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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1449/2008, внесена от Isaac Dominguez Santos, с испанско 
гражданство, относно неблагоприятния ефект, който оказва строителството 
на високоскоростната железопътна линия Palencia-Leon върху района Grajal 
de Campos (Леон)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че изграждането на планираната високоскоростна 
железопътна линия Palencia-Leon оказва сериозен неблагоприятен ефект върху района 
Grajal de Campos (Леон). Според вносителя на петицията железопътната линия ще 
премине през жилищен комплекс с особена художествена и историческа стойност,
която е причина Grajal de Campos да бъде обявен за район с културно значение. 
Вносителят на петицията критикува бездействието от страна на отговорните органи, 
които, вместо да гарантират опазването на неприкосновеността на Grajal de Campos, са 
одобрили предложеното трасе на железопътната линия. Той призовава Европейския 
парламент да разгледа въпроса, тъй като проектът ще бъде съфинансиран със средства 
на ЕС. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 март 2009 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Вносителят на петицията, който се противопоставя на проект за изграждане на 
железопътна линия, се позовава на Директивата за оценка на въздействието върху 
околната среда. В този случай вносителят е обезпокоен за евентуалното въздействие на 
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проекта по-скоро върху историческата и културна стойност на околната зона, 
отколкото върху нейната природна екологична стойност. 

Службите на Комисията разгледаха предоставената от вносителя информация в 
контекста на правото на Европейската общност, приложимо за настоящия случай.

Директива 85/337/ЕИО1, изменена с Директива 97/11/EО2 и Директива 2003/35/ЕО3

(известна като Директивата за оценка на въздействието върху околната среда или 
Директивата за ОВОС) предвижда извършването на оценка на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда.

Директивата за ОВОС прави разграничение между т.нар. проекти по приложение І, 
които задължително подлежат на процедура по ОВОС и проекти по приложение ІІ, за 
които държавите-членки определят чрез проучване на всеки отделен случай и/или 
прагове или критерии, предвидени в националното законодателство за транспониране, 
дали съответният проект следва да подлежи на ОВОС. Проектите за високоскоростни 
железопътни линии са включени в приложение І, точка 7, буква а) от директивата и 
следователно извършването на ОВОС е задължително.

Процедурата за ОВОС гарантира, че компетентният орган издава разрешение едва след 
като бъде определен и оценен ефектът от съответния проект върху околната среда (това 
разрешение е известно като „разрешение за осъществяване“). Публичните органи и 
органите по околната среда могат да изразят своето становище, като всички резултати 
от консултациите трябва да бъдат взети под внимание. Впоследствие обществеността 
трябва да бъде уведомена за съдържанието на разрешението за осъществяване на 
проекта.

Следва да се отбележи, че съгласно член 3 от Директивата за ОВОС културното 
наследство е един от факторите, които следва да бъдат идентифицирани, описани и 
оценени по подходящ начин при оценката на въздействието върху околната среда .

За да разберат подробностите по този случай и за да проучат повдигнатите в тази 
петиция въпроси, службите на Комисията изпратиха писмо до испанските органи с 
искане за информация относно спазването на съответните изисквания на 
законодателството на ЕО в областта на околната среда.

Комисията е поискала информация от компетентните испански органи относно 
спазването на съответните изисквания на законодателството на ЕО в областта на 
околната среда в настоящия случай. По-конкретно, Комисията е отправила запитване 
до испанските органи как те са приложили разпоредбите на Директивата за ОВОС.

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

В предишното съобщение Комисията информира комисията по петиции на 

                                               
1  ОВ L 175, 5.7.1985 г.
2  OВ L 073, 14.3.1997 г.
3  ОВ L 156, 25.6.2003 г.
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Европейския парламент относно приложимото в конкретния случай право на 
Общността в областта на околната среда, по-специално задълженията, произтичащи от 
Директива 85/337/ЕИО (Директива за оценка на въздействието върху околната среда)1.  
Следва да се припомни, че съгласно член 3 от Директива 85/337/ЕИО, тази оценка на 
въздействието върху околната среда следва да определя, описва и оценява по подходящ 
начин, за всеки отделен случай, преките и непреките въздействия на даден проект върху 
редица фактори, сред които фигурира културното наследство.

Действително следва да се отбележи, че испанските органи са представили молба за 
финансиране от страна на Общността на мащабния проект „Línea de Alta Velocidad 
(AVE) Venta de Baños-Palencia-León. Plataforma Fase I“, в рамките на оперативна 
програма на ЕФРР „Кастилия и Леон 2007–2013 г.“. Накратко става въпрос за проект на 
железопътна високоскоростна линия (AVE) между Мадрид и северната и 
северозападната част на Испания като продължение на линията Мадрид–Валядолид, 
която вече е в експлоатация.

Комисията е разгледала предоставените от вносителя на петицията доводи и 
информация във връзка с въпросния проект в контекста на правото на Общността в 
областта на околната среда, което може да се приложи в конкретния случай, вземайки 
предвид и цялата налична информация по въпроса, по-специално в рамките на 
проучването на досието за финансиране от Общността чрез ЕФРР за този мащабен 
проект.

По отношение на Директива 85/337/ЕИО, изменена от Директива 97/11/ЕО2 и 
Директива 2003/35/ЕО3, следва да се отбележи, че проектът, иницииран от публичното 
дружество „Administrador de Infraestructuras Ferroviarias“ (ADIF), е бил подложен на 
процедура за оценка на въздействието върху околната среда.  Тази процедура е 
приключила с декларация за въздействието върху околната среда (DIA), приета от 
Министерството на околната среда с Решение от 30.1.2007 г., публикувано в Държавен 
вестник (BOE) № 53 от 2 март 2007 г. (стр. 9093-9098).  Тази процедура относно 
въздействието върху околната среда изглежда достатъчна, за да се определят и оценят 
въздействията от проекта върху околната среда, както и да се предприемат 
необходимите мерки, за да се избегнат или сведат до минимум посочените въздействия.

От гледна точка на директивите във връзка с околната среда: Директива 2009/147/ЕО 
(Директива за птиците)4 и Директива 92/43/ЕИО (Директива за местообитанията)5, 
испанските органи са предоставили „Удостоверение Натура 2000“, издадено на 18 
април 2008 г. от компетентния орган за опазване на мрежата „Натура 2000“ (Генерална 
дирекция за природната среда към Отдела по околна среда на автономна област 
Кастилия и Леон).  Съгласно удостоверението, вследствие на извършената оценка и 
приети мерки, проектът няма да има отрицателно въздействие върху мрежата „Натура 
2000“.  Всъщност строителните работи във връзка с проекта не попадат в рамките на 
нито един обект от „Натура 2000“, макар че три от тях са в близост до избраното трасе.
                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г.
2 ОВ L 73, 14.3.1997 г.
3 ОВ L 156, 25.6.2003 г.
4 ОВ L 20, 26.1.2010 г.
5 ОВ L 206, 22.7.1992 г.
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Следва да се отбележи, че декларацията за въздействие върху околната среда (DIA) на 
проекта включва също така оценка на потенциално засегнатото от железопътния проект 
културно наследство.  Този въпрос е обобщен на страница 9097, като например са 
посочени по-конкретно въздействията върху Convento del Carmen, Ermita de Perales или 
Camino de Santiago.  DIA предвижда мерки за интегриране на ландшафта, защита срещу 
шума, археологически проучвания и контрол и т.н. Докладът относно проекта, който се 
съдържа в приложенията към формуляра с молба за финансиране от Общността, също се 
позовава на предвидените в това отношение мерки.

Във всички случаи, в резултат от разглеждането на настоящата петиция, Комисията е 
изпратила писмо до испанските органи, за да поиска техните конкретни забележки във 
връзка с посочените от вносителя на петицията факти, както и допълнителна 
информация относно контрола във връзка с предписанията на DIA по отношение на 
културното наследство по време на изпълнението на проекта.

В отговор на искането за информация, испанските органи са изпратили одобрението от 
16 март 2010 г. на Комисията за културно наследство на Кастилия и Леон, която, в 
рамките на своите правомощия, разрешава изпълнението на въпросния железопътен 
проект, считайки, че избраното трасе и одобреният проект не застрашават културната 
стойност на историческия обект Grajal de Campos в провинция Леон.

Освен това испанските органи са изпратили специален доклад, изготвен от инвеститора на 
проекта (публичното дружество ADIF), относно евентуалното въздействие на проекта 
върху културното наследство и различните мерки, приети в тази връзка, по-конкретно за 
участъка Palencia–León. Става въпрос за много изчерпателен доклад, който Комисията 
счита за подходящ и задоволителен отговор.

В заключение, анализът на досието не даде повод да се направи заключението, че в 
конкретния случай е налице нарушение на приложимото законодателство на Общността в 
областта на околната среда.


