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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0301/2008, внесена от Rosa Maria Fernandez Jiménez (с испанско 
гражданство), от името на „Платформа за защита на водата в долината 
Lecrin“ в Sierra Nevada de Durcal (Гранада), подкрепена от 4 подписа, 
относно извършени нарушения на Рамковата директива на ЕО за водите във 
връзка с изграждането и функционирането на бутилиращата фабрика за 
минерална вода „Aguas Minerales de Sierra Nevada S.L.“

1. Резюме на петицията

Вносителката настоява, че местните, регионалните и националните власти са нарушили 
Рамковата директива на ЕО за водите, одобрявайки изграждането и експлоатацията на 
бутилиращата фабрика за минерална вода „Aguas Minerales de Sierra Nevada S.L.“ в 
Durcal (Гранада). Тя твърди, че дейността на въпросното предприятие носи рискове от 
сериозно вредно въздействие върху вододайния слой, захранващ Lagunas del Padul, 
разположени в природния парк „Sierra Nevada“, който е защитена територия на 
Общността по Директива 92/43 на ЕО за естествените местообитания. Вносителката 
моли Европейския парламент да разследва ситуацията.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 юли 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

Вносителката на петицията цитира одобрен от испанските органи проект за изграждане 
на бутилираща фабрика в Dúrcal (Гранада).

Вносителката на петицията твърди, че дейността на това предприятие носи рискове от 



PE<NoPE>416.483</NoPE><Version>01-00</Version> 2/3CM\756647BG.doc

BG

сериозно вредно въздействие върху водоносния хоризонт, захранващ Lagunas del Padul, 
разположен в природния парк „Sierra Nevada“, който е защитена територия на 
Общността по Директива 92/43/ЕИО на Съвета за естествените местообитания. 
Вносителката твърди, че е нарушено следното законодателство:

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

 Директива 2000/60/ЕО2 за установяване на рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите (Рамкова директива за водите).

Коментари на Комисията относно петицията

Във връзка с Директива 92/43/ЕИО Комисията би искала да посочи, че община Durcal 
отчасти е разположена в територията от значение за Общността ES6140004 Sierra 
Nevada. Директива 92/43/ЕИО на Съвета не забранява развойната дейност върху 
области от „Натура 2000“, но в член 6 се установяват предохранителните мерки за 
проекти, които е възможно да имат значително влияние върху територия от „Натура 
2000“. Вносителката на петицията не е предоставила доказателства за възможното 
влияние, което проектът би могъл да окаже върху целостта на територията. В 
допълнение, според предоставената от вносителката информация, отговорният орган за 
околната среда не е установил значително въздействие на проекта върху територията от 
значение за Общността.

Що се отнася до прилагането на европейското законодателство в областта на оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС), този проект би могъл да попадне в 
обхвата на приложение II, точка 10, буква л) към Директива 85/337/ЕИО на Съвета 
относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда3, изменена от Директива 97/11/ЕО4 на Съвета и Директива 2003/35/ЕО5

(Директивата за ОВОС). За включените в приложение II проекти, държавите-членки 
определят чрез преглед на всеки отделен случай или чрез определени от тях прагове и 
критерии дали проектът следва да подлежи на ОВОС.

В този случай в законодателството на район Андалусия, което транспонира 
Директивата за ОВОС6, се създават прагове за определяне на въздействието върху 
околната среда. В приложение II, точка 39 от този закон се посочва, че такава оценка е 
необходима само в случай че добивът на вода надвишава 1,5 кубични хектометра 
годишно. С Решение от 21 август 2007 г. добивът в Dúrcal е ограничен до 10 
литра/секунда(315 360 кубични метра/година). Тъй като това количество е под 
установения в испанското транспониращо законодателство праг, в този случай не е 
необходима ОВОС.

                                               
1 OВ L 206, 22.7.1992 г.
2 OВ L 327, 22.12.2000 г.
3 OВ L 175, 5.7.1985 г.
4 OВ L 73, 14.3.1997 г.
5 OВ L 156, 25.6.2003 г.
6 Закон 7/1994 за защита на околната среда, 18 май BOJA 79 от 31.5.1994 г.
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Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО1,) изисква подробно планиране на 
използването на водни ресурси с цел да се избегнат неустойчиви решения и необратими 
щети върху околната среда посредством разработването на планове за управление на 
речните басейни. В съответствие с Рамковата директива за водите, първите подобни 
планове трябва да бъдат публикувани до декември 2009 г. В член 4 от Рамковата 
директива за водите се посочват две основни цели в областта на околната среда: 
предпазване на състоянието на всички водни обекти от влошаване и постигане на добро 
състояние на всички водни обекти до 2015 г. За подземните води целта за 2015 г. следва 
да включва и постигане на дългосрочен баланс между водочерпене и водосбор. След 
2009 г. всеки план или програма, който оказва въздействие върху водните ресурси или 
върху качеството на водата, ще трябва да се съгласува с разпоредбите на плановете за 
управление на речните басейни, за да могат да бъдат постигнати целите за околната 
среда от Рамковата директива за водите.

Вносителите на петицията твърдят, че количеството разрешени за добив води ще 
изложи на риск постигането на целите от Директивата по отношение на околната среда. 
По-конкретно, те твърдят, че ще бъде нарушен принципът на предотвратяване на 
влошаване на състоянието на водите, тъй като добивът ще надхвърли водосбора на 
водоносния хоризонт и е възможно да окаже влияние върху влажната зона Laguna del 
Padul, която е пряко свързана с водоносния хоризонт. Вносителите предоставят 
обширна информация, с която оспорват предоставените от испанските органи цифри за 
наличните ресурси и бъдещите нужди. Те правят собствени предвиждания и стигат до 
заключението, че наличните ресурси във водоносния хоризонт няма да бъдат 
достатъчни за задоволяване на бъдещите потребности.

Разрешените добиви, оспорвани от вносителите, са обаче препоръчаните от органа, 
отговарящ за речните басейни, и са много малки в сравнение с нуждите в района, 
например за напояване (над 100 пъти по-големи). В разрешителното се посочва, че 
разрешеният поток е по-малко от 0,2 % от наличните ресурси. Условията за разрешение 
включват монтиране на пиезометри около мястото на водочерпене за наблюдение на 
нивото на водоносния хоризонт с цел да се гарантира, че то не е засегнато.

Оценката на наличната информация доведе до заключение от страна на Комисията, че 
няма доказателства за нарушение на Директива 2000/60/ЕО.

Заключение

Предвид наличната информация няма достатъчно доказателства, за да се смята, че не се 
спазват изискванията, посочени в Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 
92/43/ЕИО и Директива 2000/60/ЕО.

                                               
1 OВ L 327, 22.12.2000 г.
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