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 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1391/2007, внесена от г-н Miguel Angel Ortiz Lopez, с испанско 
гражданство, от името на „Plataforma para la defensa del Río Castril”, 
относно неблагоприятното въздействие на дейностите, предвидени за 
извършване по реката Río Castril, с цел водоснабдяване на селищата 
Baza, Caniles и Zújar

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу решението на испанското Министерство на 
околната среда да одобри извършването на спешни строителни дейности по реката Río 
Castril, с оглед осигуряване на водоснабдяването на селищата Baza, Caniles и Zújar. 
Вносителят на петицията твърди, че дейностите няма да бъдат съразмерни и не могат 
да бъдат обосновани с нуждите от вода на горепосочените селища. Вносителят на 
петицията обяснява, че предвидените дейности биха нанесли непоправими щети на 
уникалната екосистема на реката и биха нарушили Директиви 85/377/ЕИО и 
92/43/ЕИО.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Вносителят на петицията се обръща към Комисията във връзка с проект за 
водоснабдяване на град Baza, одобрен от испанските власти. Проектът предвижда 
доставяне на вода от съществуващото водохранилище Portillo при река Castril, близо до 
град Castril, където живее вносителят на петицията, и включва прокарването на 
тръбопровод с дължина 25 км по протежението на реката. Според вносителя на 
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петицията проектът ще причини невъзвратими щети на екосистемата на реката. Според 
информацията, представена в петицията, не са разглеждани алтернативни решения и 
вносителят предлага решение, което е по-евтино и благоприятно за околната среда.

Според вносителя на петицията е нарушено следното законодателство:

 Директива 92/43/ЕИО1 относно опазване на естествените местообитания и дивата 
флора и фауна;

 Директива79/409/ЕИО2 относно опазването на дивите птици.
 Директива 85/337/ЕИО3, изменена с Директива 97/11/ЕО4,

По отношение на Директива 92/43/ЕИО Комисията би желала да посочи, че река Castril
не е включена в мрежата от обекти по програмата „Натура 2000” съгласно 
законодателството на Общността в областта на околната среда. Отговорните органи по 
опазването на околната среда трябва да определят евентуалните последици от 
изпълнението на въпросния проект върху съседните територии, включени в „Натура 
2000”. По отношение наличието на видове, включени в Приложение ІV, свързани с 
реката, органите трябва да предвидят защитни мерки за опазването на тези видове и 
когато се предвижда дерогация съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕИО, това 
трябва да бъде съобщено на Комисията. До момента Комисията не е информирана за
дерогация, която би могла да се отнесе към тази конкретна ситуация. Вносителят на 
петицията споменава и други видове птици. Съгласно директивата компетентните 
органи трябва да гарантират също така, че местообитанията на тези видове не се
разрушават.

Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО, РДВ), публикувана през декември 20005, 
постановява необходимостта от подробно планиране при използването на водни 
ресурси, за да се избегне вземането на решения с нетрайни резултати и нанасянето на 
безвъзвратни щети на околната среда, чрез разработването на Планове за управление на 
речните басейни (ПУРБ). Съгласно РДВ първият ПУРБ ще бъде публикуван през 
декември 2009 г. Съгласно чл. 4 в РДВ има две основни цели във връзка с околната 
среда: избягване на влошаването на състоянието на водните обекти и постигане на 
добро състояние на всички води до 2015 г. От 2009 г. нататък всеки план или програма, 
които оказват въздействие върху качеството на водните ресурси, трябва да бъдат 
приведени в съответствие с разпоредбите на ПУРБ, така че да се спазят целите на РДВ. 
                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7-50

2 ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1-18

3Директива 85/337/ЕИО от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната среда. ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.

4Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 г., за изменение на Директива 85/337/ЕИО относно
оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. ОВ L 73, 

14.3.1997 г., стр. 5

5 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и 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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При нови проекти член 4, параграф 7 от РДВ допуска нарушаване на състоянието на 
повърхностните води при определени условия. Испанските власти трябва да 
гарантират, че тези условия се спазват при подобни случаи. 

Във връзка с Директива 85/337/ЕИО1, изменена с Директива 97/11/ЕО2, и Директива 
2003/35/ЕО (известна като оценка на въздействието върху околната среда или 
Директивата за ОВОС), тези директиви предвиждат извършването на ОВОС за някои 
проекти. Съгласно дадената информация проектът не попада в обхвата на Приложение 
I на Директива 85/337/ЕИО, и следователно не се изисква задължителна оценка. 
Проектът може да попадне в категория 10, буква й) от Приложение II на Директива
85/337/ЕИО и при това положение е необходима оценка, ако има вероятност проектът 
да окаже значително въздействие върху околната среда, чрез процес, познат като 
"скрининг" въз основа на праговете или критериите, посочени в Приложение ІII на
Директивата. Компетентните органи на съответната държава-членка носят основната
отговорност за определяне на това, дали се касае за такъв случай или не. По отношение 
на процеса на провеждане на обществени консултации, съгласно Директивата за ОВОС 
той е необходим единствено, когато се взема решение за извършване на ОВОС. 
Държавите-членки трябва да гарантират, че обществеността е информирана относно 
решението на компетентните органи. Когато се налага извършването на ОВОС, се 
прилагат правилата за публично участие, предвидени в член 6 от изменената 
директива3. В тази връзка се предвижда заинтересованата общественост да има достъп 
не само до информацията, посочена в член 6, параграф 2, но и до друга информация 
относно околната среда, която има връзка със случая и която се предоставя след 
информиране на обществеността съгласно параграф 2. Достъпът до информация за
околната среда трябва да бъде гарантиран съгласно разпоредбите на Директива 
2003/4/ЕО4.

Според наличната информация няма достатъчно доказателства, за да се приеме, че 
изискванията на Директива 92/43/ЕИО, Директива 79/409/ЕИО и Директива 
85/337/ЕИО, изменена с Директива 2000/60/ЕО не са спазени.

                                               
1Директива 85/337/ЕИО от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои публични и
частни проекти върху околната среда. ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.

2Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 г., за изменение на Директива 85/337/ЕИО относно
оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда ОВ L 73, 14.3.1997
г., стр. 5.

3 Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно осигуряването 
на участието на обществеността при изготвянето на някои планове и програми, касаещи околната среда, 
и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до
правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета. ОВ L 156, от 25 юни 2003 г., стр. 17

4 Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения 
достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО, ОВ L 41 от 14 февруари 
2003 г., стр. 26.
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