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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0367/2009, внесена от Helena Isabel Coelho, с португалско 
гражданство, относно проекта за магистрала „Douro Litoral“

1. Резюме на петицията

Вносителката съобщава за проект за изграждане на магистрала Douro Litoral и изтъква, 
че свързаното с това задължително изкупуване на парцели в Aguiar de Sousa (Porto) е 
свързано с редица нарушения на действащите правила в областта на околната среда, 
включително замърсяване на питейната вода и разрушаване на местообитанията. Тъй 
като вносителката е подала жалба до португалското министерство на околната среда,
която е останала без резултат, тя моли Европейският парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

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

Петицията

Вносителката изразява тревога относно отсечка от проекта за изграждане на магистрала 
Douro Litoral в Norte Region, Португалия.

Вносителката се страхува, че този проект за изграждане на магистрала, ще засегне 
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собствеността ѝ. Изглежда, че в проекта за изграждане на магистрала 2 – A32/A41 в 

Aguiar de Sousa, община Paredes, се предвижда задължителното изкупуване на земята ѝ 
в полза на концесионерите. Вносителката посочва отрицателното въздействие на 
проекта за магистрала върху околната среда, най-вече върху фауната, флората, 
обработваемата земя и жилищата. Тя подчертава, че съществуват други възможни 
възможности с по-малко отрицателни последствия за околната среда и за хората.

Забележки на Комисията във връзка с петицията

Службите на Комисията разгледаха предоставената от вносителката на петицията 
информация в контекста на законодателството на ЕС, което може да бъде приложимо в 
случая.

Изменената Директива 85/337/ЕИО1 (известна като Директива за оценка на 
въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС) предвижда извършването 
на ОВОС на някои публични и частни проекти. Директивата за ОВОС прави разлика 
между така наречените проекти от приложение І, които винаги подлежат на процедура 
за ОВОС, и проекти от приложение ІІ, за които държавите-членки вземат решение, чрез 
разглеждане на всеки отделен случай и/или прагове или критерии, предвидени в 
националното законодателство, което транспонира директивата, относно това дали 
проектът да бъде подложен на ОВОС.

Следва да бъде отбелязано, че проектите за строителство на автомагистрали са 
включени в точка 7, буква б) от приложение І от директивата и следователно 
извършването на ОВОС е задължително.

Процедурата по извършване на ОВОС гарантира, че последствията за околната среда от 
изграждането на проектите са установени и оценени, преди компетентният орган да 
даде разрешение за осъществяване. Обществеността може да даде своето мнение и 
всички консултации трябва да бъдат взети предвид. Обществеността следва да бъде 
информирана относно съдържанието на разрешението за осъществяване.

Съгласно предоставената информация проектът Douro Litoral е проект за изграждане на 
нова платена автомагистрала в градската зона на Порто, близо до река Douro. Той 
включва изграждането на 129 км път, от които 76,5 км платени, съгласно договор за 
проектиране, изграждане, финансиране и експлоатация.

Инвеститорът на този проект е публичният Институт за пътна инфраструктура (Instituto 
de Infra-estruturas Rodoviárias) към Министерството на благоустройството, транспорта 
и комуникациите. Консорциумът, спечелил процедурата за концесия, се нарича „Auto-
Estradas do Douro Litoral, S.A. (AEDL)“.
                                               
1 Директива 85/337/ЕИО (ОВ L 175, 5.7.1985 г.) изменена с Директива 97/11/ЕО (ОВ L 073, 14.3.1997 г.), 
Директива 2003/35/ЕО (ОВ L 156, 25.6.2003 г.) и Директива 2009/31/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г.).
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Важно е да се отбележи, че този проект за изграждане на магистрала е бил предмет на 
процедура за ОВОС, извършена от ноември 2002 г. до юли 2003 г., която включва фаза 
на консултация с обществеността, анализ на възможните варианти, приемане на 
коригиращи и смекчаващи мерки и т. н. Становището по ОВОС (DIA) на отсечката от 
маршрута, посочено в настоящата петиция, е прието през юли 2003 г.  В съответствие с 
португалското законодателство, което транспонира Директивата за ОВОС, 
заключенията от контрола и наблюдението на различните мерки, предвидени в резултат 
на извършената ОВОС, са включени в доклада, наречен RECAPE.

Докладът RECAPE във връзка с този проект от 2008 г., може да бъде намерен на уеб 
страницата на португалската Агенция за околна среда (Agência Portuguesa do Ambiente) 
във връзка с процедурите по ОВОС.

Следва да се подчертае, че трасето на проекта и изборът на конкретни възможности е 
отговорност на съответната държава-членка, която следва да гарантира съответствие с 
приложимото законодателство на ЕС.

Следва да се подчертае също така, че отговорността за правилното прилагане на 
законодателството на ЕС е основно на държавите-членки. Комисията няма правомощия 
съгласно Договора да поема функциите на органите на държавите-членки във връзка с 
дейности по изготвяне на планове и вземане на решения, например за одобряването на 
въпросния проект за изграждане на магистрала.

В контекста на гореизложеното, разглеждането на предоставената информация не 
разкрива нарушение на Директивата за ОВОС в този случай.

Накрая, що се отнася до отчуждаването на частна собственост и предоставянето на 
съответната парична компенсация, следва да се отбележи, че тези въпроси не попадат в 
обхвата на законодателството на ЕС, така че Комисията няма правомощия да се 
намесва.  Посочените в тази връзка въпроси влизат в обхвата на законодателството на 
съответната държава-членка. В случай че вносителката на петицията желае да ги 
оспори, тя може да се възползва от съществуващите съгласно португалското 
законодателство средства за обезщетение.

Заключения

Въз основа на предоставената информация, Комисията не може да установи нарушение 
на което и да било законодателство на ЕС в областта на околната среда в този случай.


