
CM\699206BG.doc PE398.581

BG BG

EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по петиции

29.11.2007

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0056/2007, внесена от Jesús Pons Vidal, с испанско гражданство, 
Associació per a la protecció mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE, относно 
необоснованата урбанизация в Adsubia (Аликанте) и възможното пагубно 
въздействие върху защитената зона Marjal Pego -Oliva

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията поставя под съмнение трите нови проекта за градско 
строителство, които ще бъдат осъществени в община Adsubia (Аликанте). Той смята, че 
трите нови проекта биха довели до прекалена урбанизация на района (1 958 нови къщи) 
и биха имали пагубен ефект върху река Bullent и влажната зона Marjal Pego – Oliva, 
която е защитена от RAMSAR. Вносителят на петицията твърди, че урбанизацията в 
последно време поставя сериозни въпроси относно устойчивостта на събирането на 
водите и водоснабдяването и че по-нататъшното строителство би влошило ситуацията. 
Той поставя под съмнение проучването на въздействието върху околната среда, 
направено до момента, и отправя искане към Европейския парламент да провери дали 
се извършва правилна оценка.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 май 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2007 г.

Резюме на фактите

Вносителят на петицията смята, че решението на местните органи в Atzubia да 
разрешат три проекта за градско строителство в близост до влажната зона Marjal de 
Pego – Oliva (Аликанте) противоречи на задълженията, предвидени в Директива
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85/337/EИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда1 (Директива за ОВОС) с приетите
изменения, Директива 79/409/EИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на 
дивите птици2 („Директива за птиците“) и Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май
1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна3

(„Директива за местообитанията“).

Петицията

Вносителят на петицията смята, че количеството на водните ресурси, които тези 
проекти ще отнемат, ще имат пагубен ефект върху естествените местообитания и 
видовете, защитени от Директивата за местообитанията.

Вносителят на петицията твърди, че крайната цел на проекта е икономическа и не взема 
предвид целите за опазване на природата в района, защитен съгласно директивите за 
птиците и местообитанията.

Коментар на Комисията по повод на петицията

Комисията е осведомена за проблемите, поставени от петицията, които са също 
предмет на жалба, внесена от същото сдружение и регистрирана от Комисията под 
номер 2006/4227.

Във връзка с Директива 85/337/EИО, изменена от Директиви 97/11/EО4 и 2003/35/EО5, 
проектите за градско строителство попадат под раздел 10, параграф 10 б) от
приложение II. За проектите, изброени в това приложение, държавите-членки трябва да 
вземат решение чрез проучване на всеки случай поотделно или да въведат прагове или 
критерии, установени от държавата-членка и като вземат предвид критериите от 
приложение III за това дали проектът ще бъде обект на оценка в съответствие с членове
от 5 до 10 от Директива 85/337/EИО с приетите изменения.

Предварително проучване е установило, че мястото, определено за проектите за 
градско строителство, се намира в близост до територия от интерес за Общността (SIC) 
и специална защитена зона (SPA) ES0000147 Marjal de Pego - Oliva.

Комисията посочва, че според членове 6, параграфи 3 и 4 от Директивата за 
местообитанията „планове или проекти, които не са непосредствено свързани с 
управлението на територията или не са необходими за него, но които поотделно или 
във взаимодействие с други планове и проекти могат да окажат значително влияние, се 

                                               
1 Директива 85/337/EИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда OВ L 175, 5.7.1985 г.
2 Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици. OВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1–
18.
3 Директива 92/43/EИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. 
OВ L 206 22.7.1992 г., стр.7.
4 Директива 97/11/EО на Съвета от 3 март 1997 г. за изменение на Директива 85/337/ЕИО. OВ L 073, 
14.3.1997 г.
5 Директива 2003/35/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. OВ L 156, 25.6.2003 г.
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подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им върху територията от гледна 
точка на целите на съхраняването на тази територия. Имайки предвид заключенията от 
оценката за въздействието върху територията и при спазване на разпоредбите на 
параграф 4 компетентните национални органи одобряват плана или проекта само след 
като установят, че той няма да има отрицателно влияние върху съответната 
територията и, ако е подходящо, след като са получили мнението на обществеността.

Ако даден план или проект трябва да бъде осъществен въпреки негативната оценка на 
въздействието върху територията поради наложителни причини от по-важен обществен 
интерес, включително и такива от социален или икономически характер, и поради 
липсата на алтернативно решение, държавата-членка предприема всички необходими 
компенсаторни мерки, за да осигури цялостната кохерентност на „Натура 2000“. 
Държавата-членка информира Комисията за приетите от нея компенсаторни мерки.

Ако в съответната област има приоритетен природен тип местообитание и/или 
приоритетен вид, единствените съображения, които могат да бъдат посочени, са 
свързаните със здравето на човека или обществената безопасност, с благоприятни 
въздействия върху околната среда от първостепенно значение или други наложителни 
причини от приоритетен обществен интерес съгласно становището на Комисията.“

Горните разпоредби са приложими не само по отношение на териториите от значение 
за Общността, но също така и по отношение на специалните защитени зони по смисъла 
на член 7 от Директивата за местообитанията.

Изводи

Във връзка с този въпрос Комисията се е свързала с испанските органи с искане да 
получи техните коментари относно спазването на директивите за местообитанията, 
птиците и ОВОС. Отговорът им понастоящем се оценява. Комисията при всички случаи 
ще информира комисията по петиции за резултата от това проучване.


