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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0070/2007 от Asociacion de Vecinos de Hondón de las Nieves, 
Испания, срещу свръхурбанизацията и потенциално вредното 
въздействие върху околната среда в Ондон де лас Ниевес (Аликанте)

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията се противопоставят на решение на местните органи да 
изпълнят осем градоустройствени проекта в Ондон де лас Ниевес (Аликанте). 
Вносителите на петицията твърдят, че плановете, които са на различни етапи на 
процеса на даване на разрешение, ще генерират свръхурбанизация с вредно 
въздействие както върху природата в околността, така и върху водните ресурси и 
водоснабдяването. Вносителите на петицията считат, че законодателството относно 
оценката на въздействието върху околната среда и публичния достъп до информация не 
са подобаващо съблюдавани. Вносителите на петицията искат Европейският парламент 
да съдейства за разследване ситуацията

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 май 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията (получен на 21 септември 2007 г.).

I.  Петицията

Вносителите на петицията поясняват, че в процес на разработка е проект на общ 
градоустройствен план, и изразяват загриженост, че той предвижда разширяване на 
застроителната площ, което ще доведе до значително разрастване на 
сградостроителството в град Ондон де лас Ниевес, Аликанте (Испания). Според 
вносителите на петицията са възможни отрицателни въздействия върху околната среда,
и най-вече върху ресурсите. 
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II.  Коментари на Европейската комисия по петицията

Не е възможно да се констатира нарушение на екологичното законодателство, тъй като:

а) Самият план може да трябва да бъде подложен на стратегическа екологична оценка 
съгласно Директива 2001/42/EО[1] като предварително условие за неговото одобряване;

б) Отделните проекти ще трябва да следват процедурите, заложени в Директива 
85/337/EИО на Съвета от 27 юни 1985[2] година относно оценката на въздействието на 
някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директива 
97/11/EC и Директива 2003/35/ЕО.

В рамките на горепосочените процедури се идентифицират, намаляват и избягват 
каквито и да било вероятни въздействия върху околната среда.

III.  Заключение

На този ранен етап на планиране, Европейската комисия не е в състояние да установи 
нарушения на екологичното законодателство на Европейската общност. Разбира се, ако 
постъпи допълнителна информация, която указва възможно нарушение, Европейската 
комисия би продължила оценката на ситуацията ï

                                               
[1] Директива 2001/42/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно 

оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда ( вестник L 197 от 
21.07.2001 г.).

[2] Директива 85/337/EИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда ( вестник L 175 от 05.07.1985 г.), изменена с 
Директива 97/11/EО oт 3 март 1997 г. ( вестник  L 073 от 14/03/1997 г.) и Директива 2003/35/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година ( вестник L 156 17 25.6.2003).


