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Комисия по петиции

6.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0338/2010 , внесена от T.F.T, с испанско гражданство, от името 
на „Plataforma por la defensa de los valles verdes“, относно съоръжения за 
водохващане и прокопаването на кладенци в природния парк „Sierra de 
Cazorla“ в Segura y las Villas, Jaén 

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията изразяват загриженост във връзка с неблагоприятното 
въздействие върху подпочвените води в природния парк Sierra de Cazorla, 
предизвикани от прокопаването на кладенци, част от широкомащабен частен търговски 
проект за напояване на 654 хектара маслинени гори, планиран от сдружението за 
напояване на Beas del Segura. Кладенците се копаят в територия, която през 1986 г. е 
обявена за защитена природна зона от правителството на Андалусия и е определена за 
биосферен резерват от UNESCO. Вносителите твърдят, че е нарушено 
законодателството на Общността, в това число Директивата за местообитанията 
(теренът представлява SCI ES 0000035, част от мрежата на Натура 2000) и Директива 
79/409/ЕИО (мястото е специална зона за защита на птици), както и националното 
законодателство, в това число и хидрологичния план за Guadalquivir и плана за 
управление на природния парк Sierra de Cazorla.

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 13 януари 2011 г.

Петицията се отнася за одобрението на проект за напояване на 654 хектара в провинция 
Jaén, като водата се взема от природния парк Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. 
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Според вносителите на петицията не е направена адекватна оценка на въздействието на 
каптажа върху водните ресурси на природния парк, който също така е зона от Натура 
2000. Не е направена и подходяща оценка на въздействието на другите прилежащи 
съоръжения, които ще трябва да бъдат построени в рамките на границите на обекта 
(въздушен електропровод). Вносителите твърдят, че са нарушени разпоредбите на 
европейското законодателство в областта на околната среда: Директивата за 
местообитанията 92/43/ЕИО1, Директивата за птиците 2009/147/ЕО2 и Рамковата 
директива за водите 2000/60/ЕО3.

Територията ES0000035, „Sierras de Cazorla Segura y las Villas“, е определена за 
територия от значение за Общността съгласно разпоредбите на Директивата за 
местообитанията и за специална защитена зона съгласно разпоредбите на Директивата 
за птиците. Директивата за местообитанията (в член 6, параграфи 3 и 4) изисква всеки 
проект, който би могъл да окаже отрицателно въздействие върху подобни обекти, да 
бъде подложен на оценка на въздействието. При съблюдаване на резултатите от 
проверката, компетентните национални органи одобряват плана само след като 
установят, че той няма да има отрицателно влияние върху съответната територия. 
Разпоредбите, съдържащи се в член 6, параграф 4 от Директивата за местообитанията 
92/43/ЕИО, представляват вид режим на дерогация, като определят обстоятелствата, 
при които планове и проекти с отрицателно въздействие могат или не могат да получат 
разрешение.

Според наличната информация оценката на въздействието върху околната среда (DIA) 
на проекта не показва, че е извършена адекватна оценка на неговото въздействие върху 
екологичните дадености, които са мотивирали определянето на тази територия.

Заключение

Следователно Комисията ще се свърже с испанските органи, за да прецени дали са 
спазени или не разпоредбите на Директивата за местообитанията и Рамковата 
директива за водите.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 6 септември 2011 г.

Комисията отправи искане към испанските органи за подробни сведения относно 
оценката на въздействието на каптажа върху водните ресурси, както и относно 
въздействието на прилежащите съоръжения (които следва да бъдат построени в 
рамките на границите на обекта, като въздушен електропровод).

При все това разглеждането на отговора, получен от Испания, даде повод за нови 
въпроси и необходимост от допълнителни сведения по отношение на съответствието на 

                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г.
2 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 
година относно опазването на дивите птици. ОВ L 20/7, 26.1.2010 г.
3 Директива 2000/60/EО 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.
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извършената оценка с разпоредбите на Директивата за местообитанията.

Вследствие на това, Комисията поиска допълнителни подробни сведения от испанските 
органи. 


