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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 1779/2008, внесена от Maximina Canseco Prieto, с испанско 

гражданство, от името на социалистическата партия на Галисия, подкрепена 
от два подписа, относно планираното строителство на магистрала в речната 
долина Lor, Lugo, Испания.

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията възразяват срещу прокарването на шосе A-76 (Ponferrada-
Monforte-Orense) през речната долина Lor. Проектът в момента се разглежда публично 
(Испански държавен вестник, бр. 215 от 5 септември 2008 г.) и вносителите на 
петицията са изразили различни възражения относно прокарването на това шосе. Те са 
на мнение, че избраният маршрут от Министерството на благоустройството (Río Lor 2) 
ще окаже значително въздействие върху околната среда (директивата за 
местообитанията) и басейна на река Lor, и че високите нива на шум в резултат на това 
още повече ще засегнат преминаващите видове от дивата фауна. Следователно те искат 
да бъде приет маршрут Lor 3, който ще окаже значително по-малко въздействие върху 
околната среда и върху видовете от дивата фауна в долината.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 април 2009 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Вносителите на петицията възразяват срещу планираното прокарване на шосе A-76 
(Ponferrada-Monforte-Orense) във връзка с преминаването му през речната долина Lor, 
провинция Lugo, автономна община Galicia, Испания.
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Този проект се осъществява с помощта на министерството на благоустройството. 
Вносителите на петицията изразяват загриженост относно евентуалното отрицателно 
въздействие на проекта върху естествената околна среда, ландшафта и местното 
население. Те възразяват предимно срещу алтернативата „Río Lor-2“, първоначално 
избрана от инвеститора.

Комисията проучи предоставената от вносителите на петицията информация в 
светлината на правото на Европейската общност (ЕО), което може да е приложимо в 
този случай.

Директива 85/337/ЕИО1, изменена с Директива 97/11/ЕО2 и Директива 2003/35/ЕО3, 
(позната като Директива относно оценката на въздействието върху околната среда или 
Директива за ОВОС) предвижда провеждане на ОВОС за някои публични и частни 
проекти. 

Директивата за ОВОС разграничава т.нар проекти от приложение І, за които винаги се 
изисква ОВОС, и проекти от приложение ІІ, при които държавите-членки вземат 
решение чрез разглеждане на всеки конкретен случай и/или чрез прагове или критерии, 
определени в националното законодателство по транспонирането, дали да бъдат 
подложени на ОВОС. Проектите за магистрали са включени в точка 7, буква б), 
приложение I към директивата, и следователно ОВОС е задължителна.

С процедурата по ОВОС се гарантира, че екологичните последици от проекти се 
идентифицират и оценяват преди да се предостави разрешение от компетентния орган 
(познато като разрешение за осъществяване). Обществеността може да изказва мнения 
и всички консултации трябва да се вземат предвид. Обществеността следва да бъде 
информирана и относно съдържанието на разрешението за осъществяване.

По отношение на директивите относно околната среда (Директива за птиците 
79/409/ЕИО4 и Директива за местообитанията 92/43/ЕИО5), ако има вероятност 
въпросният проект да окаже вредни въздействия върху територия, която е част от 
мрежата Natura 2000, в случая са приложими предпазните мерки, посочени в член 6 от 
Директивата за местообитанията. Следва да се отбележи, че процедурата по ОВОС 
може да бъде полезен инструмент за прилагане на изискванията на Директивата за 
местообитанията.

Според предоставената от вносителите на петицията информация, изглежда, че е 
проведено обществено допитване във връзка с този проект, но не става ясно дали 
процедурата по ОВОС вече е приложена. С цел да получи повече информация по 
случая и да проучи повдигнатите в петицията въпроси, службите на Комисията са 
изпратили писмо до испанските органи, в което изискват информация относно 
съответствието със съответните изисквания съгласно правото на ЕО в областта на 
околната среда.
                                               
1 OВ L 175, 5.7.1985 г.
2 OВ L 073, 14.3.1997 г.
3 OВ L 156, 25.6.2003 г.
4 OВ L 103, 25.4.1979 г.
5 OВ L 206, 22.7.1992 г.
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Комисията е изискала информация от компетентните испански органи относно 
съответствието със съответните изисквания съгласно правото на ЕО в областта на 
околната среда. И по-специално, Комисията е попитала испанските органи как са 
приложили разпоредбите на Директивата за ОВОС и Директивата за местообитанията.
Комисията ще продължава да информира комисията по петиции относно по-
нататъшното развитие по този случай.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 29 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.  В частност задълженията, 
произтичащи от Директива 85/337/ЕИО1 (оценка на въздействието върху околната 
среда), Директива 79/409/EИО2 (Птици) и Директива 92/43/ЕИО3 (Местообитания).

Член 2, параграф 1 от Директива 85/337/ЕИО предвижда, 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.  Проектите за автомагистрали са посочени в точка 7, 
буква б) от приложение I към директивата и следователно задължително следва да 
бъдат подложени на процедура за оценка на въздействието върху околната среда.  
Заинтересованите участници, както и различните компетентни органи, в това число 
органите, отговарящи за околната среда, следва да имат възможност да изразят своето 
становище.  Всички резултати от консултациите следва да бъдат взети под внимание. 
След това обществеността трябва да бъде информирана по подходящ начин.

Процедурата за оценка на въздействието върху околната среда съгласно Директива 
85/337/EИО може също да бъде използвана за прилагане на разпоредбите на член 6 от 
Директивата за местообитанията.  В действителност се оказва, че настоящият проект за 
магистрала би могъл да има последствия върху мрежата Натура 2000 и следователно 
във връзка с това е необходима подходяща оценка.

Следва да се посочи, че инвеститорът на този проект е Министерството на 
благоустройството и транспорта (Ministerio de Fomento), тоест главната администрация 
на държавата.  Според наличната информация във връзка с този проект за магистрала в 
момента се извършва официална процедура за оценка на въздействието върху околната 
среда.

Следва да се отбележи, че съгласно испанското законодателство, с което се 
транспонира Директива 85/337/ЕИО, процедурата по оценка за въздействието върху 
околната среда приключва с решение на органа по опазване на околната среда, 
наречено декларация за въздействието върху околната среда (ДВОС).  Тази декларация 
                                               
1 Директива 85/337/EИО е изменена с Директиви 97/11/ЕО, 2003/35/ЕО и 2009/31/ЕО. ОВ L 175, 5.7.1985 
г. ОВ L 73, 14.3.1997 г. ОВ L 156, 25.6.2003 г. OВ L 140, 5.6.2009 г.
2  Консолидирана с Директива 2009/147/EО, OВ L 20, 26.1.2010 г.
3  Директива 92/43/ЕИО.  OВ L 206, 22.7.1992 г.
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очевидно предшества евентуалното разрешение за осъществяване на проекта.

От досието става ясно, че все още продължава фазата на консултации между 
различните компетентни администрации.  След становището на органите на автономна 
област Галисия, отговарящи за околната среда и опазването на природата, 
Министерството на околната среда е поискало допълнителна информация от 
инвеститора.  Ето защо Министерството на околната среда все още не е предоставило 
декларация за въздействието върху околната среда за въпросния проект.

Заключение

Испанските органи в момента прилагат разпоредбите, произтичащи от действащите 
директиви на Общността в областта на околната среда. По отношение на този проект в 
момента тече процедура за оценка на въздействието върху околната среда.  Испанските 
органи все още не са взели решение по този въпрос.  Ето защо на този етап анализът на 
случая не позволи да се установи нарушение на приложимото право на Общността в 
областта на околната среда.

5. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 26 октомври 2011 г.

Според наличната информация процедурата за оценка на въздействието върху околната 
среда на проекта за прокарването на шосе A-76 (Ponferrada-Monforte-Orense) в 
северозападната част на Испания все още не е приключила.  Испанските органи все още 
не са взели решение по този въпрос.

Така от досието става ясно, че компетентните испански органи в момента прилагат 
разпоредбите, произтичащи от действащите директиви на Общността в областта на 
околната среда.


