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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.2.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0340/2010, внесена от María de la Soledad Ramiro Martínez, с 
испанско гражданство, относно вредите, които биват нанасяни на 
равнината Morata de Tajuña, Мадрид

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията възразява срещу строителните дейности и незаконното 
изхвърляне на отпадъци, извършвани в равнината Tajuña, като посочва, че общинските 
органи на гр. Мадрид предвиждат изграждането на обходен път, преминаващ оттам, 
който, според нея, ще нанесе огромни вреди. Гражданска организация е завела иск в 
испанските съдилища, оспорвайки благоприятното становище за въздействието върху 
околната среда, издадена от общинските органи на Мадрид. Организацията желае 
алтернативно решение, което няма да вреди на равнината, като от нея твърдят, че 
незаконните строителни работи и неконтролираното изхвърляне на отпадъци са довели 
до замърсяването на река Tajuña и че не са предприети никакви мерки за ограничаване 
на изтичането на отпадъчни води в реката.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 юли 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Комисията е разгледала твърденията на вносителката на петицията относно 
строителството на път в равнината Morata de Tajuña с оглед да се оцени съответствието 
със законодателството на ЕС в областта на околната среда, което може да е от значение 
в този случай.
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Що се отнася до законодателството в областта на околната среда, няма данни до каква 
степен териториите, защитени с Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна1, биха били значително отрицателно 
засегнати.

Що се отнася до законодателството на ЕС в областта на оценката на въздействието 
върху околната среда, следва да се отбележи, че предоставената от вносителката на 
петицията информация е много обща и не позволява да бъде установено евентуално 
нарушение на Директивата за ОВОС. Във всички случаи, изглежда че въпросният 
проект за строителство на път е бил предмет на процедура по оценка на въздействието 
върху околната среда и декларацията за оценка на въздействието върху околната среда, 
приета от регионалните органи, е била оспорвана пред националните съдилища. Като се 
изключи този факт, вносителката на петицията посочва, че в крайна сметка този проект 
за строителство на път най-вероятно няма да бъде осъществен поради споразумение 
между местното общинско правителство и автономна област Мадрид.

Освен това, вносителката на петицията посочва, че други незаконни строителни работи 
са довели до незаконното изхвърляне на отпадъци в напоителните канали в равнината 
Morata de Tajuña plain и в река Tajuña. Очевидно това незаконно изхвърляне на 
отпадъци е причинено от изтичане от канализацията и септичните ями от къщи и 
отделни селища. Вносителката на петицията не предоставя никаква друга конкретна 
информация за предполагаемото незаконно изхвърляне на отпадъци и заустване на 
отпадъчни води в река Tajuña, която би показала нарушение на европейското 
законодателство.

Що се отнася до законодателството на ЕС в областта на отпадъците, член 36 от 
Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците2, изисква държавите-членки да предприемат 
необходимите мерки, за да забранят изоставянето, изхвърлянето или неконтролираното 
управление на отпадъци. Въпреки това, от обхвата на настоящата директива се 
изключват отпадъчните води, доколкото попадат в приложното поле на други 
законодателни актове на ЕС.

Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО3 установява необходимостта от подробно 
планиране на използването на водните ресурси, с цел да се избегнат неустойчиви 
решения и необратими щети за околната среда, посредством разработването на планове 
за управление на речните басейни. Тези планове следва да включват мерки, които имат 
за цел постигането на добро състояние на водите до 2015 г., включително контрол 
относно заустването на замърсители в повърхностни води.

Съгласно Рамковата директива за водите, първите планове за управление на речните
басейни е следвало да бъдат публикувани до декември 2009 г. На 3 юни 2010 г.4, 
                                               
1 OВ L 206, 22.7.92 стр.15.
2 OВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 15.
3 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 
година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката 
за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
4 Вж. също IP/10/685 от 3.6.2010 г.
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Комисията е предприела правни действия срещу Испания, тъй като тя не е представила 
своите планове за управление на речните басейни на Комисията в съответствие с член 
15, параграф 3 от Рамковата директива за водите, и на 27 януари е било изпратено 
мотивирано становище.

Заключение

Въз основа на предоставената от вносителката на петицията информация Комисията не 
може да установи каквото и да било нарушение на законодателството на ЕС в областта 
на околната среда.


