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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1462/2007, внесена от Antonio Rodríguez Pérez, с испанско 
гражданство, от името на Federación Ben Magec — Ecologistas en Acción, 
подкрепена от още един подпис, относно спиране на проекта за строеж на 
автомагистрала GC-2, участък Agaete-San Nicolás de Tolentino, на Гран 
Канария

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията възразяват срещу одобрението от страна на компетентните 
органи на оценката за въздействие върху околната среда на участъка Agaete-San Nicolás 
de Tolentino от автомагистрала GC-2 на Гран Канария, въпреки че в случая става въпрос 
за значително въздействие върху околната среда. Съгласно твърденията на вносителите 
78 % от трасето на магистралата ще засегне националния парк Tamadaba, територия от 
Натура 2000, регистрирана като обект от значение за Общността и специална защитена 
зона за опазване на птиците, служеща за дом на голяма част от местните растения и 
животни, между тях и приоритетни видове. Освен това вносителите възразяват срещу 
факта, че единствено избраният вариант е бил подложен на оценка за въздействие 
върху околната среда, докато останалите три възможности не са проучени достатъчно 
задълбочено. Самите те посочват възможна алтернатива. В този смисъл вносителите на 
петицията отправят обвинения към испанското правителство за нарушаване на няколко 
директиви във връзка с опазване на околната среда (Директива 85/337/ЕИО относно 
оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната 
среда, Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и 
програми върху околната среда, Директива 2003/35/ЕО за осигуряване участието на 
обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до 
околната среда, Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и 
на дивата флора и фауна, Директива 79/409/ЕИО относно опазването на дивите 
птици) и призовават за спиране на проекта и съответно за отказ от евентуално 
съфинансиране от структурните фондове на ЕС.
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

Вносителят изразява безпокойство по отношение на проект за магистрала, свързваща 
местностите Agaete и San Nicolás de Tolentino на остров Гран Канария в рамките на 
територията от значение за Общността и специална защитена зона ES 0000111 
„Tamadaba“. Вносителят е особено обезпокоен от неуспеха на органите да разгледат 
изцяло другите съществуващи варианти във връзка с проекта за магистрала. 
Вносителят счита, че изискванията на Директивата за оценка на въздействието1 не са 
спазени, тъй като единствено избраният вариант е бил подложен на цялостна оценка на 
въздействието върху околната среда от страна на компетентните органи. Освен това 
вносителят изтъква, че е възможно неправилно оценяване на обезпокояването с шум и 
светлини на някои видове птици, защитени от Директивата за птиците2, и че 
магистралата също ще има известно въздействие върху някои защитени местообитания, 
включени в Директивата за местообитанията3, като поставя под въпрос съгласуваността 
на проекта със задълженията, предвидени в член 6, параграфи 3 и 4 от Директивата за 
местообитанията.

Комисията е запозната с инфраструктурния проект, споменат от вносителя. 
Становището на вносителя вече е било обект на вниманието на Комисията посредством 
обществена кампания с пощенски картички.
                                                                                                                                                                                            
Комисията беше започнала разследване на спазването от страна на компетентните 
органи на задълженията по директивите за оценка на въздействието и за 
местообитанията след предишен въпрос, изискващ писмен отговор (E-1928/06), внесен 
от члена на ЕП David Hammerstein-Mintz. 

В рамките на това разследване, в писмо от 22 февруари 2007 г. до испанските органи 
Комисията поиска конкретна информация по въпроса. Испанските органи отговориха с 
писмо от 14 май 2007 г. Подробни дискусии с компетентните органи също се проведоха 
на срещата относно пакета от нарушения, която се състоя в Мадрид на 26 април 2007 г.

От анализа на предоставения от испанските органи отговор става ясно, че проектът е 
бил обект на процедура за оценка на въздействието върху околната среда, която е 
довела до благоприятна декларация за въздействието върху околната среда (DIA) с дата 
15 май 2006 г. (както е потвърдено от вносителя). Декларацията съдържа преглед на 
различните оценени варианти. Това е определено от Комисията като съответстващо на 
                                               
1 Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда. Официален вестник L 175, 5.7.1985 г., изменена с 
Директива 97/11/ЕО (ОВ L 073, 14.3.1997 г.), и Директива 2003/35/ЕО (ОВ L 156, 25.6.2003 г.).
2  Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици. ОВ L 103, 
25.4.1979 г.
3 Директива 92/43/ЕИО 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.
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задълженията, установени от Директивата за оценка на въздействието.

За да се гарантира, че задълженията по Директивата за местообитанията се изпълняват 
правилно, Комисията също така е отделила специално внимание на качеството на 
оценката, извършена от компетентните органи, с оглед установяване на вероятните 
въздействия на проектите върху околната среда. В тази връзка е необходимо да се 
припомни, че съгласно Директивата за местообитанията оценката на евентуални 
варианти на проекта се счита за част от изискванията по смисъла на член 6, параграф 4 
от Директивата, в случай че от оценката, предприета съгласно член 6, параграф 3 от 
същата директива, са били набелязани вероятни значителни неблагоприятни последици 
за околната среда. 

Комисията старателно е прегледала информацията, предоставена от испанските органи 
по отношение на вероятните последици за околната среда, набелязани от проучванията, 
проведени преди разрешаването на автомагистралата. 

Във връзка с цялостната оценка на магистралата е особено уместно да се припомни 
становището на компетентния орган по околната среда (Servicio de Biodiversidad de la 
Dirección de Medio natural de la CCAA de Canarias), който определи, че проектът за 
магистралата няма значително да засегне защитените видове от Приложение II или 
Приложение IV към Директивата за местообитанията, или някой вид птици от 
Приложение I към Директивата за птиците. 

В тази връзка предоставената от испанските органи подробна картография даде 
възможност на Комисията да извърши подробен преглед на специфичните 
местообитания и видове, присъстващи в територията от значение за Общността, за 
които има вероятност да бъдат засегнати от автомагистралата, като Комисията не 
отбеляза допълнителни значителни неблагоприятни въздействия.

Както допуска вносителят, органите признават, че проектът действително ще засегне 
територии, попадащи в защитеното местообитание 5330 „Южносредиземноморски и 
предпустинни храсталаци“ (неприоритетно местообитание). Предоставената на 
Комисията информация сочи, че засегнатата територия на местообитание 5330 е 
оценена на около 4,07 ха (което представлява 0,4 % от разширението на 
местообитанието в територията от значение за Общността) и че са били предвидени 
конкретни мерки за смекчаване с цел свеждане до минимум на набелязаните 
въздействия върху местообитание 5330, които са причинени основно от чакъла, 
необходим за строителството на магистралата. Тези мерки за смекчаване в частност 
включват изменение на маршрута в някои участъци, както и засаждане на определени 
растителни видове с цел подобряване на сегашните условия за съхранение на това 
местообитание в рамките на територията от значение за Общността „Tamadaba“. Като 
цяло, въздействието на магистралата върху местообитание 5330 не се счита за 
значително. 

С оглед на горепосочената информация Комисията е заключила, че испанските органи 
са спазили разпоредбите на Директива 85/337/ЕИО, Директива 79/409/ЕИО и 
Директива 92/43/ЕИО при проучване на вариантите и одобряване на проекта за 
магистрала. Проектът действително е бил обект на проучване на варианти, като 
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оценката на вероятните усложнения от проекта по отношение на територията, с оглед 
на целите за съхраняване на територията, следва да се счита за съгласувана с член 6, 
параграф 3 от Директивата за местообитанията. Вземайки предвид заключението на 
оценката на въздействието върху околната среда, че проектът за магистрала няма 
значително да засегне защитените местообитания и видове, положителното становище 
на органите следва да се счита за предоставено съгласно член 6, параграф 3 от 
Директивата за местообитанията. Затова Комисията счита, че не е необходимо 
компетентните органи да изпълняват изискванията, предвидени в член 6, параграф 4 от 
Директивата за местообитанията, които се прилагат само за проекти, за които е 
възможно да имат значителни последици за околната среда в защитени територии.

Следователно Комисията счита, че няма нарушение на директивите за оценка на 
въздействието и за местообитанията и птиците. Разглеждането на този случай беше 
приключено с решение, прието от Комисията на 30 януари 2008 г. Организацията, 
представлявана от вносителя, вече е уведомена за основните мотиви за приключване на 
разследването с писмо, изпратено на 14 декември 2007 г.


