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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

9.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1501/2009, внесена от Roque Leal Carretero, с испанско 
гражданство, относно планираното изграждане на път, засягащ парка с диви 
животни Sierra Norte близо до Севиля

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че работата по спомагателен път A-455 в община 
Constantina ще има неблагоприятно отражение върху защитена територия, която 
неотдавна е била определена за биосферен резерват в Sierra Norte близо до Севиля. Той 
посочва също така, че пътят ще преминава покрай пътека, по която минават животни и 
която е разположена върху земя, забранена за застрояване. От приложената 
документация излиза, че на разположение на обществеността е била представена 
информация за проекта, че е било извършено проучване на въздействието върху 
околната среда и че проектът получава финансиране от ЕФРР.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника)..

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

Комисията е проучила информацията, предоставена от вносителя на петицията, в 
контекста на правото на ЕС, което може да бъде приложимо в случая. Оказва се, че 
информацията за проекта е била направена публично достояние посредством процедура 
за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Становището по ОВОС е 
било прието с Решение от 21.2.2008 г., издадено от областната дирекция на 
министерството на околната среда в Севиля. Освен това проектът получава 
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финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Следва да бъде отбелязано, че Директива 85/337/EИО1 изменена с Директива 97/11/EО2, 
Директива 2003/35/EО3 и Директива 2009/31/EО4, (известна като Директива относно 
оценката на въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС) изисква 
извършването на ОВОС за някои публични и частни проекти.

В Директивата за ОВОС се прави разграничение между т. нар. проекти съгласно 
приложение I, които винаги трябва да бъдат подлагани на процедура за ОВОС, и 
проекти съгласно приложение II, за които държавите-членки следва да определят чрез 
разглеждане на всеки отделен случай и/или чрез прагове или критерии, определени от 
националното транспониращо законодателство, дали проектът следва да бъде подложен 
на ОВОС, посредством процедура, известна като скрининг.  В случаите, в които се 
извършва разглеждане на всеки отделен случай или когато са зададени прагове или 
критерии, следва да се вземат предвид съответните критерии, изброени в приложение 
III от директивата. Сред тях са характеристиките на проекта, неговото местоположение 
и характеристиките на потенциалното въздействие.

Проектите за изграждане на пътища са включени както в приложение I, така и в 
приложение II (приложение II обхваща проектите, които не са включени в приложение 
I).

По отношение на директивите на ЕС за опазване на природата (Директива за птиците 
2009/147/EО5 и Директива за местообитанията 92/43/EИО6), следва да се отбележи, че 
те биха били приложими, в случай че въпросният проект би могъл да окаже значително 
въздействие върху територия от мрежата Натура 2000.  В тези случаи процедурата за 
ОВОС може да бъде полезен инструмент за прилагане на изискванията и предпазните 
мерки съгласно член 6 от Директивата за местообитанията.

В тези случаи процедурата за ОВОС може да бъде полезен инструмент за прилагане на 
изискванията и предпазните мерки съгласно член 6 от Директивата за местообитанията. 
Територията, засегната от този проект, е била определена от испанските органи за 
специална защитена зона (СЗЗ) съгласно Директивата за птиците и за територия от 
значение за общността (ТЗО) съгласно Директивата за местообитанията, с име и код 
ES0000053 „Sierra Norte“, принадлежаща към мрежата Натура 2000.

Накрая следва да бъде отбелязано, че Комисията не разполага с правомощия да се 
намесва във връзка с правния режим, регулиращ опазването на пътеките, използвани от 
животни. Този въпрос се урежда единствено от законодателството на съответната 
държава-членка. В случай че вносителят на петицията желае да оспори въздействието 
на проекта върху тези пътеки, той следва да използва средствата за правна защита, 
                                               
1  ОВ L 175, 05.07.1985 г.
2  ОВ L 073, 14.3.1997 г.
3  ОВ L 156, 25.06.2003 г.
4  ОВ L 140, 05.06.2009 г.
5  ОВ L 20, 26.01.2010 г.
6  ОВ L 206, 22.07.1992 г.



CM\851667BG.doc 3/4 PE441.343v01-00

BG

предвидени в испанското право.

Комисията е изискала информация от компетентните испански органи относно 
съблюдаването на съответните изисквания съгласно правото на ЕС в областта на 
опазването на околната среда. По-конкретно, Комисията е отправила запитване до 
испанските органи относно начина, по който в този случай са били приложени 
изискванията на директивите за ОВОС и за опазване на природата.

Комисията ще продължи да информира комисията по петиции относно бъдещи 
развития по случая.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 8 октомври 2010 г.

Комисията е проучила информацията, предоставена от вносителя на петицията, в 
контекста на правото на ЕС, което може да бъде приложимо в случая. За да разбере 
напълно подробностите по този случай, Комисията е изискала информация от 
испанските органи относно изпълнението на съответните изисквания съгласно правото 
на ЕС в областта на опазването на околната среда.

При все това Комисията счита, че отговорът, предоставен от испанските органи, не 
съдържа подробна информация относно правилното прилагане на разпоредбите на член 
6 от Директивата за местообитанията1 (92/43/ЕИО). 

Следва да се отбележи, че територията, засегната от този проект, е била определена от 
испанските органи за специална защитена зона (СЗЗ) съгласно Директивата за птиците 
и че е територия от значение за общността (ТЗО) съгласно Директивата за 
местообитанията, обозначена ES0000053 „Sierra Norte“, и принадлежаща към мрежата 
Натура 2000. Следователно Комисията още веднъж ще поиска от испанските органи да 
проверят по какъв начин се прилагат разпоредбите на член 6 от Директивата за 
местообитанията в този случай. 

В отговор на отделно искане за информация, испанските органи са обяснили на 
Комисията, че този проект не е избран за съфинансиране от ЕФРР или друга програма 
на ЕС.  На този етап само проектът е завършен и е изцяло финансиран от регионалния 
бюджет на андалуското правителство.  Обществена поръчка не е провеждана и 
изпълнението на проекта все още не е започнало.

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 9 декември 2010 г.

В резултат на допълнителното искане на Комисията за подробна информация с цел 
проверяване на правилното прилагане на разпоредбите на член 6 от  Директивата за 
местообитанията2, испанските органи изпратиха допълнителен доклад, подготвен от 

                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г.
2 Директива 92/43/EИО за опазване на естествените местообитания и дивата фауна и 
флора, (OВ L 206, 22.7.1992 г.).
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"Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente en Sevilla". Този доклад показва правилно прилагане на Директивата за 
местообитанията, след като установи в процедурата по ОВОС, че проектът няма да има 
неблагоприятно въздействие върху съответните територии от мрежата Натура 2000. 
Информацията, предоставена на два пъти от испанските органи, показва съответствие с 
правото на ЕС в областта на опазването на околната среда. 

Следователно Комисията заключава, че не е налице нарушение и приключи 
разследването.


