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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.11.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0446/2009, внесена от María Pico Primoy, с испанско 
гражданство, относно разширяването на индустриалната зона във Vilar 
do Colo, Fene, La Coruña (Испания)

Петиция 0481/2009, внесена от Juan José Cabana Rey, с испанско 
гражданство, от името на Асоциацията за защита на река Баа (Association 
for the Protection of the Baa River), относно проект за разширяване на 
индустриалната зона Vilar do Colo във Fene (La Coruña)

1. Резюме на петиция 0446/2009

Вносителката на петицията възразява срещу разширяването на индустриалната зона във 
Vilar do Colo, тъй като то би се отразило отрицателно на този район. Би засегнало 
околната среда, преди всичко басейна на река Баа, съществуващите археологически 
останки (укрепление от желязната ера), както и „английската“ отсечка от пътя към 
Сантяго, която е поставена под специална защита от Закон 3/1996 от 10 май 1996 г. 
Вносителката на петицията твърди, че разширяването на зоната не е продиктувано от 
необходимостта да се предостави на предприятията площ за промишлени цели, а от 
спекулативни съображения.

Резюме на петиция 0481/2009

Вносителят на петицията призовава за спиране на разширяването на индустриалната 
зона Vilar do Colo във Fene, твърдейки, че то причинява щети на археологическите 
останки и на околната среда в басейна на реката, чиято екосистема е сериозно 
застрашена.
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2. Допустимост

Петиция 0446/2009: обявена за допустима на 26 юни 2009 г. Комисията е приканена да 
предостави сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

Петиция 0481/2009: обявена за допустима на 7 юли 2009 г. Комисията е приканена да 
предостави сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Вносителите на петициите възразяват срещу планираното разширяване на 
индустриалната зона във Vilar do Colo, разположена в общините Fene и Cabañas, 
провинция A Coruña, автономна област Галиция, Испания.

Вносителите възразяват срещу възможното отрицателно въздействие на този проект 
върху околната среда и културното наследство. Според тях планираните строителни 
работи ще засегнат басейна на река Баа. Те заявяват също така, че проектът ще повреди 
съществуващите археологически останки (от желязната ера), както и „английската“
отсечка от пътя към Сантяго.

И накрая, вносителите твърдят, че разширяването на съществуващата индустриална 
зона не е необходимо на тези села от икономическа гледна точка, а е продиктувано от 
спекулативни съображения. Те искат спирането на строителните работи и обявяването 
на обекта за защитена зона от гледна точка на околната среда и културното наследство.

Забележки на Комисията относно петициите

На първо място следва да се отбележи, че вносителите на петициите не споменават
възможно нарушение на конкретна разпоредба на правото на Европейската общност 
(ЕО) в областта на околната среда.

Въпросният проект, разширяването на съществуваща индустриална зона, се подкрепя 
от засегнатите общини и вероятно ще бъде изпълнен от публично дружество (SEPES) 
на испанското министерство на жилищното строителство (Ministerio de Vivienda).

Службите на Комисията проучиха информацията, предоставена от вносителите, от 
гледна точка на правото на Европейската общност (ЕО), което би било приложимо в 
настоящия случай.

Директива 85/337/ЕИО1, изменена с Директива 97/11/ЕО2 и Директива 2003/35/ЕО3, 
(известна като Директива за оценка на въздействието върху околната среда или 
                                               
1  ОВ L 175, 5.7.1985 г.

2  ОВ L 073, 14.3.1997 г.

3  ОВ L 156, 25.6.2003 г.
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Директива за ОВОС) предвижда извършването на ОВОС за определени публични и 
частни проекти.

Директивата за ОВОС прави разлика между така наречените проекти от приложение І, 
които винаги подлежат на процедура за ОВОС, и проекти от приложение ІІ, при които
държавите-членки вземат решение чрез разглеждане на всеки отделен случай и/или 
прагове или критерии, определени от държавата-членка, предвидени в националното 
законодателство, което транспонира директивата, относно това дали проектът да бъде 
предмет на ОВОС. Когато се разглежда всеки отделен случай или се определят прагове 
или критерии, се вземат предвид съответните критерии за подбор, посочени в 
приложение ІІІ към директивата. Те включват характеристиките на проекта, 
местоположението му и характеристиките на възможното въздействие.

Следователно за проектите, включени в приложение І, процедурата за ОВОС е 
задължителна. За проектите, включени в приложение ІІ, държавите-членки определят, 
преди издаването на разрешително за предприемаческа дейност, дали има вероятност 
те да имат съществено въздействие върху околната среда.

Следва да се отбележи, че „Проекти за развитие на индустриални зони” са включени в 
точка 10, буква а) от приложение ІІ към Директивата за ОВОС. Важно е също така да се 
отбележи, че съгласно точка 13 от приложение II, удължаване на проектите, изброени в 
приложение I или приложение II, които вече имат разрешително или които са 
изпълнени или са в процес на изпълнение, което може да има съществено отрицателно 
въздействие върху околната среда, подлежи на нова процедура за ОВОС.

Във всеки случай компетентните национални органи отговарят за проверката на всеки 
случай на удължаване на съществуващи проекти и по този начин решават дали се 
прилагат разпоредбите на Директивата за ОВОС. Документацията, представена от 
вносителя, не предоставя информация във връзка с евентуалната ОВОС на този проект, 
представена от двата общински съвета.

Що се отнася до директивите за околната среда, според наличната информация 
въпросният проект няма да засегне обект на Натура 2000. В действителност тази зона 
не е определена от испанските органи за специална защитена зона (СЗТ) съгласно 
Директивата за птиците 79/409/ЕИО1 и не е предложена за територия от значение за 
Общността (ТЗО) съгласно Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО2. Освен това на 
Комисията не е известно научно основание, за да стигне до заключението, че обектът
трябва да бъде включен в Натура 2000. Следователно в този случай не се прилагат 
мерките, предвидени в член 6 от Директивата за местообитанията.

Накрая следва да се отбележи, че Комисията няма правомощия да се намесва във 
връзка с правния режим на защита на културните ценности на района или възможната 
промяна на земеползването. Въпросите и безпокойствата, изтъкнати от вносителите на 

                                               
1  ОВ L 103, 25.4.1979 г.

2  ОВ L 206, 22.7.1992 г.
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петициите, се покриват единствено от законодателството на държавата-членка. Ако 
вносителите желаят да ги оспорват, те биха могли да използват средствата за правна 
защита, предоставени съгласно испанското законодателство.

Заключения

Въз основа на предоставената от вносителите на петициите информация Комисията не 
можа да установи нарушение на законодателството на ЕО в областта на околната среда.


