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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1017/2006, внесена от г-н Adolfo Barrena Salces, с испанско 
гражданство, относно липсата на подходяща оценка на въздействието върху 
околната среда на проекти за урбанизация, които предстои да бъдат развити
в област Aragón 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията критикува реализирането на няколко проекта за урбанизация, 
започнати или планирани в областта Aragón, Испания, като твърди, че те са били 
одобрени без да се обърне дължимото внимание на околната среда или рисковете 
относно водоснабдяването. Вносителят на петицията твърди, че общите служби, които 
отговарят за градското планиране , създадени на основание на закон 11/ 1992, се 
оказват неспособни да решават проблеми, породени от злоупотреби в града, които 
водят до необосновано развитие. Вносителят на петицията по-специално посочва
проекта El Pirineo Aragonés, който се състои в построяването на нов ски курорт и три 
нови голф игрища в долината Castanesa, както и урбанизацията на околностите на 
Zaragoza. Вносителят на петицията споменава Доклада на г-жа Fourtou относно 
твърденията за злоупотреба със Закона за земята в Valencia, известен като LRAU
(Regulatory Law of Town-Planning Activity -
(Закон за регулиране на градоустройствената дейност) и смята, че в област Aragon
съществуват подобни проблеми. Той моли Европейския парламент да извърши 
проверка по случая.
.
2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 май 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).
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3.  Отговор от Комисията, получен на 21 септември 2007 г.

Петицията

Вносителят на петицията, генерален координатор в Aragon на политическата партия 
"Izquierda Unida" (Обединена левица), е изпратил петиция до Европейския 
парламент, за да изкаже недоволство от политиката за градоустройство, 
която водят органите на регионално управление в Aragon, Испания. Той 
смята, че "Докладът Fourtou " относно твърденията за злоупотреба със 
Закона за земята в Valencia, известен като LRAU (Regulatory Law of Town-
Planning Activity -

(Закон за регулиране на градоустройствената дейност) (Закон 6/ 1994, за Регулация на 
градоустройствената дейност - Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) и 
въздействието му върху европейските граждани, също така би могъл да бъде 
приложен към политиката за градоустройство в област Aragon.

Вносителят на петицията пояснява, че има много планове за градско развитие, които ще 
окажат въздействие върху планинските области, като унищожат ландшафта 
и причинят проблеми, свързани с водните ресурси.Той посочва като пример, 
планирания проект в долината Catanesa, който включва 2300 жилищни 
сгради, хотели, паркинг, ски-лифтове и ски писти, терени за голф игрища и 
т.н.

Вносителят на петицията също така пояснява, че има други проекти в близост до град 
Zaragoza (Acampo Moncasi и Alto de la Muela), които не са в съответствие с
принципа за устойчиво развитие. Той твърди, че тези проекти ще окажат 
въздействие върху земя, предназначена за земеделие, и ще изменят облика 
на градовете в местността. 

Някои други области в близост до Zaragoza (промишлената зона Pla-Za, 
военновъздушна база, Valdespartera, Montes de Morterro и т.н.) също биха 
могли да бъдат засегнати от бъдещoто градско развитие.

Коментар на Комисията относно петицията

Вносителят на петицията обръща внимание на политиката за градско развитие в област 
Aragón, за която той счита, че не е в съответствие с "балансираното развитие 
на земята и околната среда". Комисията посочва, че според принципа на 
субсидиарност, а държавите-членки поемат отговорността да определят свои 
собствени норми за управление на земята, като се спазва законодателството 
на ЕО в областта на околната среда.

Въпреки данните, предоставени от вносителя на петицията, не е възможно да се 
определи дали е налице някакво нарушение на законодателството на ЕО в 
областта на околната среда. Директивите, към които биха могли да бъдат 
отнесени тези планове или проекти са:
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- Директива 2001/42/ЕО1, Директива SEA (стратегическа екологична оценка), се 
прилага за тези планове и програми, които има вероятност да окажат 
значително въздействие върху околната среда. Планирането на градски и 
селски райони и управлението на земеползването обикновено ще изискват 
стратегическа екологична оценка (SEA), ако отговарят на условията от член 
2 и член 3 и ако техният първи официален подготвителен акт датира от 
периода след 21 юли 2004 г.;

- Директива 85/337/ЕИО2, изменена с Директиви 97/11/ЕО3 и 2003/35/ЕО4 (Директива за 
оценка за въздействието върху околната среда) предвижда разпоредби за 
оценка на въздействието върху околната среда (EIA) на някои проекти. 
Проекти, включени в Приложение I, винаги изискват оценка на
въздействието върху околната среда (EIA). Въпреки това, проектите за 
градско развитие са включени в Приложение II. В този случай се изисква 
оценка на въздействието върху околната среда (EIA) ако има вероятност те 
да окажат значително въздействие върху нея. Основната отговорност за 
определяне дали случаят е такъв или не се носи от компетентния орган на 
засегнатата държава-членка;

- държавите-членки също така трябва да вземат под внимание въздействието на 
планове и програми върху територии, посочени от държавите-членки, съгласно 
Директива 79/409/ЕИО и Директива 92/43/ЕИО. Според член 6 на Директива 
92/43/ЕИО, всеки план или проект, който може да окаже значително въздействие на 
територия, защитена от "Натура2000", трябва да подлежи на съответна оценка на 
въздействието с оглед на целите на съхраняването на тази територия. С оглед на 
заключенията на тази оценка, компетентните органи одобряват плана или проекта само 
след като установят, че той няма да има отрицателно влияние върху съответната 
територия. При негативна оценка планът или проектът може да се осъществи при 
липсата на алтернативно решение поради наложителни причини от по-важен 
обществен интерес и като се предприемат всички необходими компенсаторни мерки, за 
да се осигури цялостната кохерентност на "Натура2000".

Тъй като вносителят на петицията споменава възможен недостиг на водни ресурси, 
също така би следвало да се обясни, че Рамковата директива за водите (РДВ)

                                               
1 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на 
последиците на някои планове и програми върху околната среда, ОВ L 197 от 21.7.2001

2 Директива на Съвета 85/337/ЕИО от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда. ОВ L 175, 5/7/1985.

3 Директива на Съвета 97/11/ЕО 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. ОВ L 073, 
14/3/1997

4 Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 26 май 2003 г. за осигуряване участието
на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до 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.
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2000/60/ЕО1 предоставя широко поле за действие по отношение на недостига на вода и 
сушите, основно чрез въвеждането на подходящи пазарно-ориентирани инструменти. 
Рамковата директива за водите (РДВ) установява необходимостта от подробно 
планиране на използването на водните ресурси, с оглед избягване на неустойчиви 
решения и причиняване на необратими щети върху околната среда чрез разработване 
на планове за управление на речни басейни (ПУРБ). Съобразно РДВ, първият ПУРБ 
следва да бъде публикуван до м. декември 2009 г. От 2009 г. нататък всички планове 
или програми, които имат въздействие върху водните ресурси или качеството на 
водата, ще трябва да бъдат съгласувани с предвиденото от ПУРБ с цел постигане на 
екологичните цели на РДВ.

Трябва също така да се отбележи, че е отговорност на националните органи да осигурят 
правилното прилагане на Европейското законодателство в областта на околната среда, 
преди да се даде разрешение за проект или преди да се приеме план. Те трябва да 
гарантират вземането под внимание на всички неблагоприятни последици, свързани с 
каквато и да е допълнителна водна инфраструктура.

Също така е ясно, че планирането на земеползването е един от основните фактори, 
свързани с използването на водата. Според съобщението за недостига на вода и сушите, 
прието на 18 юли 2007 г., допълнителната водна инфраструктура следва да се 
разглежда като възможност само когато други възможности са били изчерпани, 
включително и ефективна политика за ценообразуване по отношение на водата,
разходноефективни алтернативи за пестене на вода, и подобрена водна ефективност.

Заключение

Комисията би искала да повтори, че управлението на земята е в правомощията на 
държавите-членки. На този етап Комисията не може да установи каквото и да е 
нарушение на Общностното право в областта на околната среда. Ако вносителя на 
петицията предостави допълнителна информация относно който и да е от 
гореспоменатите аспекти пред комисията по петиции, Комисията ще има възможност 
да преразгледа случая.

                                               
ОВ L 156, 25.6.2003

1 OВ L 327, 22.12.2000, стр. 1-73


