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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Петиция № 0464/2006, внесена от Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona, с испанско 
гражданство, срещу финансирането от страна на Общността на пътна и речна 
инфраструктура между Испания и Португалия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се обявява срещу финансирането от Общността (чрез 
общностната инициатива „Интеррег III A“) на проект за обществен строеж, състоящ се 
в построяването на свързващ път и мост на границата между Испания и Португалия, 
между населените места El Granado (Huelva) и Pomarao (Mértola). Въпросният 
обществен строеж ще минава през територии от общностен интерес, намиращи се в 
околностите на сливането на две реки по границата, освен това проектът не отчита 
влиянието, което този строеж ще окаже върху хидрографската карта и ландшафта на 
региона, както и върху сигурността и здравето на живеещото там население. 
Подписалият петицията призовава Съюза да се намеси, за да защити териториите, 
включени в екологичната мрежа „Натура 2000“, които са застрашени от проекта и от 
общностното му финансиране.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 31 октомври 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4, от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 1 юни 2007 г.

Петиция

Петицията се отнася до проект за благоустройство, включващ построяването на 
четирикилометров път и на мост, минаващ над река Шанза и свързващ селата El 
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Granado (Huelva) и Pomarao (Mértola), на границата между Испания и Португалия. Този 
проект, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в рамките на 
общностната инициативна програма „Интеррег III“, ще доведе, според вносителя на 
петицията, до известни диспропорционални неудобства на икономическо и екологично 
равнище в сравнение с предимствата на сливането на двата гранични региона.

Според вносителя на петицията, строителството на новия мост ще причини по-скоро 
вреда на село Pomarao, тъй като той практически ще минава над няколко къщи и 
неговата наклонена стена ще бъде много стръмна и опасна. Това трасе беше избрано,
въпреки категоричния отказ на „Confederación Hidrográfica del Guadiana“ да разреши 
преминаването му през дигата на язовир „Complejo del Chanza“.

Също така, според вносителя на петицията, за построяването на четирикилометровия 
път между селата El Granado и Pomarao ще бъдат използвани терени, предложени от 
Испания като обекти от общностен интерес, които ще бъдат включени в екологичната 
мрежа „Натура 2000“ и които са разположени близо до природен парк. Строителството 
на път и мост предполага изкопаване и извозване на голямо количество земна маса и 
скали, което впоследствие ще доведе до замърсяване на река Гуадиана, до 
унищожаване на флората и фауната и ще предизвика други необратими поражения 
върху изключителния пейзаж, който представлява този речен анклав. Не се отчита, 
отново според вносителя на петицията, влиянието на шума и естетическото 
въздействие върху къщите в съседство до пътя, както и значителният риск за 
населението на Pomarao поради увеличаване на движението.

Вносителят не разбира защо предложеното през 2005 г .  алтернативно решение на 
проблема от регионалните органи („Junta de Andalucía“), което се състои в това да се 
предпочете използването на вече съществуващата язовирна стена над река Шанза пред 
построяването на нов мост, е било отхвърлено. Според него това предложение 
изглежда по-надеждно както в екологичен, така и в икономически план, а също и по 
отношение на пътната безопасност на района.
Той си задава въпроса дали приемането на един по-скъп проект не е свързано с бъдещи 
спекулации с недвижими имоти в географската зона на строителството на моста.

Вносителят на петицията отбелязва също така резервираното отношение на 
компетентните органи (Confederación Hidrográfica del Guadiana et Diputación de Huelva) 
относно предоставянето на  исканата през 2004 г. информация по този проект по повод 
на една жалба до Defensor del Pueblo (испанския омбудсман) и липсата на 
сътрудничество между тези органи относно достъпа до информация по въпросите на 
околната среда.

Той желае също така да бъде информиран за начина на протичане на процедурата за 
включване в Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ на защитени територии от 
общностен интерес, предложени от Испания, и най-вече иска да знае дали иберийският 
рис (Lynx pardinus) и императорският орел (Aguila imperial) се отнасят към защитените 
видове по силата на Директива на ЕС 92/43/ЕИО.

Коментари на Комисията
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Най-напред службите на Комисията желаят да уточнят, че:

1 - по силата на Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно 
определянето на общи разпоредби за структурните фондове и съгласно принципа 
на субсидиарност държавите-членки са отговорни за реализирането на помощите и 
тяхното контролиране. Те също така посочват в тази връзка и управляващия орган, 
който носи отговорност за ефективното и правилно управление и усвояването на 
фондовете, в съответствие с политиките на Общността;

2 - операцията, която е предмет на настоящата петиция, е част от проект, наречен 
„HUBAAL 2“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие в 
рамките на програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ III A“ 
Испания–Португалия 2000–2006 г., чийто управляващ орган е Испания („Ministerio 
de Economia y Hacienda“);

3 -  настоящата петиция засяга същия проблем, както и жалби № 2006/4527 и 
2006/4842, внесени пред Комисията от същия жалбоподател г-н De la Rasilla 
Sanchez-Arjona, представител на l'Observatorio Ecociudadano del Guadiana Atlántico; 

4 -  трябва да се отбележи също така, че Комисията е получила още една жалба под № 
2006/4557, която се отнася до евентуално неправилно прилагане на задълженията, 
произтичащи от общностното право в областта на околната среда, преди всичко на 
тези, наложени с Директива 85/337/ЕИО1 и Директива 92/43/ЕИО2 предвид 
евентуални значителни последствия на гореспоменатия проект върху предложените 
за включване към екологичната мрежа „Натура 2000“ територии. Следва да се 
отбележи, че споменатите територии са включени в списъка на „Местности с важно 
общностно значение“ (SIC) „Rio Guadiana y ribera del Chanza“ и „Andevalo 
occidental“, както и включени в списъка на SIC за Средиземноморския 
биогеографски регион, одобрен от Комисията на 19 юли 2006 г.3

Отправените до Европейския парламент жалби веднага станаха обект на първоначално 
събиране на информация от органите за управление и осъществяване на проекта 
(„Ministerio de Economia y Hacianda“ в качеството си на управляващ орган, „Diputación 
Provincial de Huelva“ в качеството си на бенефициер на проекта „Hubaal 2“), който 
понастоящем се разглежда от службите на Комисията. Беше отправено искане за 
допълнителна информация до испанските органи.

Заключение.

Комисията ще информира комисията по петиции за развитието на този казус.

4. Отговор на Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

Както беше посочено в предходното съобщение, Комисията осъществи контакт с 
органите по управление и осъществяване на проекта –„Ministerio de Economia y 
                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г.
2 ОВ L 206, 22.7.1992 г.
3 ОВ L 259, 21.9.2006 г.
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Hacienda“ в качеството му на орган на управление и „Diputación Provincial de Huelva“ в 
качеството му на бенефициeнт на проекта „Hubaal 2“.

Беше поискано да се направят уточнения по отношение на условията за реализиране на 
проекта. Първият предоставен отговор от страна на испанските органи не позволи да 
бъдат премахнати всички съмнения относно заключенията от изследването за влияние 
върху околната среда. Последва допълнително искане за сведения. През януари 2007 г. 
испанските органи изпратиха досието по изследването за влиянието върху околната 
среда, което бе анализирано в дълбочина. Освен това Комисията обсъди с органите
представените в жалбата проблеми по време на среща по пакета нарушения — околна 
среда, която се проведе в Мадрид през април 2007 г. По време на тази среща 
испанските органи потвърдиха техническата неосъществимост на преминаването на 
път върху язовирната стена, обявена в издаденото през 2006 г. становище  на органа 
отговорен за управлението на язовирната стена (Agencia andaluza del agua). Органите 
потвърждават също така обстоятелството, че всяка алтернатива за трасе на пътя трябва 
да прекоси защитената от „Натура 2000“ зона, както и обстоятелството, че няколко 
трасета вече са били анализирани от органите. Те също така са информирали
Комисията, че текущите проекти за благоустройство са били изоставени.

Посредством допълнително проучване върху екологичната стойност на засегнатите 
територии, осъществено от Университета в Севиля, испанските органи потвърдиха, че 
последиците върху флората и фауната би трябвало да бъдат счетени за несъществени.
Както и в предходното, в това изследване органите предлагат допълнителни мерки за 
подобряване качеството на естествените местообитания около проекта и увеличаването 
на пропускливостта на въпросните инфраструктури, което би способствало за 
оптималното намаляване на ограничителния ефект от тези инфраструктури.

Предвид предходното, Комисията счете, че не са налице сведения за нарушение на 
задълженията, установени от общностното законодателство в областта на околната 
среда.

Службите на Комисията информираха жалбоподателя през юли и август 2007 г. по 
отношение хода на предприетите мерки по повод на подадената от него жалба и най-
вече, че предоставените от испанските органи сведения не позволяват разследването на 
случая да продължи в посока към възможно неспазване от страна на органите на 
установените от европейското законодателство в областта на околната среда 
задължения.

Поради липса на реакция от страна на жалбоподателя, производството по жалбите е 
прекратено с решение от 17 октомври 2007 г.
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