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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0776/2009, внесена от Roland Sharp, с британско гражданство, 
от името на Hondón de los Frailes Residents’ Association, относно 
неприемлива градоустройствена дейност в  Hondón de los Frailes, 
Аликанте, Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е представител на асоциация на жители, които са много 
загрижени относно общия градоустройствен план, предложен от общинските органи на 
Frailes, но все още неприет. Те са внесли многобройни възражения към този план през 
периода, през който той е бил достъпен за обществено обсъждане. Общинските органи 
предлагат да се увеличи делът на градските райони от 2,3% на 16%. По мнението на 
асоциацията на жителите такъв градоустройствен план няма да бъде устойчив от гледна 
точка на водоснабдяването, което се потвърждава в доклада на Хидрографската 
конфедерация на Júcar от октомври 2007 г. Вносителите на петицията твърдят, че 
неустойчивостта на този градоустройствен проект представлява нарушение на 
Директива 2000/60/ЕО от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията 
на Общността в областта на политиката за водите. Вносителите на петицията 
възразяват също така срещу факта, че бъдещите градоустройствени проекти ще бъдат 
регулирани от закон за регулирането на градоустройствената дейност (LRAU) (в който 
се предвижда намесата на предприемач). Вносителите на петицията са на мнение, че 
този закон не предоставя достатъчни гаранции по отношение на компенсациите за 
отчуждаване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
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сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Коментари на Комисията относно петицията

Комисията е проучила информацията, предоставена от вносителя на петицията в 
контекста на правото на Европейската общност (ЕО), което може да се приложи в този 
случай.

Рамковата директива за водите 2000/60/EC1 установява нуждата от подробно планиране 
на използването на водните източници с цел да се избегнат неустойчиви решения и 
необратими вреди на околната среда, посредством развитието на планове за управление 
на речните басейни (ПУРБ). Тези планове ще включват мерки, които имат за цел 
постигането на добро количествено състояние на подземните води до 2015 г. и контрол,
например, на водочерпенето на подземни води. При все това, съществуват възможности 
за полагане на усилия в тази насока въз основа на причини, породени от
непропорционални разходи или техническа неосъществимост.

Според Рамковата директива за водите първите ПУРБ е следвало да бъдат публикувани 
до декември 2009 г. Едно от основните предизвикателства на политиката в областта на 
околната среда е нейното интегриране в други политики, включително в политиките в 
областта на урбанизацията и туризма. Член 14 от Рамковата директива за водите 
установява задължението на държавите-членки да насърчават активното участие на 
всички заинтересовани страни в процеса на разработване на ПУРБ. Активният подход 
на Рамковата директива за водите предвижда възможности за подобряване на 
интегрирането на политики и за насърчаване на защитата и устойчивото управление на 
водите в бъдеще.

Според наличната информация, прилагането на Рамковата директива за водите в 
Испания е значително забавено. Проектоплановете все още не са публикувани за 
обсъждане в повечето райони на речни басейни. Комисията ще следи отблизо 
следващите стъпки в прилагането на Рамковата директива за водите, по-специално 
приемането на планове за управление на речните басейни, за да се увери, че испанските 
органи изпълняват своите задължения. След като плановете за управление на речните 
басейни бъдат приети, Комисията ще направи оценка на тяхното съдържание, за да се 
увери, че са в съответствие с изискванията на Рамковата директива за водите.

Съдейки по оценката, представена от вносителя на петицията, понастоящем няма 
нарушение на Директива 2000/60/ЕО. При все това, следва да се отбележи, че преди 
предоставянето на разрешение на даден проект, или преди приемането на план, 
националните органи носят отговорност за обезпечаване на правилното прилагане на 
европейското право в областта на околната среда. Те трябва да гарантират, че всички 
неблагоприятни ефекти, свързани с която и да е допълнителна водоснабдителна 

                                               
1 Директива 2000/60/ЕО от 23.10.2000 г. на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на рамка за действия на Общността в областта на политиката за водите, 
(ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр.1)
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инфраструктура, изцяло са взети под внимание в оценката на околната среда.

От друга страна, следва да се отбележи, че в зависимост от характеристиките на 
въпросния градоустройствен план, Директива 2001/42/ЕО1 относно оценката на 
последиците на някои планове и програми върху околната среда (известна като 
Директива относно стратегическата оценка на въздействие върху околната среда, или 
Директива за СОВОС), или Директива 85/337/ЕИО2 относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (известна 
като Директива за оценка на въздействието върху околната среда или Директива за 
ОВОС) биха могли да се приложат в този случай.

Комисията се възползва от възможността да повдигне този въпрос в съобщението си 
относно петиция 70/2007, която засяга също и „прекомерната урбанизация и 
възможното вредно въздействие върху околната среда в Hondón de las Nieves 
(Аликанте)“.

Ето защо е важно да се отбележи, че самият план може да трябва да стане предмет на 
Стратегическа оценка на въздействие върху околната среда в съответствие с Директива 
2001/42/ЕО. Отделните проекти ще трябва да следват процедурите, установени в 
Директивата за ОВОС. В рамките на горните процедури следва да се определят, 
свеждат до минимум и избягват вероятните въздействия. Тези процедури предвиждат 
фаза за обществено обсъждане, при която вносителите на петицията могат да 
представят своите твърдения, както изглежда са направили. 

Комисията желае да подчертае пред вносителя на петицията, че съвместимостта на 
някои от разпоредбите на законодателството в областта на поземлената собственост във 
Валенсия (LRAU-LUV) с правилата на ЕС за обществените поръчки са оспорени от 
страна на Комисията пред Съда на Европейските общности, посредством процедури за 
нарушение в съответствие с член 226 от Договора за ЕО (сега член 258 от Договора за 
функционирането на ЕС). В контекста на това нарушение, искът на Комисията пред 
Съда на Европейския съюз е заведен на 9 юли 2008 г., с референтен номер C-306/08 
Комисията срещу Испания3. Позицията на Комисията по това дело е, че Интегрираните 
програми за действие (ИПД) в съответствие с LUV следва да се предоставят при пълно 
спазване на правилата и принципите на ЕС относно обществените поръчки и по-
специално на Директива 93/37/ЕИО относно координирането на процедурите за 
възлагането на обществени поръчки за строителство4 и Директива 2004/18/ЕО относно 
координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителна 
дейност, доставка и услуги5 .
                                               
1  ОВ L 197, 21.07.2001 г.
2  ОВ L 175, 05.07.1985 г.
3 Puede conocer las evoluciones del procedimiento a través del formulario de búsqueda de la 
página Web del Tribunal de Justicia. 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es
4 Директива 93/37/ЕИО от 14 юни 1993 г. относно координирането на процедурите за 
възлагането на обществени поръчки за строителство, ОВ L 199, 9.8.1993 г., стр. 54.
5 Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г.
относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за 
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При все това, трябва да се подчертае, че гореспоменатите процедури не поставят под 
съмнение разпоредбите на законодателството в областта на поземлената собственост 
във Валенсия във връзка с правомощията на местните органи по отношение на 
отчуждаването (включително въпроса за компенсациите, повдигнат от вносителя на 
петицията), тъй като това не е въпрос от сферата на компетентност на Европейския 
съюз, в съответствие с член 295 от Договора за ЕО (сега член 345 от Договора за 
функционирането на ЕС) относно системата за поземлена собственост в държавата-
членка.

Освен това, процедурата за нарушение се отнася изрично за несъвместимостта на 
регионалното законодателство, а не за индивидуалните случаи на предоставяне на ИПД
съгласно това законодателство. Следователно, ако вносителят на петицията счита, че е 
претърпял вреди като следствие от несъвместимостта на националното 
законодателство, те следва да потърсят компенсация на национално равнище чрез 
компетентните органи, включително съдилищата. Националните съдилища са органите, 
които основно отговарят за гарантиране на спазването на законите на ЕС, по-специално 
в отделни случаи на неправилно прилагане на европейски закони. Тези съдилища
могат, а понякога и трябва, да отнасят въпроси към Съда на Европейския съюз в
съответствие с член 234 от Договора за ЕО (сега член 267 от Договора за 
функционирането на ЕС), ако считат, че конкретна точка от правото на Общността, 
чието тълкуване не им е ясно, се нуждае от изясняване, с цел да се разреши поставен 
пред тях случай.

Ако вносителите считат, че правата им на собственост са нарушени във въпросния 
случай, те следва да потърсят компенсация на национално равнище чрез компетентните 
органи, включително съдилищата.

Всеки, който счита, че някое от основните му права е нарушено, може да подаде жалба 
в Европейския съд по правата на човека към Съвета на Европа. Съдът може да разгледа 
даден случай, само след изчерпване на всички възможности на национално равнище. 

Заключения

Комисията би искала да подчертае, че държавите-членки носят основната отговорност 
за определяне на собствените си правила за използване на земята, при спазване на 
правото на Общността в областта на околната среда.

Според предоставената информация въпросният план все още не е представен за 
официално одобрение и би било прибързано да са приема, че съществува нарушение на 
правото на Общността в областта на околната среда.

Ето защо на този етап Комисията не може да установи никакво нарушение на правото 
на Общността в областта на околната среда.

                                                                                                                                                  
строителна дейност, доставка и услуги, ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.
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В допълнение на горното, съвместимостта на някои от разпоредбите на 
законодателството в областта на поземлената собственост във Валенсия (LRAU-LUV) с 
правилата на ЕС за обществените поръчки са оспорени от страна на Комисията пред 
Съда на Европейския съюз посредством процедури за нарушение в съответствие с член 
226 от Договора за ЕО (сега член 258 от Договора за функционирането на ЕС). Тези 
процедури обаче, не поставят под съмнение разпоредбите на законодателството в 
областта на поземлената собственост във Валенсия във връзка с отчуждаването 
(включително въпроса за компенсациите), тъй като това не е въпрос от сферата на 
компетентност на Европейския съюз.


