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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0835/2009 внесена от María Alejandra Pérez Montedeoca, с 
испанско гражданство, от името на „Plataforma por la alternativa del 
anillo insular“, относно строителните дейности по проекта „cierre del 
anillo insular“ на остров Тенерифе, Канарски острови

Петиция 1241/2009, внесена от I. D. Rodríguez Cámara, с испанско 
гражданство, подкрепена с 69 подписа, относно разширяването на път в 
Ecod de los Vinos, Тенерифе

1. Резюме на петиция 0835/2009

Вносителката на петицията възразява срещу финансирани от Общността строителни 
дейности по околовръстния път на остров Тенерифе, и по-специално участъците между 
Icod de los Vinos и Santiago del Teide. Вносителката на петицията твърди, че 
строителните дейности имат въздействие върху различни територии от значение за 
Общността (ТЗО), райони от „Натура 2000” (Acantilados de la Culata и Cuevas del viento) 
и природен парк (Reserva especial del Chinyero), който е специална защитена зона (СЗЗ). 
Строителството ще има въздействие върху водоносния хоризонт, а ценна земеделска 
земя ще бъда загубена. Вносителката на петицията твърди, че не са били проучени 
възможните алтернативи на проекта и че проучването на въздействието върху околната 
среда е било проведено на части, вместо да се разглежда като цялостен 
инфраструктурен проект.

Резюме на петиция 1241/2009

Вносителят на петицията протестира срещу предвиденото разширяване на път C-820 в 
община Icod de los Vinos, в отсечката Santiago del Teide, за изграждане на околовръстен 
път по крайбрежието на Тенерифе. Тази строителна дейност ще засегне Los acantilados 
de la Culata, обект от значение за Общността ES 7020073. Вносителят моли да бъдат 
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преустановени строителните работи, които са финансирани със средства от ЕФРР, тъй 
като проектът разрушава специална защитена зона.

2. Допустимост

Петиция 0835/2009

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

Петиция 1241/2009

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

3. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Петиция 0835/2009

Според вносителката строителните дейности „cierre del anillo insular“, чиято цел е да 
подобрят пътните връзки в северната част на остров Тенерифе, вероятно ще имат
значително въздействие върху няколко територии от значение за Общността (наричани 
по-долу ТЗО), защитени по силата на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 
година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна1

(Директива за местообитанията). Проектът не е бил предмет на една-единствена оценка 
на въздействието върху околната среда. Вносителката твърди, че това противоречи на 
разпоредбите на 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 (Директива за ОВОС).

Член 3 от Директивата за ОВОС гласи, че „оценката на въздействието върху околната 
среда определя, описва и оценява по подходящ начин, в светлината на всеки отделен 
случай и в съответствие с членове 4-11, прякото и непрякото въздействие на даден 
проект върху следните фактори:

- хората, фауната и флората,
- почвата, водата, въздуха, климата и ландшафта,
- материалните ценности и културното наследство,
- взаимодействието между посочените фактори в първо, второ и трето тире.“.
Това задължение може да бъде нарушено, когато един проект се раздели на няколко 
части, за да бъдат извършени отделни процедури за оценка на въздействието, 
особено когато няма техническа обосновка и в оценката не се вземат предвид 
синергичните ефекти на различните части.

                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7–50

2 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40–48
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Член 6 от Директивата за местообитанията гласи следното:-
„1. Държавите-членки определят необходимите консервационни мерки, които при 
необходимост включват подходящи планове за управление, специално разработени за 
териториите или включени в други развойни планове, и подходящи мерки от правно, 
административно и договорно естество, които да отговарят на екологичните 
изисквания на типовете естествени местообитания от приложение I и видовете от 
приложение II, срещащи се в тези райони.
2. Държавите-членки вземат подходящи мерки за предотвратяване в специалните 
защитени територии на влошаването на състоянието на естествените местообитания на 
видовете, както и обезпокояване на видовете, за които са определени териториите, 
доколкото това обезпокояване може да има значително въздействие с оглед на целите 
на настоящата директива.
3. Планове или проекти, които не са непосредствено свързани с управлението на 
територията или не са необходими за него, но които поотделно или във взаимодействие 
с други планове и проекти могат да окажат значително влияние, се подлагат на 
проверка, за да се оцени въздействието им върху територията от гледна точка на целите 
на съхраняването на тази територия. При съблюдаване на резултатите от изпитанието 
за въздействието върху територията и при спазване на разпоредбите на параграф 4 
компетентните национални органи одобряват плана или проекта само след като 
установят, че той няма да има отрицателно влияние върху съответната територията и 
ако е подходящо, след като са получили мнението на обществеността.
4. Ако даден план или проект трябва да бъде осъществен въпреки негативната оценка 
на въздействието върху територията поради наложителни причини от по-важен 
обществен интерес, включително и такива от социален или икономически характер, и 
поради липсата на алтернативно решение, държавата-членка предприема всички 
необходими компенсаторни мерки, за да осигури цялостната кохерентност на "Натура 
2000". Държавата-членка информира Комисията за приетите от нея компенсаторни 
мерки.
Ако в съответната област има приоритетен природен тип местообитание и/или 
приоритетен вид, единствените съображения, които могат да бъдат посочени, са 
свързаните със здравето на човека или обществената безопасност, с благоприятни 
въздействия върху околната среда от първостепенно значение или други наложителни 
причини от приоритетен обществен интерес съгласно становището на Комисията.“

Понастоящем Комисията извършва проверка дали в този случай разпоредбите на този 
член са приложени правилно.

Заключение

Комисията започна проверка по тази петиция и ще информира комисията по петиции 
за своите констатации.

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

Петиции 0835/2009 и 1241/2009
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Според вносителите на петицията проектът „cierre del anillo insular“, който има за цел 
подобряване на пътните връзки в северната част на остров Тенерифе, много вероятно 
ще има значително въздействие върху няколко специални защитени зони, 
класифицирани съгласно член 4 от Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици1, и обекти от 
значение за Общността, защитени съгласно Директива на Съвета 92/43/ЕИО от 21 май
1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна2. Също 
така вносителите на петицията твърдят, че Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 
1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда3, във вида, в който е изменена,4 не е прилагана правилно, тъй като в 
оценката на въздействието върху околната среда на проекта не се взети предвид 
кумулативните влияния.

Информацията, събрана чрез разследването, предприето от Комисията, показва, че 
същите въпроси като тези, повдигнати от вносителите на петицията, понастоящем са 
обект на съдебни процедури в Испания (дело № 165/2008, пред Върховния съд на 
Канарските острови).

Поради тази причина Комисията преустанови своето разследване, от което не би имало 
полза на този етап с оглед на ролята, която играят националните съдии в прилагането на 
правото на ЕС. Националните съдии са и съдии по правото на ЕС и когато е необходимо, 
следва да прилагат съответното европейско законодателство в поставените им случаи. 
Освен това Директиви 2009/147/ЕО, 92/43/ЕИО и 85/337/ЕИО са напълно транспонирани 
в Испания.

                                               
1   ОВ L 20,  26.1.2010 г., стр.7-25.
2  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр.7–50.
3   ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр.40–48.

4   Директива  97/11/ЕО на Съвета, ОВ L 073, 14.03.1997 г., стр.5 -15, и Директива 2003/35/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, ОВ L 156, 25.06.2003 г., стр.17- 25.


