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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1003/2005, внесена от José Manuel García Agudo, с испанско 
гражданство, от името на Координационния комитет на жителите 
срещу магистралната отсечка Penagos, с 5 подписа, относно отсечка от 
проектирания път A8, преминаваща през Cantabria

1. Резюме на петицията

Вносителите изразяват загриженост относно проектираната магистрала A8 (Cantabrian) 
и, по-специално, отсечката, която трябва да минава през Penagos, като посочват, че 
няколко последователни правителства в Испания са се изказали в полза на различни 
маршрути. Въпреки че работите по северния маршрут са почти завършени, сега се 
подготвя повторното започване на работите по южния маршрут, което вносителят 
счита за ненужно, тъй като това би довело до два успоредни пътя и в допълнение
положението коренно се е променило, откакто през 1993 г. испанското правителство 
одобри проведената оценка за въздействието върху околната среда. Вносителите 
изразяват загриженост, че това ще доведе до нарушение на няколко директиви на ЕС, в 
частност по отношение на зоната на блатистата местност „La Llama“. Те призовават 
проектът да бъде спрян, за да бъде предоставена актуална информация на 
обществеността и да бъде проведено ново проучване за въздействието върху околната 
среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 март 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

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

Петицията
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Г-н Jose Manuel García Agudo е внесъл петиция в Европейския парламент на 21 
октомври 2005 г., в която посочва, че предстои построяването на магистрала между 
Solares и Zurita в Cantabria (Испания).

Г-н García твърди, че през 1993 г. е извършена оценка за въздействието върху околната 
среда (ОВОС), но в нея не е включена оценка за въздействието на проекта върху някои 
природни зони (Humedal de la Llama) или елементи на културното наследство. Той 
твърди също така, че магистралата ще минава прекалено близо до някои градски 
райони.

Коментари на Комисията

Директива 85/337/ЕИО,1 изменена с Директива 97/11/ЕО2 и Директива 2003/35/ЕО3, 
предвижда разпоредби относно оценката на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) на определени проекти. При проектите за строителство на магистрали, шосета 
и някои други пътища винаги е необходимо извършването на такава оценка в 
съответствие с директивата (те са включени в Приложение I, точка 7).

Г-н García твърди, че е извършена ОВОС и че строителството на магистралата ще се 
извърши според алтернативното решение, избрано при оценката. При все това въз 
основа на предоставената информация изглежда, че проектът все още е бил в процес на 
проучване. Ето защо не е ясно дали това проучване е приключило или вече е издадено 
разрешение за строеж на магистралата.

В заключение, според наличната информация, районът на проекта е в близост до две 
Зони от значение за Общността, определени съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна4, ES1300010 „Río 
Pas“ и ES1300015 „Río Miera“. Въпреки това, въз основа на оскъдната информация, 
предоставена от вносителя, не е възможно да се прецени дали в този конкретен случай 
Директива на Съвета 92/43/ЕИО би могла да се прилага.

Заключения

От информацията, свързана с проекта за строеж на магистрала в Cantabria, представена 
от вносителя, на този етап Комисията не може да установи никакво нарушение на 
общностното законодателство. Ако вносителят може да предостави подробна 
информация, която да даде възможност на Комисията да оцени тези въпроси във връзка 
с гореспоменатите директиви, Комисията би преразгледала отново въпроса.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 21 септември 2007 г.

                                               
1 Директива на Съвета 85/337/EИО от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда, ОВ L 175, 5.7.1985 г.
2 Директива на Съвета 97/11/EО от 3 март 1997 г. за изменение на Директива 85/337/EИО относно 

оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. ОВ L 073, 
14.03.1997 г.

3 Директива 2003/35/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г., OJ  L 156, 25.6.2003 г.
4 ОВ L 206, 22.7.1992 г.
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Комисията изпрати първо съобщение до Европейския парламент във връзка с 
настоящата петиция на 10 ноември 2006 г., като заключи, че въз основа на 
информацията, предоставена от вносителя, не е възможно да се определи дали 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета е приложима в този конкретен случай.

Вносителят изпрати допълнителна информация до Европейския парламент, която беше 
препратена към Комисията, в т.ч. документи, отнасящи се до потенциалното 
въздействие на планираните работи върху природни забележителности, включително 
зони от Натура 2000. Въз основа на тази информация, Комисията издава второ 
съобщение, свързано с настоящата петиция.

Комисията потвърждава своите предишни забележки по отношение на Директива 
85/337/ЕИО1, изменена с Директива 97/11/ЕО2 и Директива 2003/35/ЕО3 относно 
разпоредби за оценката на въздействието на определени проекти върху околната среда. 
Както е обяснено в писмото на Комисията до вносителя от 26 януари 2006 г., 
магистралната отсечка Solares-Zurita е била предмет на изискваната оценка за 
въздействието върху околната среда и резултатите от нея са били одобрени от 
испанските власти на 28 юни 1993 г. Комисията не счете, че проектът, който е бил 
оценен и одобрен преди тринадесет години, е нарушил приложимото общностно 
законодателство в областта на околната среда.
Във връзка с възможно нарушаване на Директива 92/43/ЕИО на Съвета4 (Директива за 
местообитанията), трябва да бъдат отбелязани следните въпроси:

Според наличната информация, районът на проекта е в близост до блатистата зона, 
известна като „Laguna de la LLama“ в Община Penagos. Тази блатиста зона не е част от 
зона от значение за Общността, определена съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета, 
нито е специална защитена зона, определена съгласно Директивата за птиците5.

Двете Зони от значение за Общността (ЗЗО) от Натура 2000, за които би трябвало да 
бъде разглеждано евентуално въздействие на пътния проект, са ES1300010 "Río Pas" и 
ES1300015 „Río Miera“.

Член 6, параграф 3 на Директивата за местообитанията, би изисквал извършването на 
оценка на въздействието на пътния проект върху едната или и върху двете зони от 
Натура, ако е било преценено, че проектът сам по себе си или в комбинация с други 
планове или проекти, има значително въздействие върху тези зони.

Двете ЗЗО предоставят защита на важни видове местообитания на речна растителност и 

                                               
1 Директива на Съвета 85/337/EИО от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда, ОВ L 175, 5.7.1985 г.
2 Директива на Съвета 97/11/EО от 3 март 1997 г. за изменение на Директива 85/337/EИО относно 

оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. ОВ L 073, 
14.03.1997 г.

3 Директива 2003/35/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г., OJ  L 156, 25.6.2003 г.
4 Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, ОВ L 206, 

22.07.92, стр. 7.
5 Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици. ОВ L 103, 

25.4.1979 г.
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водни животински видове. Пътният проект следва ориентация изток-запад, докато 
зоните от Натура, които и двете са с дълга, тънка форма, са с ориентация юг-север. 
Поради това се счита за малко вероятно проектът да има значително въздействие върху 
стойността на опазване на двете зони от Натура 2000.

Въз основа на последната получена информация, няма основание да се заключи, че е 
възникнало потенциално нарушаване на законодателството на ЕС.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 15 май 2009 г.

В светлината на допълнителната информация, предоставена от вносителя, както и от 
членовете на ЕП по време на последните разисквания на въпроса в комисията по 
петиции, Комисията изпрати писмо до испанските органи с искане за информация, 
отнасяща се до изпълнението на съответните изисквания на законодателството в 
областта на околната среда в този случай. По-конкретно Комисията е попитала 
испанските органи, как те гарантират валидността на направената ОВОС, като вземат 
предвид възможните нови правни и фактически промени.

Комисията ще информира комисията по петиции за резултата от това запитване.

6. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Вносителят на петицията възразява срещу маршрута, избран окончателно от испанските 
органи за проекта на магистрала между Solares и Zurita. Става дума за отсечка от проект 
на магистрала между Solares и Unquerа в автономна област Cantabria, която също така е 
част от магистрала А-8, известна като автомагистралата в Cantabria (Autovía del 
Cantábrico), която ще преминава през цяла Северна Испания.

В предишните съобщения Комисията информира комисията по петиции на Европейския 
парламент относно правото на Общността в областта на околната среда, което може да 
се приложи в конкретния случай.

Що се отнася до Директива 85/337/ЕИО1 (оценка на въздействието върху околната 
среда), следва да се посочи, че проектът на магистрала Solares-Unquera е бил предмет 
на процедура за оценка на въздействието върху околната среда преди одобрението му, с 
участието на компетентни органи по околна среда. Във всички случаи, при 
изпълнението на проекта са предвидени мерки за екологичен мониторинг.

Що се отнася до директивите на Общността за опазване на природата: 2009/147/ЕО2

(Птици) и 92/43/ЕИО3 (Местообитания), следва да се отбележи, че според наличната 
информация, въпросният проект няма да окаже значително отрицателно въздействие 
върху мрежата „Натура 2000“.

Анализът на този случай не позволява да се установи нарушение на приложимото в 
този случай право на Общността в областта на околната среда. Следователно 
                                               
1 OВ L 175, 5.7.1985 г.
2 OВ L 20, 26.1.2010 г.
3 ОВ L 206, 22.7.1992 г.
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Комисията може само да повтори заключението, изразено вече в предишните 
съобщения.

От друга страна, следва да се посочи, че с Решение от 16 април 2010 г. испанските 
съдилища (Audiencia Nacional) са отхвърлили административната жалба (№ 1016/2007), 
подадена срещу проекта на магистрала Solares-Torrelavega в автономна област 
Cantabria, отсечка от тази част на автомагистралата в Cantabria. Решението на 
испанския съд се позовава също така на процедурите в областта на околната среда, 
които са следвани при този пътен проект.


