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Комисия по петиции

24.4.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1394/2007, внесена от Miguel Angel Gea Rifá, с испанско 
гражданство, относно вредното въздействие на съоръженията за водни 
спортове, които се планира да се построят в Caño de la Barreta, в близост до 
El Rompido (Cartaya, Andalucia)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията оспорва намерението на органите на Андалусия да построят 
съоръжения за водни спортове в Caño de la Barreta, в близост до El Rompido (Cartaya, 
Andalucia). Според вносителя на петицията проектът, който цели реконструкцията на 
съоръженията на клуба за водни спортове Río Piedras, не е предвиден нито в общия 
градоустройствен план на Cartaya, нито в градоустройствено-териториалния план на 
Андалусия. Вносителят на петицията твърди, че планираните съоръжения надхвърлят 
разумната реконструкция на първоначалната инфраструктура и биха засегнали 
сериозно екосистемата на Río Piedras. Вносителят на петицията счита, че този проект 
би влязъл в противоречие с предложението на органите на Андалусия зоната Caño de la 
Barreta да бъде включена в мрежата „Натура 2000“.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3 Отговор на Комисията, получен на 24 април 2009 г.

Комисията отбелязва, че мястото, където е планирано да бъдат разположени новите 
съоръжения, се намира в рамките на Зоната от значение за Общността (ЗЗО) ES6150028 
„Estuario del Río Piedras“, която е в съседство със ЗЗО ES6150006 „Marismas del Río 
Piedras y Flecha de El Rompido“. И двете зони са били предложени от испанските органи 
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като зони от значение за Общността, съгласно Директивата за местообитанията1.

Комисията е на мнение, че би било полезно да напомни задълженията, произтичащи от 
чл. 6(3) и 6(4) от Директива 92/43/ЕИО за местообитанията, съгласно които 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 подлагат на проверка, за да се оцени 
въздействието им върху територията от гледна точка на целите на съхраняването на 
тази територия. При съблюдаване на резултатите от такова изпитание и при спазване на 
разпоредбите на Директивата за местообитанията компетентните национални органи 
одобряват плана или проекта само след като установят, че той няма да има отрицателно 
влияние върху съответната територия.

Комисията не разполага с информация за плановете, споменати от вносителя на 
петицията. Съгласно данните, предоставени от вносителя, за тези планове все още се 
очаква разрешение от регионалните и местните органи.

Заключения

Съгласно информацията, с която разполага Комисията, проектът за новите водни 
съоръжения все още предстои да бъде одобрен от компетентните органи, като 
окончателно решение засега не е взето. Комисията отбелязва, че на този етап няма 
данни за нарушение на изискванията на Директивата за местообитанията. Ето защо 
Комисията няма да предприеме по-нататъшни мерки, освен ако не възникнат нови 
обстоятелства.

                                               
1 Директива 92/43/ЕО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна. ОВ L 206 от 22.7.1992 г.


