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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.12.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0102/2009, внесена от Eduardo Galguera García, с испанско 
гражданство, от името на „Fuente Grande Association“, относно 
отстраняването на прелеза на теснолинейната железопътна линия на 
FEVE в община Llanes, Asturias, Испания

1. Резюме на петицията 

Вносителите на петицията са против отстраняването на прелеза на теснолинейната 
железопътна линия на FEVE в община Llanes, като твърдят, че това се прави като част 
от стратегическа програма за инфраструктура и транспорт, започната от 
Министерството на благоустройството. Вносителите протестират срещу проекта, като 
твърдят, че той включва изграждането на мостове, което ще окаже значително 
въздействие върху околната среда и общностите в съответните селски райони. Въпреки 
че са получили съфинансиране от ЕС, строителните дейности нарушават 
законодателството на Европейския съюз, поради това, че обществеността не се 
уведомява за необходимите срокове и че не са извършени оценките на въздействието 
върху околната среда, изисквани съгласно европейското право.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 май 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2009 г.

Изложените в тази петиция факти са проучени от Комисията в рамките на проекта EU 
PILOT.

Според вносителя на петицията, Националният план за прелезите, който предвижда 
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извършване на строителни работи с цел повишаване на безопасността на редица 
съществуващи прелези и премахването на много други, не е бил предмет на
Директивата за СЕО. Вносителят обаче счита, че планът е трябвало бъде предмет на 
Директивата за СЕО и че някои от предвидените в плана строителни работи по 
премахването на прелези (на брой общо няколко хиляди) могат да окажат значително 
въздействие върху обекти от Натура 2000. Вносителят настоява за този план да не се 
отпускат никакви средства от Общността.

Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година 
относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда1

има за цел, съгласно член 1 от нея, да предостави високо равнище на защита на 
околната среда и да допринесе за интегрирането на екологичните съображения в 
подготовката и приемането на планове и програми, с оглед съдействие за устойчиво 
развитие чрез осигуряване, че в съответствие с тази директива, се извършва екологична 
оценка на определени планове и програми, които е вероятно да имат съществени 
последици върху околната среда. Характеристиките на тази оценка са изложени в член 
3 от директивата.

За да се постигне горепосочената цел, член 4 от директивата, който съдържа общите 
задължения, посочва в параграф 1, че екологичната оценка, предвидена в член 3, се 
извършва по време на подготовката на даден план или програма и преди приемането им 
или внасянето в законодателна процедура.

За да попадне един план в обхвата на директивата обаче, според член 2 от нея
(дефиниции) „планове и програми“ означава планове и програми, включително тези 
съфинансирани от Европейската общност, както и всяко тяхно изменение:

- които подлежат на изготвяне и/или приемане от орган на национално, регионално 
или местно ниво, или които се изготвят от орган с оглед приемане посредством 
законодателна процедура от парламента или правителството; и
- които се изискват от законови, подзаконови или административни разпоредби.

Освен това, член 3, параграф 2 от директивата предвижда тези планове да определят 
рамката за даването на съгласие за бъдещо развитие на проектите, изброени в 
приложения I и II към Директива 85/337/ЕИО.

Трябва да се отбележи, че проектите за прелези не са изброени в приложенията към 
изменената Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда2. Освен това, 
поради своя специфичен характер тези проекти е слабо вероятно да имат съществени 
последици за обектите от Натура 2000 и Комисията няма никакви доказателства, че 
такива последици могат да настъпят.

На последно място, испанските органи потвърдиха, че когато премахването на 
прелези е свързано с други строителни работи по железопътната инфраструктура, те 
                                               
1 OВ L 197 , 21/07/2001 г., стр. 30–37.

  
2 OВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40-48.
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ще бъдат подложени на адекватна екологична оценка.

Заключение

Въз основа на наличната информация няма никакви доказателства за възможно 
нарушение на Директивата за СЕО.


