е било сметнато за твърде общо. Освен това изглежда, че определени 
аспекти превишават границите на обикновения достъп до информация за околната 
среда, както този достъп се разглежда в Директива 2003/4/EО. Независимо дали цялата 
искана информация е притежание на община Castril, този публичен орган трябва да 
спазва разпоредбите на член 4, параграф 1, буква a) от директивата.

Член 6 от Директива 2003/4/EО предвижда достъп до правосъдие. Всеки заявител, 
който счита, че искането му за предоставяне на информация е било игнорирано, било е 
погрешно отхвърлено, изцяло или частично, или че му е отговорено неточно, има 
достъп до процедурите за преразглеждане, предвидени в параграфи 1 и 2. 

Следователно, като изхожда от тези факти, Комисията приканва вносителя на 
петицията да използва напълно възможностите за достъп до информация за околната 
среда, предлагани от Директива 2003/4/ЕО, включително процедурите за 
преразглеждане, ако е необходимо.

Заключения

В светлината на наличната информация няма достатъчно данни, за да се смята, че не са 
изпълнени изискванията на Регламент 1367/2006 и Директиви 2003/4/EО, 2003/35/EО, 
92/43/ЕИО, 79/409/ЕИО, 85/337/ЕИО и нейните изменения, и 2000/60/EО.
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