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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1652/2008, внесена от D. T. B., с испанско гражданство, относно 
строеж на магистрали, който има сериозни последствия за околната среда 
във влажните зони на остров Ибиса, Балеарски острови

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията би желал да узнае дали правителството на острова е 
осигурило извършването на проучване за въздействието върху околната среда, преди да 
започне изграждането на магистрала, която засяга определени влажни зони, защитени 
по силата на Рамсарската конвенция. Вносителят на петицията призовава също така 
отчуждаването, свързано с това, да бъде извършено при условия на пълна прозрачност 
и в съответствие с действащото законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Комисията вече е формулирала същите забележки в съобщението си от 19 юни 2009 г. 
относно петиция 470/2006, която се отнася за същия въпрос.

Споменатите в настоящата петиция проекти са преминали през подходящи оценки 
съгласно разпоредбите на член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията1 и са 
взети предвид съответните защитни мерки.

                                               
1 ОВ L 206 22.7.1992 г.
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Комисията завърши своята оценка относно съответствието със задълженията, 
определени в Директива 85/337/ЕИО1 от 27 юни 1985 година относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с 
Директива 97/11/ЕО2 и Директива 2003/35/ЕО3. Като се вземат предвид техническите 
характеристики на строителните работи (разширяване на пътя Eivissa-Sant Antoni; нов 
достъп до летището и разширяване на 2-рия кръг от Eivissa), проектите не могат да се 
разглеждат като магистрали или експресни пътища по смисъла на Европейското 
споразумение за главните международни пътни артерии от 15 ноември 1975 г.

Проектите попадат в категорията „други проекти за изграждане на пътища“ съгласно 
определението в точка 10д) от приложение II от Директива 85/337/ЕИО, изменена с 
Директива 97/11/ЕО и Директива 2003/35/ЕО. Изглежда, че компетентните органи са 
извършили опростена процедура за ОВОС на проектите, като са анализирали прякото и 
непрякото им въздействие върху факторите, изброени в член 3 от изменената 
Директива за ОВОС.

Тъй като не установи нарушение на законодателството на Общността в областта на 
околната среда, на 31 януари 2008 г. Комисията приключи своето разследване.

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г.
2 ОВ L 073 14.3.1997 г.
3 ОВ L 156, 25.6.2003 г.


