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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1469/2009, внесена от Juan José Pajarón, с испанско гражданство, 
относно унищожаване на морска растителност вследствие на разширяването 
на яхтклуб „Campomanes“ в Altea, Аликанте

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява своята загриженост от унищожаването на морска 
растителност, богата на водораслото посидония, което е защитен вид морска 
растителност съгласно Директивата за местообитанията, както и от унищожаването на 
останалата защитена морска екосистема вследствие на разширяването на яхтклуба 
„Campomanes“ в Altea. Въпреки че бившият кмет е призовал тази растителност да бъде 
възстановена в разширения яхтклуб, според вносителя новият кмет отказва да направи 
това и затова той призовава морското дъно да бъде отново засадено с посидония, а 
отпадъците и чакълът и камъните от строежа на новия яхтклуб, които унищожават 
природния обект и са в големи количества, да бъдат премахнати от морското дъно. 
Регламентите на ЕС за биологичното разнообразие не се зачитат и вносителят отправя 
искане до комисията да разследва допълнително това нарушение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 януари 2010 г.  Комисията е приканена да представи 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Вносителят на петицията твърди, че разширяването на пристанището „Campomanes“ 
може да унищожи безвъзвратно значителна част от съществуващите в района подводни 
ливади от посидония. Местните органи са се съгласили да пресадят тези водни 
растения, за да се сведе до минимум въздействието от разширяването на пристанището. 
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Вносителят заявява, че те не са изпълнили този ангажимент, който дори е 
представлявал правно задължение. 

Подводните ливади от посидония (Posidonion oceanicae – вид водорасли, който е 
ендемичен за Средиземно море) представляват приоритетно местообитание, включено 
в приложение I към Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО1, което се намира в 
Територия от значение за Общността ES5213021 „Serra Gelada i Litoral de la Marina 
Bai”. Тази зона е била предложена от испанските органи за територия от значение за 
Общността съгласно Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО. Споменатото в 
петицията пристанище се намира в непосредствена близост до тази зона, като поради 
това съществува вероятност проектът да окаже влияние върху нея.

Съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията 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 или 
проекти могат да окажат влияние върху нея, се подлагат на съответна проверка, за да се 
оцени въздействието им върху територията от гледна точка на целите, свързани с 
опазването на тази територия. В контекста на заключенията от подобна оценка и при 
спазване на разпоредбите на Директивата за местообитанията компетентните органи 
одобряват плана или проекта само след като установят, че той няма да има отрицателно 
въздействие върху съответната територия. Разпоредбите, съдържащи се в член 6, 
параграф 4 от Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО, представляват вид режим на 
дерогация, като определят обстоятелствата, при които планове и проекти с отрицателно 
въздействие могат или не могат да получат разрешение.

От друга страна, следва да се отбележи, че и Директивата за оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС) би могла да се приложи в този случай. В действителност 
Директива 85/337/ЕИО2 (изменена с Директива 97/11/ЕО3 и Директива 2003/35/ЕО4) 
предвижда извършването на ОВОС за определени публични и частни проекти. 
Директивата за ОВОС разграничава т.нар. проекти съгласно приложение I, които 
трябва винаги да се подлагат на процедура за оценка на въздействието върху околната 
среда, и проектите съгласно приложение II, при които държавите-членки определят въз 
основа на проверка на всеки отделен случай и/или прагове или критерии, установени от 
съответната държава-членка в националното законодателство за транспониране на 
директивата, дали проектът следва да бъде подложен на оценка на въздействието върху 
околната среда. 

В този случай „яхтените пристанища” попадат в обхвата на приложение II, в рамките на 
проектите за туризъм и отдих, и се уреждат от точка 12, буква б). Когато се извършва 
проверка на всеки отделен случай или се установяват прагове или критерии, се вземат 
под внимание съответните критерии за подбор, посочени в приложение ІІІ. Те включват 
                                               
1 Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна,  ОВ L 206, 22.7.1992 г.
2  Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда, ОВ L 175, 5.7.1985 г. 
3  OВ L 073, 14.3.1997 г.
4  ОВ L 156, 25.6.2003 г.
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характеристиките на проекта, неговото местоположение и характеристиките на 
потенциалното въздействие.

Процедурата за ОВОС гарантира, че въздействието на проектите върху околната среда 
е установено и оценено, преди компетентният орган да даде разрешение (известно като 
„разрешение за осъществяване на проект”). Публичните органи и органите по околната 
среда могат да дадат своето становище, като всички резултати от консултациите трябва 
да се вземат под внимание. Впоследствие обществеността трябва да се осведоми за 
съдържанието на разрешението за осъществяване на проекта.  Следва да се отбележи, 
че процедурата за ОВОС може също така да бъде средство за прилагане на 
разпоредбите на член 6 от Директивата за местообитанията.

Посредством жалба относно опазването на вид естествено местообитание на 
подводните ливади от посидония Комисията получи информация за положението с 
подводните ливади от посидония и застрашаващите ги проекти в Средиземноморския 
басейн. В декларацията относно въздействието върху околната среда пресаждането на 
посидония е било предложено като компенсаторна мярка за проекта за разширяване на 
яхтеното пристанище „Luis Campomanes“. Тази мярка е била предмет на сериозни 
спорове поради ниския процент на оцелелите пресадени екземпляри. Екологичните 
организации са събрали научни доказателства за липсата на успех при прилагането на 
тази мярка и са изискали прекратяването на строителните работи по разширяването на 
яхтеното пристанище (спрени като предпазна мярка от ноември 2006 г. заедно с 
дейността по пресаждането). Според наличната информация разрешението за 
разширяване на яхтеното пристанище „Luis Campomanes” в Altea е било предмет на 
съдебен процес във Върховния съд на област Валенсия. Произнесеното на 1 февруари 
2010 г. решение на съда отменя решението за разрешаване на разширяването на  
пристанището „Luis Campomanes” в Altea. Тъй като в момента проектът няма 
разрешение за неговото изпълнение, компенсаторните мерки не са приложими.

След като националните административни или съдебни органи носят главната 
отговорност за гарантирането на прилагането на законодателството на ЕС в Испания и 
те вече са взели решение относно проекта за разширяване на яхтеното пристанище 
„Luis Campomanes”, Комисията не възнамерява да предприеме допълнителни действия 
по този проект, освен ако не се появят нови факти във връзка с него.

Комисията ще продължи да следи положението, що се отнася до адекватното опазване 
на подводните ливади от посидония в този вид естествено местообитание.


