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Комисия по петиции

25.03.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0997/2006, внесена от г-н Jésus Valiente, с испанско гражданство, от 
името на „Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de 
Extremadura (Adenex)“, относно предстоящото построяване на туристически 
комплекс „Marina Isla de Valdecanes“ в защитена зона от Натура 2000

1. Резюме на петицията

Вносителят се противопоставя на одобрението, което е дадено за проекта „Marina Isla 
de Valdecanes“, имащ за цел изграждането на туристически комплекс в рамките на 
защитената от Натура 2000 зона Valdecanas (Касерес, Екстремадура, Испания). Според 
вносителя, местните органи в Екстремадура са одобрили проекта въпреки факта, че той 
е разположен в El Embalse de Extremadura и на 200 метра разстояние от Márgenes de 
Valdecanas, като и двете са защитени зони от Натура 2000. Вносителят твърди, че 
проектът сериозно застрашава околната среда и е в нарушение на законодателството на 
ЕО. Вносителят моли Европейския парламент да проучи въпроса и да издейства 
спирането на проекта.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 май 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 21 септември 2007 г.

Петицията

Вносителят докладва за съществуването на план за развитието на туризма в региона на 
Valdecañas (Касерес, Екстремадура), който правителството на Екстремадура е обявило 
за „проект от регионален интерес“.
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Планирано е проектът, наречен „Построяване на Marina Isla de Valdecañas – комплекс за 
туризъм, здраве, природен парк и услуги“, да бъде разположен на територията на 
Valdecañas, в общините El Gordo и Berrocalejo (Касерес). Правителството на Автономна 
общност Екстремадура е одобрило проекта на 24 януари 2006 г.

Вносителят твърди, че планираното строителство ще засегне две защитени зони, 
включени в мрежата Натура 2000, а именно специалната защитена зона SPA ES0000329 
„Embalse de Valdecañas“, определена като такава в съответствие с Директивата за 
птиците 79/409/ЕИО, и територията от значимост за Общността SCI ES4320068 
„Márgenes de Valdecañas“, определена в съответствие с разпоредбите на Директивата за 
местообитанията 92/43/ЕИО.

Вносителят моли Европейския парламент да разследва тези твърдения и да предприеме 
действия с цел спирането на проекта, който, според него, нарушава законодателството 
на Европейската общност, националното и местното законодателство.

Забележки от Комисията относно петицията

Вносителят изтъква загрижеността си за, както твърди, отрицателното въздействие, 
което развитието на проекта ще окаже върху състоянието на запазването на 
местообитанията и видовете, намиращи се в съответните територии от Натура 2000.

За проекти, които е вероятно да имат значително отрицателно въздействие върху 
такива територии, трябва да бъде извършена проверка, в съответствие с член 6, 
параграфи 3 и 4 от Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО1. В зависимост от 
заключенията от проверките, компетентните органи могат да одобрят плана или 
проекта единствено след като са констатирали, че същият няма да се отрази 
отрицателно върху съответната територия. В случай на отрицателен резултат от 
проверката, планът или проектът могат да бъдат изпълнени единствено при липсата на 
алтернативни решения, поради наложителни причини от преобладаващ обществен 
интерес и като бъдат взети всички мерки, за да се гарантира, че цялостната 
съгласуваност на Натура 2000 ще бъде защитена.

Комисията отбелязва, че инициаторът на проекта е извършил оценка за потенциалното 
въздействие върху мрежата Натура 2000. Тази оценка е била представена пред местните 
компетентни органи на 3 ноември 2006 г. В съответствие с решението на местната 
дирекция по околната среда тя е била представена на обществеността на 19 декември 
2006 г. Вносителят и четири други лица са представили възражения по отношение на 
проекта. На основата на този консултационен процес, от инициатора е изискана 
допълнителна информация за завършване оценката на проекта. На 2 март 2007 г.2, 
компетентният местен орган е представил официално изявление за въздействието върху 
околната среда, с което е обявено, че въпросният проект се смята за съвместим със 
съществуващото законодателство за околната среда и че същият не засяга значително 
целостта на мрежата Натура 2000. Положителната оценка е дадена при условието, че по 
време на строителството и експлоатацията на комплекса ще бъдат предприети мерки за 

                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7-50
2 D.O.E. № 31 от 15 март 2007 г.; http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2007/310O/07060686.pdf
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смекчаване на въздействието. Както се твърди, инициаторът на проекта е приел да го 
измени, за да включи тези мерки за смекчаване на въздействието.

Заключения

На основата на наличната информация, Комисията не разполага с доказателства, че 
гореспоменатият проект ще окаже значително отрицателно въздействие върху 
състоянието на запазването на елементите на околната среда, за защитата на които са 
създадени гореспоменатите зони от Натура 2000.

Нищо не показва, че законодателството на Общността е било нарушено и следователно 
Комисията не възнамерява да предприема по-нататъшни действия по този въпрос.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вследствие на съобщението на Комисията от 21 септември 2007 г. и след получаването 
на нова информация, в която се посочва, че разкритите факти биха могли да окажат 
значително въздействие върху специалната защитена зона (СЗЗ) ES0000329, „Embalse 
de Valdecañas“, в Комисията постъпва жалба. Съобразно започнатото разследване, на 2 
февруари 2009 г. Комисията изпраща на Кралство Испания официално уведомително 
писмо във връзка с член 6, параграфи 2, 3 и 4 и член 7 от Директива 92/43/ЕИО1 на 
Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора 
и фауна относно проекта „Marina Isla de Valdecañas“, разположен в споменатата по-горе 
СЗЗ.

Заключения

Понастоящем Комисията извършва оценка на отговора на испанските органи и ще 
гарантира правилно прилагане на правото на Общността.

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 25 март 2010 г.

В допълнение към последното съобщение на Комисията е важно да се подчертае, че 
обявените факти са били предмет на две съдебни производства пред Върховния съд на 
Екстремадура (Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, recursos 561/2007 и 753/2007).

Националните съдии и съдилища са първите гаранти за правилното прилагане на 
правото на Общността и обичайният начин за контрол на законосъобразността на 
дейността на националните администрации. Освен това, съдебните производства на 
национално равнище следват принципа на противоречието, който осигурява гаранция 
за коригиране на евентуалните нередности или проблеми във връзка с неправилно 
прилагане на правото на Общността.

Комисията може да изчака резултата от националното съдебно производство в 
случаите, когато едни и същи факти са предмет на анализ от страна на съдиите и 

                                               
1 OВ L 206, 22.7.1992 г.
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националните съдилища. Това е прието от Европейския омбудсман в негово решение от 
22 декември 2009 г. относно жалба 822/2009/BU.

В този смисъл, параграф 33 от горепосоченото решение показва, че „Омбудсманът 
споделя становището на Комисията, че националните административни или съдебни 
органи отговарят преди всичко за гарантиране на спазване на правото на ЕС от страна 
на държавите-членки. Първо, това е благоприятно за гражданите, и второ, правото на 
ЕС вероятно ще бъде спазвано в по-голяма степен, ако свързаните с него въпроси и 
поводи за загриженост биват решавани от националните органи. Следователно 
омбудсманът счита, че позицията на Комисията относно разглеждането на 
националните съдебни процедури като част от процеса на изпълнение в държавите-
членки, е обоснована.“

Ако Комисията счете за необходимо да изчака резултата от националната процедура, 
след като националните решения са неотменими, Комисията ще изготви оценка на 
положението и ще предприеме необходимите действия.

Комисията приключи разглеждането на случая на 20 януари 2010 г. въз основа на 
горепосочените доводи.


