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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0071/2006, внесена от José Manuel Dolón García, с испанско 
гражданство, относно подозрения за нарушаване на няколко директиви в 
областта на околната среда при строежа на плувен и увеселителен парк край 
„Punta la Víbora“, започнат от община Torrevieja

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е член на общинския съвет в Torrevieja, протестира 
срещу строежа на плувния и развлекателен парк „Parque de Relajación-Balneario de 
Lodos“, започнат от общината без разрешение или концесия от испанските брегови 
органи в непосредствена близост до природния парк, състоящ се от лагуните La Mata и 
Torrevieja.  Според него градоустройствената политика на общината унищожава във все 
по-голяма степен природния парк, който също така е част от територия за опазване на 
птиците. Парадоксалното в случая е, че кметът на Torrevieja същевременно е и 
председател на управителния съвет на природния парк. Прекласифицирането на над 1 
700 000 кв.м. от земята около парка и строежът на жилища наскоро са одобрени по 
отношение на въпросния проект.  Изпълнението на самия проект е спряно за момента 
от бреговия орган и според съобщения в медиите кметът е обявил, че ще предприеме 
административни мерки срещу това решение. Вносителят на петицията твърди, че по 
този начин Generalitat Valenciana е одобрила нарушаването не само на Директивата 
относно опазването на дивите птици, но и на други европейски директиви в областта на 
опазването на околната среда. На широката общественост не е била предоставена 
информация или възможност за участие, оценката за въздействие върху околната среда 
не е била достъпна, нито е имало публична тръжна процедура. Вносителят на 
петицията критикува също така в тази връзка пасивното и колебливо поведение на 
централното испанско правителство, в резултат на което една от сградите вече е била 
завършена.



PE380.892v02-00 2/4 CM\829569BG.doc

BG

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 май 2006 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 10 ноември 2006 г.

Вносителят, който е член на общинския съвет в Torrevieja, Alicante, твърди че строежът 
на спа-комплекса „Parque de Relajación-Balneario de lodos“, извършван от общинския 
съвет на Torrevieja, е бил започнат без одобрението и съответните лицензи, които се 
изискват от съгласно испанското законодателство.

Спас-комплексът ще бъде разположен в близост до природния парк „Lagunas de la Mata 
y Torrevieja“ и вносителят на петицията счита, че това би предизвикало деградация на 
блатистата местност и по този начин би представлявало нарушение на Директивата на 
Съвета от 2 април 1979 година относно опазването на дивите птици1. Вносителят на 
петицията също така насочва вниманието към политиката на общинския съвет, която 
според него ще доведе до прекласифициране на земя и строеж на нови жилища в 
природния парк. 

Заявява се също така, че проектът е одобрен без оценка на екологичното въздействие и 
че не е бил обект на процедура за информиране на обществеността. Поради това 
вносителят на петицията твърди, че съответното европейско законодателство в 
областта на оценката на екологичното въздействие също е било нарушено.

Изпълнението на проекта към момента е спряно от бреговия орган въз основа на това, 
че не изпълнява разпоредбите на испанския закон за бреговата ивица.

На последно място, вносителят на петицията критикува също така пасивното поведение 
на централната испанска администрация, в резултата от което една от сградите вече е 
била завършена. 

Становище на Комисията относно петицията

Вносителят на петицията твърди, че Директивата относно птиците (Директива 
79/409/ЕИО) и по-специално член 3 от директивата не се прилага правилно.  Мотивите 
на вносителя на петицията се основават на Решението на Съда на Европейските 
общности от 19 май 1998 г. по дело C-3/96 срещу Нидерландия, относно 
непредоставяне в достатъчна степен на статут на специални защитени зони 
съгласно Директивата относно птиците.   

Въпреки това испанските органи са предоставили на обекта, който може да бъде 
засегнат от проекта (обект ES0000059 „Lagunas de la Mata y Torrevieja“), статут на 
специална защитена зона съгласно Директивата относно птиците. Обектът също така е 
предложен за територия от значение за Общността съгласно Директива 92/43/EИО2 на 
Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна 
                                               
1 ОВ L 103, 25.04.1979 г.
2 ОВ L 206, 22.07.1992 г.
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(Директива за местообитанията). Следователно предишното решение на съда във 
връзка с предоставяне на статут на Специални защитени зони в недостатъчна степен в 
Нидерландия не е приложимо към настоящия случай.
Във връзка с потенциалното въздействие на проекта върху обект, на който е 
предоставен статут съгласно Директивата относно птиците, се прилагат гаранциите, 
определени в член 6 от Директивата за местообитанията. Това означава, че всеки 
проект, за който има вероятност да окаже съществено въздействие върху обект по 
директивата, трябва да бъде подложен на оценка.  С оглед на заключенията от 
оценката, компетентните национални органи одобряват плана или проекта само след 
като установят, че той няма да има отрицателно влияние върху целостта на 
територията. В случай на отрицателна оценка планът или проектът може да бъде 
осъществен само при липса на алтернативни решения, поради наложителни причини от 
приоритетен обществен интерес и като се предприемат всички необходими 
компенсационни мерки, за да се  гарантира, че е защитена цялостната последователност 
на „Натура 2000“. 

От информацията, съдържаща се в петицията, изглежда, че регионалното министерство 
на околната среда е предприело оценка на екологичното въздействие на проекта и е 
стигнало до заключението, че проектът е приемлив, но ако са изпълнени редица 
условия и мерки. Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на 
петицията, няма основание да се стигне до заключението, че разпоредбите на 
Директивата за местообитанията не се прилагат правилно.

Изискванията по отношение на оценката на въздействието върху околната среда на 
проектите са определени в Директива 85/337/ЕИО1 на Съвета относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директива за 
оценка на въздействието върху околната среда), изменена с директиви 97/11/ЕО2  и 
2003/35/ЕО3. Проектът, посочен от вносителя на петицията, може да попада в 
приложното поле на Приложение II, точка 12, буква в) или точка 10, буква б). За 
проекти съгласно Приложение II държавите-членки трябва да определят, въз основа на 
проучване на всеки отделен случай или съгласно прагове или критерии, дали проектът 
трябва да бъде подложен на оценка поради вероятното му значително въздействие 
върху околната среда. В случай че компетентният орган реши, че проектът ще окаже 
значително въздействие върху околната среда, трябва да се извърши оценка на 
въздействието върху околната среда. 

Вносителят на петицията също така твърди, че проектът е одобрен без обявяване на 
оценка на въздействието върху околната среда и че не е бил обект на процедура за 
информиране на обществеността. Това твърдение изглежда не се потвърждава от 
информацията, приложена към петицията, където се споменава, че декларацията 
относно въздействието върху околната среда е представена през януари 2003 г. 
Приложените документи показват също така, че се е провела процедура за 
информиране на обществеността. 

                                               
1 ОВ L 175, 05.07.1985 г.
2 ОВ L 73, 14.03.1997 г.
3 ОВ L 156, 25.06.2003 г.
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Заключения

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, Комисията 
счита, че не са налице ясни доказателства за нарушаване на съответното 
законодателство на ЕС във връзка с проекта „Parque de Relajación-Balneario de lodos“.

4. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Новите данни, предоставени от вносителя на петицията, за да подкрепи твърдението си 
за нарушение на законодателството на ЕС в областта на опазването на околната среда в 
този случай, бяха проучени от Комисията.   Предоставените допълнителни материали 
до голяма степен се състоят от копия на протоколи на Ajuyntamiento de Torrevieja и 
свързани с тях съобщение за пресата от регионална политическа партия. Въпреки това 
Комисията все още не може да установи нарушаване на законодателството на С в 
областта на опазването на околната среда, поради което съдържанието на нейното 
първоначално съобщение остава валидно.  


