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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.06.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0470/2006, внесена от Juliana Chaves, с испанско гражданство, от 
името на „Amics de la Tierra — Eivissa“, подкрепена от 10849 подписа, относно  
въздействието върху околната среда на проекта на местните власти за изграждане на 
автомагистрали на остров Ибиса

1. Резюме на петицията

Вносителката критикува, от името на сдружение „Amics de la Tierra — Eivissa“, 
плановете на местните власти в Ибиса да построят няколко автомагистрали на 
въпросния остров. Вносителката счита, че тези проекти ще доведат до създаването на 
мрежа от автомагистрали, която не съответства на мащабите на острова, и поставя под 
съмнение въздействието им върху околната среда (в това число по отношение на 
територии, защитени по силата на Конвенцията за влажните зони с международно 
значение, като място за обитание на водолюбиви птици (Рамсарска конвенция)). 
Вносителката също така оспорва някои административни решения във връзка с 
осъществяването на тези проекти, които са довели до съмнителни от законова гледна 
точка отчуждавания. Вносителката отправя искане към Парламента да проучи случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 31 октомври 2006 г. От Комисията е изискана информация 
съгласно член 202, параграф 6 от Правилника за дейността.

3. Отговор на Комисията, получен на 1 юни 2007 г.
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Вносителката разглежда плана на местните власти в Eivissa за изграждане на няколко 
автомагистрали като несъответстващ на мащабите на острова и като предизвикателство 
към околната среда в региона. 

Вносителката се позовава на отговора на въпрос с искане за писмен отговор P-2048/06, 
според който Европейската комисия се ангажира да се свърже с испанските власти с 
оглед на по-нататъшно проучване на въпросите, повдигнати във връзка със съответното 
законодателство на Общността в областта на околната среда. 

Комисията отправи искане за отговор от страна на компетентните органи във връзка с 
фактите, посочени в цитирания въпрос с искане за писмен отговор, както и в два други 
въпроса (E-3032/06 и E-2813/06) и в няколко жалби, подадени до Комисията от отделни 
граждани. 

Според тази информация проектът за изграждане на автомагистрали ще доведе до 
неблагоприятни последици за Специалната защитена зона (SPA) на острова и 
предложения Обект от интерес за общността (pSCI) „Ses Salines d'Eivissa i Formentera“, 
както и за предложения Обект от интерес за общността (pSCI) „Serra Grossa“, а също и 
за цялостното културно и историческо наследство на острова. Проектът вероятно 
подлежи на опростена процедура за оценка на въздействието върху околната среда. 

В отговор на изпратеното от Комисията искане за информация, испанските власти 
предоставиха подробен доклад през декември 2006 г.

Във връзка с прилагането на Директивата за местообитанията1, 92/43/ЕИО, Комисията 
счита, че проектите „Desdoblamiento de la segunda ronda de Eivissa“ и „Desdoblamiento 
de la carretera Eivissa-Sant Antoni“ няма да окажат отрицателно въздействие върху 
обектите от Натура 2000. По отношение на проекта „Nuevo acceso al aeropuerto de 
Eivissa“ Комисията изразява становище, че изменението на този проект, което налага 
модификация на отводнителната система, гарантира, че няма вероятност проектът да 
окаже отрицателно въздействие върху обекта „Ses Salines d'Eivissa i Formentera“. 
Следователно изглежда, че проектите са преминали съответните оценки съгласно 
разпоредбите на член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията и са взети 
предвид подходящи защитни мерки.

По отношение на придържането към задълженията, произтичащи от прилагането на 
Директива 85/337/ЕИО2 на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието 
на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директива 
97/11/ЕО3 и Директива 2003/35/ЕО4, Комисията все още не е приключила извършването 
на оценката си.

Комисията ще информира комисията по петиции относно крайния резултат от това 
проучване.

                                               
1 OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7-50.
2 OВ L 175, 5.7.1985 г.
3 OВ L 073, 14.3.1997 г.
4 OВ L 156, 25.6.2003 г.
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4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

В предишни съобщения Комисията докладва, че проектите, предмет на тази петиция, са 
преминали през необходимите оценки, в съответствие с разпоредбите на член 6, 
параграф 3 на Директивата за местообитанията1 и , че е обмислено предприемането на 
съответни мерки.
Тогава Комисията обеща да информира комисията по петиции за крайния резултат от 
това разследване, след като завърши оценката си относно спазването на изискванията, 
посочени в Директива 85/337/ЕИО2 от 27 юни 1985 относно оценката за въздействието 
върху околната среда на определени обществени и частни проекти, изменена от 
Директива 97/11/ЕО3 и Директива 2003/35/ЕО4.

Както беше обяснено на комисията по петиции на 24 юни 2008 г., като се вземат 
предвид техническите характеристики на описаните работи (разширяване на пътя 
Eivissa-Sant Antoni; нов достъп до летището и разширяване на втория пръстен (обходен 
път) на Eivissa), проектите не могат да бъдат разглеждани като магистрали или 
магистрални пътища по смисъла на Споразумението за главни международни пътни 
артерии от 15 ноември 1975 г. 

Проектите попадат в категорията „други пътни проекти“, съгласно точка 10, буква д) на 
приложение II на Директива 85/337/ЕИО, изменена от Директива 97/11/ЕО и Директива 
2003/35/ЕО. Изглежда, че при тези проекти компетентният орган е приложил опростена 
процедура за оценка на въздействието върху околната среда, като анализира преките и
непреките последствия върху факторите, изброени в член 3 на изменената Директива 
относно оценка на въздействието върху околната среда.

След като не успя да установи нарушение на правото на Общността относно околната 
среда, Комисията приключи разследването си на 31 януари 2008 г.

                                               
1 ОВ L 206, 22.07.1992 г.
2 ОВ L 175, 05.07.1985г.
3 ОВ L 073, 14.03.1997 г.
4 ОВ L 156, 25.06.2003 г.


