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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.2.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0542/2010 , внесена от José Ramón Tolosa González, с испанско 
гражданство, относно проект за пешеходен мост в Mongas, Pasaia

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу проекта за пешеходен мост, като твърди, че 
той ще засегне околните хълмове и скални образувания, които са част от мрежата 
„Натура 2000“ (SCI ES 120014).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 септември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

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

Вносителят на петицията протестира срещу проекта за пешеходен мост в SCI 
ES2120014 „Ulia“ в общините Donosti и Pasaia в Баския регион. Пешеходният мост (с 
дължина 700 м) ще бъде изграден в горепосочената територия от значение за 
Общността, успоредно на скалните зъбери. Вносителят на петицията твърди, че трябва 
да се предприеме оценка на въздействието на проекта върху местообитанията на 
растителните и животински видове от интерес за Общността, обитаващи тази 
територия. Вносителят на петицията заявява, че администрацията на провинцията 
(Diputación Foral de Gipuzkoa) следва също така да представи становище относно 
проекта.

Забележки на Комисията относно петицията

Комисията отбелязва, че територията от значение за Общността ES2120014 „Ulia“ е 
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определена съгласно разпоредбите на Директивата за местообитанията, 92/43/ЕИО1.
Следователно компетентните органи трябва да гарантират спазването на изискванията 
на член 6 от тази директива по отношение на горепосочената територия от „Натура 
2000“ и да решат въз основа на предвидената оценка дали проектът може да бъде 
продължен и, ако е така, при какви условия и необходими предпазни мерки.

Според наличната информация Комисията отбелязва, че въпросният проект е бил 
подложен на процедура за оценка на въздействието върху околната среда в 
съответствие с испанското законодателство, което транспонира Директивата за оценка 
на въздействието върху околната среда (ОВОС)2. Компетентните испански органи вече 
са издали положителна декларация относно въздействието върху околната среда (DIA) 
за проекта (резолюция на Министерството на околната среда, публикувана в държавния 
вестник от 14 май 2010г.3).

В резултат на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда тази 
декларация показва, че са били разгледани няколко алтернативи по отношение на 
възможните последици от проекта върху територията, както и че е било проведено 
обществено обсъждане. Изброени са административни служби, взелите участие в 
обсъждането, и са включени техните съображения. В декларацията относно 
въздействието върху околната среда подробно е изложено очакваното въздействие 
върху растителните и животински видове, както и върху местообитанията от интерес за 
Общността на тази територия, и са установени мерките за смекчаване, които да се 
предприемат за намаляване на въздействието, както и условията, при които трябва да се 
извършват строителните работи.

Заключения

При тези обстоятелства изглежда, че испанските органи са приели изискваните мерки 
за опазване на въпросните територии от „Натура 2000“. Следователно Комисията няма 
основания да счита, че предприетите досега действия не са в съответствие със 
законовите изисквания, предвидени в Директивата за местообитанията и Директивата 
за ОВОС.

                                               
1 Директива 92/43/ЕО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна. ОВ L 206 от 22.07.1992 г.
2 Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда, ОВ L 175 от 05/07/1985 г., изменена с 
Директива 97/11/ЕО и Директива 2003/35/ЕО.
3 BOE 118 от 14/05/2010 г. http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/14/pdfs/BOE-A-2010-7770.pdf


