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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0192/2006, внесена от Rosemaire Hennecke Gramatzki, с 
германско гражданство, относно спирането на проекта за строителство 
на магистрала A-48 от Vejer до Algeciras

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията е координатор на третата гражданска група за действие в 
Tarifa (с название „По-малко бетон и повече разум“), целяща спирането на планираната 
магистрала А-48 между Vejer и Algeciras (предвиждаща удвояване на пътя N340, който 
образува част от трансевропейската мрежа). Вносителката апелира за защита на „може 
би последния рай на испанското крайбрежие“ и подчертава, че по маршрута на 
планираната магистрала съществуват природни защитени зони, които са били 
предложени за територии от значение за Общността. Влажната зона „Humedal de la 
Janda“, някога най-голямата в Европа, също е засегната. Въпреки това, отговорните 
органи не са се отзовали.

2. Допустимост

обявена за допустима на 12 юли 2006 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 23 март 2007 г.

„Вносителката, координатор на гражданската група за действие „Menos Hormigón y más 
Inteligencia“ („По-малко бетон и повече разум“), се стреми да спре разширяването на 
пътя N340 за изграждане на магистрала А-48 между Vejer и Algeciras в региона на 
Andalucía, което е планирано от министерството на благоустройството. Вносителката 
апелира за защита на, според нея, последния рай на испанското крайбрежие, и 
подчертава, че по маршрута на планираната магистрала съществуват природни 
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защитени зони, които са били приети за територии от значение за Общността. 
Вносителката също споменава за последиците за влажната зона „Humedal de la Janda“.

Вносителката твърди, че строителството на магистралата А-48 чрез удвояване на пътя 
N340, който е част от трансевропейската мрежа, е ненужно, тъй като съществува друга 
магистрала, А-381, която преминава паралелно.

По отношение на прилагането на директивите за местообитанията и птиците следва да 
се отбележи, че вносителката твърди, че планираната магистрала ще премине през 
няколко територии от значение за Общността. Според наличната информация, 
териториите „Los Alcornocales“, „Marismas del Río Palmones“, „Bunker del Tufillo“, 
„Bunker del Santuario de la Luz“, „Estrecho“ и „Río de la Jara“ са били приети като 
територии от значение за Общността (ТЗО) съгласно Директива 92/43/ЕИО на 
Съвета 1 относно опазването на естествените местообитания и на дивата флора и 
фауна (Директива за местообитанията). Освен това, няколко от тези територии, 
„Los Alcornocales“, „Marismas del Río Palmones“ и „Estrecho“, също така са били 
обявени за специални защитени зони от испанските органи, съгласно Директива 
79/409/ЕИО на Съвета 2 относно опазването на дивите птици (Директива за 
птиците).

Всичките споменати по-горе територии се ползват от защитните мерки, предвидени 
съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията, който гласи, че 
планове или проекти, които не са непосредствено свързани или необходими за 
управлението на територия от „Натура 2000“, но които могат да окажат значително 
влияние, се подлагат на подходяща проверка, за да се оцени въздействието им върху 
територията от гледна точка на целите на съхраняването на тази територия. Като се 
имат предвид заключенията от оценките, компетентните органи одобряват плана или 
проекта само след като са се уверили, че няма да има неблагоприятни последици за 
интегритета на територията. В случай на негативна оценка, планът или проектът може 
да бъде осъществен само при липса на други варианти, поради наложителни причини 
от по-важен обществен интерес и с предприемане на всички необходими 
компенсаторни мерки, за да се осигури защита на цялостната кохерентност на „Натура 
2000“. 

В много от случаите компетентните органи провеждат оценките, свързани със защитата 
на СЗЗ и предложени ТЗО, като част от процедурите за оценка на въздействието върху 
околната среда, изисквани съгласно Директива 85/337/ЕИО3 (Директива за ОВОС), 
изменена с Директива 97/11/ЕО4 и Директива 2003/35/ЕО5. Проучването на 
въздействието върху околната среда на проекта за магистрала, споменат от 

                                               
1 OВ L 206, 22.7.1992 г.
2 OВ L 103, 25.4.1979 г.
3Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда . OВ L 175, 05.7.1985 г. 
4Директива на Съвета 97/11/ЕО от 3 март 1997 г., за изменение на Директива 85/337/ЕИО относно 
оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда. OВ L 73, 
14.3.1997 г.
5 Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. OВ L 156, 25.6.2003 г.
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вносителката, беше обект на процедура за информиране на обществеността през юни 
2006 г. Според наличната информация, националните органи все още не са издали 
декларация за въздействието върху околната среда.

Заключения

Тъй като процедурите за оценка на въздействието върху околната среда все още не са 
приключили, Комисията не е в състояние да направи заключение относно евентуалното 
нарушение на законодателството на ЕС. В частност, Директивата за местообитанията 
не забранява строителни дейности в рамките на територии от „Натура 2000“, но 
процедурите, предвидени в член 6, параграфи 3 и 4 от директивата, осигуряват защитни 
мерки за гарантиране на подходяща закрила за важни видове и местообитания. Без 
резултатите от оценката на въздействието не е възможно да се прецени дали тези 
защитни мерки са били прилагани правилно.   

Бъдещата декларация за въздействието върху околната среда ще предостави значителна 
информация относно становището на испанските органи във връзка с проекта и 
мерките за гарантиране на неговата съгласуваност с разпоредбите на Директивата за 
местообитанията. 

4. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

„Комисията предостави коментари относно прилагането на Директива 92/43/ЕИО1 на 
Съвета, Директивата за местообитанията, във връзка с проекта за магистрала А-48 
„Vejer-Algeciras“ в своето предишно съобщение. Тази директива предоставя гъвкавост 
в съвместяването при определени условия на икономически дейности и опазване на 
естествените местообитания, флора и фауна. Необходимите защитни мерки и оценки, 
целящи гарантиране опазването на екологичния интегритет на териториите от „Натура 
2000“, са предвидени в член 6, параграфи 3 и 4 от директивата. 

В своето предишно съобщение Комисията спомена, че процедурите за оценка на 
въздействието върху околната среда, които биха взели предвид посочените по-горе 
изисквания, се провеждат и все още не са приключили.

Към днешна дата Комисията не е осведомена за никакви решения, взети от 
националните органи по околната среда във връзка с проекта за магистрала. 
Изявлението за въздействието върху околната среда относно оценките, както се изисква 
от член 6 от Директивата за местообитанията, все още не е издадено. 

При тези обстоятелства Комисията счита, че предприетите до момента действия не са 
несъвместими със законовите изисквания, установени в Директивата за 
местообитанията. Необходимите правни процедури за одобряване на проекта за 
магистрала все още продължават. Следователно Комисията не може да потвърди 
наличието на нарушение на Директива 92/43/ЕИО на Съвета и по тази причина няма да 
предприема действия преди да има развитие по продължаващите в Испания процедури.

                                               
1 OВ L 206, 22.7.1992 г.
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5. Отговор от Комисията, получен на 24 юни 2010 г.

Вследствие на актуализираната информация, предоставена в устен вид от Комисията на 
комисията по петиции на 30 април 2009 г. относно прилагането на Директивата за 
местообитанията, 92/43/ЕИО1, във връзка с проекта за магистрала A-48 „Vejer-
Algeciras“, Комисията е изискала подробни сведения от испанските органи относно 
статуса на процедурата за оценка на въздействието върху околната среда за въпросния 
проект, както и предвижданата дата за публикуване на декларацията за въздействието 
върху околната среда.

В отговор на искането на Комисията, испанските органи са предоставили обемна 
информация относно проучванията на оценката на въздействието, извършени за всеки 
един от участъците на магистралата.  Предоставената информация съдържа доклад 
относно въздействието на магистрала A-48 върху „Натура 2000“.  Според испанските 
органи, била е направена оценка на възможното въздействие на магистралата за целия 
проект, въпреки че той е разделен на няколко участъка по технически и строителни 
съображения.

По отношение на положението на процедурата за оценка на въздействието върху 
околната среда, компетентните испански органи са заявили, че все още проучват 
досието с цел приключване на процедурата.  И така, все още не е публикувана 
декларация за въздействието върху околната среда, която ще предостави съществена 
информация относно проекта и мерките, които трябва да бъдат приети за осигуряване 
на съответствие на проекта с разпоредбите на Директивата за местообитанията.

Към днешна дата Комисията няма сведения за решения, които да са били приети от 
националните органи по околната среда във връзка с този проект, нито за дата, на която 
се предвижда да бъде публикувана декларацията за въздействието върху околната 
среда.  Тъй като процедурите все още са в ход и компетентните органи още не са 
приели окончателно решение, към настоящия момент Комисията не може да 
идентифицира нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда.

6. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 30 септември 2011 г. (Рев. 
ІІІ)

Към днешна дата Комисията все още няма сведения за окончателни решения, които да 
са били приети от националните органи по околната среда във връзка с проекта за 
магистрала A-48 „Vejer-Algeciras“. Комисията не може да предприеме никакви 
действия, докато компетентните органи предвиждат публикуването на декларацията за 
въздействието върху околната среда. 

Тъй като процедурите все още са в ход и компетентните органи още не са приели 
окончателно решение, към настоящия момент Комисията не може да идентифицира 
нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда.

                                               
1 OВ L 206, 22.07.1992 г.


