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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

03.03.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0559/2009, внесена от José Vázquez Gómez (с испанско 
гражданство), от името на „Asociación movida Pro Parque Tamarguillo“, 
относно построяването на отсечка, свързваща автомагистрали, която би 
нанесла вреда на парк в Севиля 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу плановете на градската община в Севиля за 
построяване на отсечка, свързваща автомагистрали и преминаваща през парка 
„Tamarguillo“. Този парк е бил възстановен и отново залесен със средства, 
предоставени от ЕФРР. Построяването на тази отсечка би разрушило резултатите от 
възстановителната дейност и изградените съоръжения и би било огромно неудобство за 
живеещите наблизо. Вносителят на петицията протестира срещу лошото управление на 
отпуснатите европейски средства. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 юли 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Вносителят на петицията възразява срещу проекта за построяване на автомагистрала 
около град Севиля в автономна област Андалусия, Испания.  Вносителят посочва, че 
този проект за околовръстен път ще доведе до нанасяне на вреди и разрушаване на част 
от градския парк „Tamarguillo“.  Според вносителя на петицията този парк е от голяма 
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значимост за гражданите на зоната и качеството им на живот.  Вносителят подчертава, 
че паркът притежава важни екологични ценности и въпросната влажна зона ще бъде 
разрушена от този пътен проект.  Вносителят посочва, че тази зона неотдавна е била 
възстановена със средства, предоставени от европейски фондове (POMAL/ЕФРР).

Забележки на Комисията относно петицията

Що се отнася до прилагането на общностното право в областта на околната среда в този 
случай, следва да се посочи Директива 85/337/ЕИО1 на Съвета от 27 юни 1985 година 
относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда.  Тази директива е изменена с Директиви 97/11/ЕО2, 2003/35/ЕО3 и 
2009/31/ЕО4.

Член 2, параграф 1 от изменената Директива 85/337/ЕИО, известна като Директивата за 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), постановява, че преди да бъдат 
одобрени, проектите, които биха могли да окажат съществено въздействие върху 
околната среда, inter alia поради своя характер, мащаби или местоположение, са 
предмет на изискването за получаване на съгласие за предприемачески дейности и на 
оценка относно тяхното въздействие.

Директивата за ОВОС се прилага за проектите, посочени в приложения І и ІІ. Следва да 
се отбележи, че в приложение І, точка 7, буква б) са посочени проекти за „Строителство 
на автомагистрали и високоскоростни пътища“.  Съгласно член 4, параграф 1 проектите 
от един от класовете, изброени в приложение I, подлежат на задължителна оценка в 
съответствие с членове от 5 до 10.

Следователно, изглежда че този проект за строителство на автомагистрала около град 
Севиля следва да бъде подложен на процедура за оценка на въздействието върху 
околната среда преди издаването на разрешението.  Следва да се отбележи, че в 
рамките на посочената процедура е включен период на обществено допитване.  
Забележките и твърденията на обществеността следва да се вземат предвид преди 
предоставяне на евентуално разрешение за проекта.

Службите на Комисията се обърнаха към испанските органи, за да се запознаят 
подробно с информацията за този проект на автомагистрала и да поискат техните 
забележки относно прилагането на Директива 85/337/ЕИО в настоящия случай.

Във връзка с директивите на Общността относно опазването на природата: Що се 
отнася до директивите на Общността за опазване на природата: Директива 
(79/409/ЕИО5 (Птици) и Директива 92/43/ЕИО6 (Местообитания), следва да се посочи, 
че те не са приложими в настоящия случай, като се вземе предвид, че този градски парк 

                                               
1  ОВ № L. 175 от 05.7.1985 г.
2  ОВ № L. 73 от 14.03.1997 г.
3  ОВ № L. 156 от 25.06.2003 г.
4  ОВ № L. 140 от 05.06.2009 г.
5  ОВ № L. 103 от 25.04.1979 г.
6  ОВ № L. 206 от 22.07.1992 г.
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не е включен в нито една зона, принадлежаща към мрежата Натура 2000.

Що се отнася до евентуалното финансиране от страна на Общността на тези проекти: 
възстановяването на градския парк „Parque Tamarguillo“, от една страна, и 
предвидената нова автомагистрала, от друга, Комисията държи да подчертае:

Според информацията, предоставена от испанските органи на службите на Комисията, 
които отговарят за структурните фондове, проект с наименование „Преструктуриране 
на деградирали земи в общината“ е бил съфинансиран със средства, предоставени от 
ЕФРР в рамките на програма POMAL (1994–1999 г.).  За последно този проект е бил 
сертифициран през 2001 г. Общите допустими разходи са били в размер на 8 865 163 
евро, от които 6 205 614 евро съфинансиране от ЕФРР.

Комисията не разполага с информация относно посочения от вносителя на петицията 
пътен проект и следователно не се намесва във връзка с неговото евентуално 
съфинансиране.  При всички случаи, Комисията предлага на вносителя да се обърне 
към компетентните испански органи, и по-специално към министъра на икономиката, г-
жа Martínez Urrutia, на следния e-mail адрес: emartinezurrutia@sgpg.meh.es, за да получи 
допълнителна информация по този въпрос.

Заключение

Комисията се обърна към испанските органи, за да поиска техните забележки относно 
прилагането на общностното право в областта на околната среда в настоящия случай.

Комисията ще продължи да информира Европейския парламент относно развитието във 
връзка с проучването на този случай.

4. (REV) Отговор от Комисията, получен на 03 март 2011 г.

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

Вследствие на настоящата петиция, Комисията се обърна към испанските органи, за да 
поиска техните коментари във връзка с изложените от вносителя на петицията факти, 
както и за прилагането на задълженията, произтичащи от правото на Европейския съюз 
в областта на околната среда в конкретния случай.

В отговор на искането на Комисията, испанските органи предадоха доклада, изготвен 
от кметството на Севиля по този повод, придружен от различни приложения.

Накратко, испанските органи подчертават, че проектът за високоскоростен път или 
околовръстен път SE-35, както и проектът за благоустройство на градския парк 
„Tamarguillo“ са били предвидени в рамките на общия градоустройствен план на град 
Севиля.  Общинските органи добавят, че въпросният план е бил предмет на процедура 
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за оценка на въздействието върху околната среда  преди окончателното му одобрение 
от автономна област Андалусия на 19 юли 2006 г.

Вследствие на разглеждането на досието, Комисията изпрати ново писмо на испанските 
органи, за да им поиска допълнителна, по-точна информация относно оценката на 
въздействието върху околната среда и действията, извършени във връзка с двата 
специални проекта, споменати по-горе. Тази допълнителна информация е необходима 
за приключване на анализа на този случай.


