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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0584/2008, внесена от Pedro Cuevas Cueto, с испанско 
гражданство, относно продължаването на автомагистрала A-8 (Autovía 
del Cantábrico) и нейното трасе през пещерния район Cuartamentero в 
Llanes в Астурия

1. Резюме на петицията

Вносителят посочва, че при продължаването на автомагистрала А-8 (Autovía del 
Cantábrico) от Llanes в Астурия до Unquera в Кантабрия, трасето ѝ ще мине през 
пещерния район Cuartamentero, който е известен с палеолитните си находки на повече 
от 8 000 години (например добре запазен череп, изложен в Националния 
археологически музей). В допълнение вносителят се позовава на факта, че пещерният 
район е обявен за паметник на културата и че други обекти, които заслужават да бъдат 
запазени (включително гостилница на няколкостотин години и уникална местност с 
блата и мочурища) ще бъдат разрушени, ако органите следват планираното трасе. Тъй 
като писмата на вносителя до националните органи с предложение за алтернативно 
трасе не са дали резултат, същият моли Европейския парламент да се заеме със случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Службите на Комисията разгледаха предоставените от вносителя на петицията 
аргументи и информация във връзка с въпросния проект в контекста на приложимото 
право на Общността в областта на околната среда.  Службите на Комисията също така 
взеха предвид предхождащите обстоятелства, както и информацията, която вече е 
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известна по този въпрос.

Директива 85/337/ЕИО1относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда (във вида, в който е изменена с Директиви 97/11/ЕО2 и 
2003/35/ЕО3) е приложима. Член 2 предвижда, че преди да бъдат одобрени, проектите, 
които биха могли да окажат съществено въздействие върху околната среда, inter alia 
поради своя характер, мащаби или местоположение, са предмет на изискването за 
получаване на съгласие за предприемачески дейности и на оценка относно тяхното 
въздействие.

Разпоредбите на Директива 85/337/ЕИО (ОВОС) се прилагат за проектите, включени в 
приложения І и ІІ към директивата.  Съгласно член 4, параграф 1 проектите, изброени в 
приложение I, следва задължително да бъдат подложени на процедура за оценка на 
въздействието върху околната среда.  Съгласно член 4, параграф 2 за проектите, 
изброени в приложение ІІ, съответната държава-членка определя чрез: а) разглеждане 
на всеки отделен случай, или б) прагове или критерии, определени от държавата-членка 
(етап на скрининг) относно това, дали проектът да бъде предмет на оценка съгласно 
разпоредбите на членове 5–10. Държавите-членки могат да решат да прилагат тези две 
процедури.

Проектите за автомагистрали са включени в точка 7, приложение І към директивата.  
Следователно, преди да бъдат одобрени, тези проекти следва да бъдат подложени на 
оценка на въздействието върху околната среда.

Следва да се отбележи, че съгласно член 3 от директивата, тази оценка на 
въздействието върху околната среда следва да 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 редица фактори, по-специално паметник 
на културата.

От преписката е видно, че вносителят на петицията се е обърнал към различни 
администрации и институции, за да поиска да се промени окончателно предвиденото 
трасе на автомагистрала с цел да се избегне отрицателното въздействие върху пещерите 
в район Cuartamentero.  Изглежда, че тези пещери се намират върху земя, която е 
собственост на вносителя на петицията, и че те ще бъдат отчуждени, за да се изгради 
този последен участък от автомагистралата в Кантабрия.

Следва да се отбележи, че Комисията вече е разглеждала преписка относно проекта за 
автомагистрала Unquera–Llanes и прилагането на Директива 85/337/ЕИО в резултат на 
жалба 2005/4058. Разглеждането на случая беше приключено от Комисията през 
декември 2005 г. като нарушение на правото на Общността в областта на околната 
среда не беше установено.

                                               
1  Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г., ОВ L 175, 5.7.1985 г.
2 Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 г., ОВ L 073, 14.3.1997 г.

3  Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г., ОВ L 156, 25.6.2003 г.
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От друга страна, Комисията започна неотдавна разследване относно този проект в 
резултат на друга жалба, чието разглеждане също е приключено.  Освен това, от 
преписката е видно, че проектът на автомагистрала Unquera–Llanes подлежи на 
обжалване пред испанските съдилища (Audiencia Nacional), което още продължава.

Следва да се отбележи, че проектът за автомагистрала Unquera–Llanes с дължина 
приблизително 22 километра е бил подложен на процедура за оценка на въздействието 
върху околната среда.  Тази процедура е приключила с декларация за въздействие 
върху околната среда (DIA), която е приета от министерството на околната среда с 
решение от 25 януари 2006 г., публикувана в Официален държавен вестник (B.O.E.) № 
29 от 3 февруари 2006 г. (стр. 4035-4311).  Декларацията за въздействие върху околната 
среда (DIA) обобщава резултатите от процедурата за оценка на въздействието върху 
околната среда, включително консултациите, проведени със съответните органи и 
обществеността, различните проучени алтернативи, както и мерките, които са приети, 
за да се избегне или сведе до минимум въздействието от този проект върху околната 
среда.

Следва да се отбележи, че става въпрос за третата процедура за оценка на 
въздействието върху околната среда, тъй като проектът вече е бил предмет на две други 
предварителни процедури за оценка на въздействието върху околната среда с 
декларации за въздействие върху околната среда (DIA) от 13 април 1993 г. и от 20 
януари 1997 г., които са довели до проучване на нови алтернативи и са предложили 
решение на посочените проблеми.  Освен това, става въпрос за оспорван проект, който 
е бил предмет също и на различни обжалвания и съдебни производства пред 
испанските съдилища.

От случая става ясно, че въздействието на пътния проект върху паметника на 
културата, както и върху териториите от мрежата „Натура 2000“, които могат да бъдат 
засегнати, са проучени в рамките на оценката на въздействието върху околната среда 
на проекта. Компетентните органи в областта на околната среда и културата са 
включени в разглеждането на случая.

Заключения

Анализът на преписката не позволи да се установи съществуването на нарушение на 
правото на Общността в областта на околната среда, приложимо в конкретния случай.


