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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0181/2011, внесена от Роса Бургос Ререс (Rosa Burgos Rérez), с 
испанско гражданство, от името на „Verdes de Aragón“, относно проект за 
зимни спортове в Монтануй, в автономния регион Арагон в Северна 
Испания и свързаната с това вреда за околната среда

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че дружеството Арамон (Aramon), в което както 
правителство на регион Арагон, така и Иберкаха имат 50 % участие, е започнало 
изграждането на проект за зимни спортове в Монтануй в испанския автономен регион 
Арагон. Проектът ще има пагубно въздействие върху околната среда и местната флора 
и фауна, включително за двата застрашени вида бяла яребица, lagopus mutus pyrenaicus, 
и брадат лешояд, gypaetus barbatus. Вносителят на петицията поставя под въпрос 
обективността на оценката на въздействието върху околната среда на проекта, която е 
била извършена от INAGA (Instituto Aragónes de Gestión Ambiental) и следователно 
призовава Европейския парламент да се намеси, за да се защити и запази това, което 
представлява зона от значение за околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 май 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 ноември 2011 г.

Службите на Комисията разгледаха предоставената от вносителя информация в 
контекста на приложимото в случая право на ЕС в областта на околната среда.
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Изменената Директива 85/337/ЕИО1 (известна като Директива за оценка на 
въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС) предвижда извършването 
на ОВОС за някои публични и частни проекти. Директивата за ОВОС разграничава 
т.нар. проекти от приложение І, за които винаги се изисква ОВОС, и проекти от 
приложение ІІ, при които държавите членки вземат решение дали да бъдат подложени 
на ОВОС чрез разглеждане на всеки конкретен случай и/или чрез прагове или 
критерии, определени в националното законодателство, което транспонира 
директивата. Когато се извършва оценка на всеки отделен случай, или се въвеждат 
прагове или критерии, се вземат под внимание съответните критерии за подбор, 
посочени в приложение III към директивата. Сред тях са характеристиките на проекта, 
неговото местоположение и характеристиките на потенциалното му въздействие.

Следователно за проектите, включени в приложение I, извършването на процедура за 
ОВОС е задължително. За проекти, включени в приложение II, държавите членки 
трябва да определят преди издаване на разрешително за изпълнение на проекта дали 
има вероятност съответният проект да окаже значително въздействие върху околната 
среда. Тази оценка трябва да бъде направена публично достояние. Следва да се 
отбележи, че „Ски писти, ски влекове, лифтове и съоръжения към тях“ са сред 
проектите за „Туризъм и отдих“, включени в приложение II, точка 12, буква а) от 
Директивата за ОВОС.

Процедурата по извършване на ОВОС гарантира, че последиците от проектите за 
околната среда са установени и оценени, преди компетентният орган да даде 
разрешение за тяхното осъществяване. Обществеността може да даде своето мнение и 
всички консултации се вземат предвид. Обществеността следва да бъде информирана 
относно съдържанието на разрешението за осъществяване.

Що се отнася до директивите на ЕС в областта на опазването на природата (Директива 
2009/147/ЕО2 за птиците и Директива 92/43/ЕИО3 за местообитанията), следва да се 
отбележи, че те могат да бъдат приложими, ако има вероятност въпросният проект да 
окаже значително въздействие върху територия от мрежата Натура 2000. Следва да се 
отбележи, че според вносителя на петицията няколко територии от значение за 
Общността (ТЗО) и специални защитени зони (СЗЗ) за видове птици могат да бъдат 
засегнати от проекта.

В съответствие с член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията планове или 
проекти, които могат да окажат отрицателно въздействие върху обекти от „Натура 
2000“, се подлагат на подходяща проверка с оглед целите на съхраняването на тези 
територии. С оглед на заключенията от оценката, компетентните органи одобряват 
плана или проекта само след като установят, че той няма да има отрицателно влияние 
върху целостта на територията. Ако това не може да бъде установено, изпълнението на 

                                               
1 Директива 85/337/ЕИО (ОВ L 175, 5.7.1985 г.), изменена с Директива 97/11/ЕО (ОВ L 073, 14.3.1997 г.), 
Директива 2003/35/ЕО (ОВ L 156, 25.6.2003 г.) и Директива 2009/31/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г.).

2 Директива 2009/147/EО (ОВ L 20, 26.1.2010 г.), кодифицираща Директива 79/409/EИО относно 
опазването на дивите птици (OВ L 103, 25.4.1979 г.).
3  Директива 92/43/EИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (OВ L 
206, 22.7.1992 г.).
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плана или проекта може да продължи единствено при извънредни обстоятелства, 
посочени в член 6, параграф 4 от директивата и то при условие че се предприемат 
подходящи компенсаторни мерки.

За да получи подробности по случая, Комисията е изискала информация от 
компетентните испански органи относно спазването на съответните изисквания на 
правото на ЕС в областта на околната среда, и по-специално относно това как тези 
органи са приложили разпоредбите на Директивата за ОВОС и директивите в областта 
на опазването на природата.

Комисията ще уведоми комисията по петиции при развитие по случая.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 30 август 2012 г.

В два случая Комисията е изискала информация от компетентните испански органи във 
връзка с прилагането на разпоредбите на Директива 2011/92/EС1 за ОВОС, Директива 
2009/147/ЕО2 за птиците и Директива 92/43/ЕИО3 за местообитанията по отношение на 
проекта „Ampliación de la Estación de esquí de Cerler“.

По отношение на Директива 2011/92/ЕС4 (известна като Директива за оценка на 
въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС) и съгласно декларацията 
за въздействието върху околната среда5 (DIA), издадена от регионалните органи по 
околната среда, проектът ще бъде извършен на пет последователни етапа в рамките на 
16 години. Обсегът на декларацията за въздействието върху околната среда се 
ограничава до т.нар. „област Кастанеса“, която обхваща дейностите, включени във фаза 
І, както и част от дейностите от фаза ІІ поради пространствената и функционална 
последователност по отношение на дейностите от фаза І. Дейностите, включени в 
„област Кастанеса“, не са в границите на територия от мрежата Натура 2000. 
Декларацията за въздействието върху околната среда стига до заключението, че
дейностите, включени в „област Кастанеса“, са екологично устойчиви, при положение 
че се спазват препоръчаните изменения на проекта и се съблюдават предложените 
мерки за смекчаване на последиците и за извършване на корекции.

Според декларацията за въздействието върху околната среда останалите проектни фази 
представляват функционално взаимосвързани сектори, но са независими по отношение 
на време и местоположение. По технически и методологични причини не е възможно 
да се извърши оценка на въздействието на тези фази, тъй като изпълнението им е 
запланувано за период от 16 години. За такъв дълъг период не е възможно или не се 
препоръчва да се извърши оценка на въздействието на всички фази на проекта 
наведнъж. Ето защо ще трябва да бъдат разработени отделни проекти за по-нататъшни 

                                               
1 ОВ L 26, 28.1.2012 г.
2 Директива 2009/147/EО (ОВ L 20, 26.1.2010 г.), кодифицираща Директива 79/409/EИО относно 
опазването на дивите птици (OВ L 103, 25.4.1979 г.).
3  Директива 92/43/EИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (OВ L 
206, 22.7.1992 г.).
4 OВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40; OВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5; ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17; ОВ L 140, 
5.6.2009 г., стр.114.
5 Официален вестник на област Арагон, № 254. 30.12.2010 г.
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фази, които да бъдат подложени на непрекъснато оценяване на въздействието върху 
околната среда и на подходяща оценка на въздействието им върху мрежата Натура 
2000.

Испанските органи съобщиха, че не е извършена оценка sensu stricto на въздействието 
върху територията от значение за Общността SCI ES 24100049 „Рио Исабена“, тъй като 
фазата на проекта, през която може да се стигне до отрицателни въздействия (фаза ІV), 
не е обхваната от издадената декларация за въздействието върху околната среда. 
Въпреки това, съблюдавайки принципа на предпазливост, някои от потенциалните 
въздействия са включени в настоящата декларация за въздействието върху околната 
среда и вече е извършена предварителна оценка.

По отношение на намиращата се в близост специална защитена зона за видове птици и 
ES0000149 „Посец Маладета“, испанските органи отговориха, че тази зона не е 
включена в проектната територия и не се очаква пряко въздействие. Въпреки това е 
извършен анализ на косвеното въздействие върху видовете птици, обитаващи тази 
специална защитена зона. Съгласно испанските органи единствено птиците от вида 
Lagopus mutus pyrenaicus биха били уязвими. За тези видове са предприети мерки за 
смекчаване на последиците, които се състоят в това, откритите в района екземпляри да 
се улавят и маркират преди началото на дейностите в района. Целта на тази мярка е да 
се получи точна информация за поведението на тези видове, както и за евентуални 
отрицателни последици за тях, както и за възможностите за реакция. Задълбочени 
изследвания на животинските видове, обитаващи района, също са предвидени от 
декларацията за въздействието върху околната среда. Тези изследвания ще допълнят 
изследванията, въз основа на които е извършена ОВОС, и ще предоставят актуална 
информация относно неустановените досега потенциални въздействия.

Испанските органи заявиха също така, че при извличането на вода за проекта ще се 
спазва съобразеният с околната среда дебит, установен от действащия план за 
управление на речните басейни. Освен това проектът предвижда и структури за 
съхраняване на вода с цел избягване на извличането на вода, когато съобразеният с 
околната среда дебит е под установения.

В заключение испанските органи заявиха, че окончателното одобрение за проекта 
„Ampliación de la Estación de esquí de Cerler“ все още не е дадено и няма определена 
дата за началото на дейностите. На 8 май 2012 г. организаторът на проекта поиска 
удължаване на валидността на декларацията за въздействието върху околната среда 
(валидна първоначално за период от две години с краен срок 30 декември 2012 г.), 
което понастоящем се разглежда от компетентните органи.

Заключение
Въз основа на наличната информация, на сегашния етап Комисията няма основания да 
приеме, че разпоредбите на Директивите за ОВОС, за птиците и за местообитанията не 
са спазени.

Що се отнася до Рамковата директива за водите, Комисията припомня, че през юни 
2010 г. е образувано производство за нарушение срещу Испания за неприемане на план 
за управление на речния басейн на река Ебро и за недокладване на Комисията.
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5. Отговор от Комисията (II), получен на 29 ноември 2013 г.

В предишното си съобщение Комисията информира комисията по петиции, че не са 
намерени основания да се заключи, че разпоредбите на Директива 85/337/ЕИО1, 
Директива 2009/147/ЕО2 за птиците и на Директива 92/43/ЕИО3 за местообитанията не
са били спазени. 

Що се отнася до Рамковата директива за водите4, Комисията припомни, че през юни 
2010 г. е било образувано производство за нарушение срещу Испания за неприемане на 
план за управление на речния басейн на река Ебро и за недокладване на Комисията. 

Неизпълнението на това задължение от страна на Испания — с изключение на Distrito 
Fluvial de Cataluña — беше потвърдено от Съда на Европейския съюз в неговото 
неотдавнашно решение от 4 октомври 2012 г. (Дело C-403/11 Комисия с/у Испания).

Комисията отправи искане до испанските органи да представят мерките, предприети с цел 
изпълнение на условията на това решение, а именно приемането на неизпълнените 
планове за управление на речните басейни (включително плана за управление на басейна 
на река Ебро).

По отношение на потенциални нарушения относно проекта за хидроложки план за 
басейна на река Ебро, едва след приемането и съобщаването на плана за управление на 
речните басейни за този басейн Комисията ще бъде в състояние да анализира 
съответствието му с изискванията на Рамковата директива за водите и на Директивата 
за местообитанията и, ако е необходимо, да предприеме действия.

Заключение

Комисията предприема всички необходими мерки, за да се гарантира, че Испания 
приема и изпълнява плановете за управление на речните басейни, включително и плана 
за басейна на река Ебро.

                                               
1 ОВ L 26, 28.1.2012 г. (кодифицирана версия на Директива 85/337/ЕИО относно въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда, във вида, в който е изменена).

2 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно 
опазването на дивите птици. OВ L 20/7, 26.1.2010 г.

3 Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

4 Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за 
установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (OВ L 327, 
22.12.2000 г, стр. 1–73). Директива, последно изменена с Директива 2009/31/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., 
стр. 114).


