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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0672/2009, внесена от Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas на гр. Толедо относно опасностите, които приемането на 
общинския план за развитие на Толедо крие за опазването на културния му 
облик

1. Резюме на петицията

От името на Real Academia de Bellas Artes на гр. Толедо, вносителите призовават да 
бъде спрян общинският план за развитие, тъй като той е оскърбление историческия 
ландшафт. Според вносителите Испания е подписала Европейската конвенция за 
ландшафта на Съвета на Европа през ноември 2007 г .  (BOE (Испански държавен 
вестник) 31/02/2008) и по този начин се е задължила да защитава, управлява и да се 
грижи за облика на Толедо, включен в списъка на ЮНЕСКО за световното наследство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 септември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 24 юни 2010 г.

Вносителят на петицията изразява своя протест срещу новия градоустройствен план 
(POM), който се разработва от общинските органи в град Толедо, в автономната област 
Castilla-La Mancha, Испания. Той посочва отрицателното въздействие на някои от 
строежите, предвидени в новия план („Vegas del Tajo“), особено по отношение на 
околната среда и културното наследство. Той също така твърди, че тази необратима 
загуба на историческите ценности на Толедо ще доведе и до значителни отрицателни 
последици за туризма, който е основната стопанска дейност за града. 
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Коментари на Комисията относно петицията

Комисията прегледа информацията, предоставена от вносителя на петицията в 
контекста на правото на ЕС, което би могло да бъде приложимо в този случай.

Следва да се отбележи, че, в зависимост от характеристиките на въпросния 
градоустройствен план, в случая биха могли да бъдат приложими Директива 
2001/42/ЕО1 относно оценката на последиците на някои планове и програми върху 
околната среда (известна като Директива за стратегическа екологична оценка или 
Директива за СЕО) или изменената Директива 85/337/ЕИО2 относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (известна 
като Директива за оценка на въздействието върху околната среда или Директива за 
ОВОС).

Двете директиви, СЕО и ОВОС, са насочени към постигане на подобни цели с оглед 
насърчаване на устойчивото развитие и общественото участие и включване на 
въпросите, свързани с околната среда, в процеса на вземане на решения.

Следва да се отбележи, че културното наследство и ландшафтът са някои от факторите, 
които ще бъдат идентифицирани, описани и оценени по подходящ начин при 
прилагането на процедурите за СЕО и ОВОС, преди да бъде издадено разрешение за 
въпросния план или проект.

По отношение на директивите на ЕС за опазване на природата (Директива за птиците 
79/409/ЕИО3 и Директива за местообитанията 92/43/ЕИО4), следва да бъде отбелязано, 
че те биха били приложими, в случай че въпросният план или проект би могъл да окаже 
значително въздействие върху който и да било обект от мрежата Натура 2000.

Заключения

Комисията е изискала информация от испанските органи относно изпълнението на 
съответните изисквания съгласно правото на ЕС в областта на опазването на околната 
среда. В частност, Комисията е поискала от испанските органи да уточнят как са 
приложили изискванията на директивите за СЕО и ОВОС.

4. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2011 г. (REV)

Следва да се припомни, че Европейската комисия не разполага със специална 
компетентност в областта на защитата, съхранението и обновяването на културното 
наследство, които са главно от национална компетентност.

Съгласно член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз действията 
на Съюза трябва да бъдат насочени към „насърчаване на сътрудничеството между 
                                               
1 ОВ L 197 от 21.7.2001 г.
2 Директива 85/337/EИО (ОВ 175, 5.7.1985 г.), изменена с Директива 97/11/ЕО (ОВ L 073, 14.3.1997 г.), 
Директива 2003/35/EО (ОВ L 156, 25.6.2003 г.) и Директива 2009/31/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г.)
3 ОВ L 103, 25.04.1979 г. Кодифицирана с Директива 2009/147/ЕО (ОВ L 20, 26.01.2010 г.)
4 ОВ L 206 от 22.7.1992 г.
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държавите-членки и, ако е необходимо – подкрепа и допълване на техните действия“ в 
областта на културата. Следователно действията на Съюза допълват националните или 
регионалните действия и държавите-членки са отговорни за съхранението и опазването 
на културното наследство.

Въпреки това, 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. По-специално става 
въпрос за Директива 2001/42/ЕО1 (стратегическа екологична оценка). От друга страна 
има вероятност Директива 85/337/ЕИО2 (оценка на въздействието върху околната 
среда) също да е приложима.

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

В отговор на искането от страна на службите на Комисията испанските органи 
изпратиха доклада, изготвен от автономната провинция Castilla – La Mancha, по-
специално от Генералната дирекция за оценка на въздействието върху околната среда 
на регионалния отдел по индустрия, енергетика и околна среда. Те също така изпратиха 
доклад, изготвен от Регионалния отдел за териториалното устройство и жилищното 
настаняване. Испанските органи предоставиха също така различни официални 
документи, свързани с одобрението на градоустройствения план, както и за 
предприетите в тази връзка действия в областта на околната среда.

Накратко испанските органи о б я с н я в а т  основните характеристики на 
градоустройствения план, който има за цел да измени градоустройственото планиране 
на град Толедо, за да се улесни връзката между урбанизираните центрове и системното 
развитие на районите в близост до река Tajo. Градоустройственият план заменя стария 
градоустройствен план (Plan General de Ordenación Urbana – PGOU) от 1986 г. 
Органите обясняват също така различните предприети административни действия, 
както и приетите мерки за гарантиране на правилното прилагане на задълженията, 
произтичащи от правото на ЕС в областта на околната среда.

Следва да се отбележи, че преди да бъде одобрен, градоустройственият план е бил 
подложен на процедура за екологична оценка, и по-специално на процедура за 
„Evaluación Ambiental Preliminar“, съгласно Регионален закон 5/1999 за оценка на 
въздействието върху околната среда на Castilla-La Mancha. Регионалните органи 
посочват, че става въпрос за екологична оценка съгласно Директива 2001/42/ЕО, която 
се извършва с цел да се предотвратят евентуалните въздействия върху околната среда 
от тези планове и програми. Предварителната екологична оценка е приета с Решение на 
Генералната дирекция за оценка на въздействието върху околната среда от 21 февруари 
                                               
1 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката 
на последиците на някои планове и програми върху околната среда. ОВ L 197 от 21.7.2001 г.
2 Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директиви 97/11/EО, 2003/35/EО 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.; ОВ L 140, 5.6.2009 г.
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2007 г. Градоустройственият план е одобрен окончателно със Заповед на Регионалния 
отдел на градското и жилищното устройство от 26 март 2007 г.

Следва да се отбележи, че през 2005 и 2006 г. проектът на градоустройствения план 
трикратно е бил подложен на публична консултация. Твърденията на заинтересованата 
общественост са взети предвид от компетентните органи. Освен това е изискано и взето 
предвид становището на множество компетентни органи, включително становището на 
органите, отговорни за опазването на историческото и културно наследство.

Решението за приемане на предварителната екологична оценка на градоустройствения 
план обобщава основните елементи на посочената процедура. Процедурата относно 
въздействието върху околната среда изглежда достатъчна, за да се определи и оцени 
въздействието от плана върху околната среда, както и да се предприемат необходимите 
мерки, за да се избегне или сведе до минимум посоченото въздействие. В 
градоустройствения план са определени и включени редица екологични условия, които 
следва да се спазват по време на прилагането и развитието на плана.

Регионалните органи в областта на околната среда също така се предоставили 
информация във връзка с различните действия в областта на околната среда в рамките 
на различните градоустройствени проекти, разрешени в следствие на одобрението на 
градоустройствения план. Тези проекти вече са били оценени съгласно новия 
Регионален закон 4/2007 за оценка на въздействието върху околната среда на Castilla-La 
Mancha. В резултат на различните скрининги, някои проекти са подложени на редовна 
процедура за оценка на въздействието върху околната среда, докато за други проекти 
тази процедура не е счетена за необходима съгласно разпоредбите на Директива 
85/337/ЕИО във връзка с проектите, посочени в приложение ІІ към нея. Във всеки 
случай испанските органи обясняват, че изпълнението на градоустройствения план едва 
започва.

От разглеждането на досието става ясно, че испанските органи са предприели мерки за 
изпълнение на задълженията, произтичащи от Директива 2001/42/ЕО и Директива 
2001/42/ЕО в конкретния случай.

Що се отнася до директивите на Общността за опазване на природата: Директива 
79/409/ЕИО1 (Птици) и Директива 92/43/EИО2 (Местообитания), следва да се отбележи, 
че този проект няма да има отрицателни последици върху мрежата „Натура 2000“. 
Следователно в този случай тези директиви не се прилагат.

Испанските органи информират също така, че пред административния съд са внесени 
двадесет иска по отношение на градоустройствения план. Следва да се отбележи, че 
повечето от тези искове все още се разглеждат от компетентните испански съдилища.

Заключения

                                               
1 Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 година относно опазването на дивите птици. Текст, 
кодифициран с Директива 2009/147/ЕО от 30 ноември 2009 г., OВ L 20 от 26.1.2010 г.
2 Директива 92/43/ЕИО 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.
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Службите на Комисията разгледаха предоставените от вносителя доводи и информация 
във връзка с градоустройствения план на град Толедо във връзка с приложимото 
правото на ЕС в областта на околната среда, като взеха предвид отговорите на 
испанските органи.

В заключение, анализът на досието не е дал основание да се направи извод за нарушаване 
на приложимото право на ЕС в областта на околната среда. Следователно Комисията няма 
основание да продължи своите действия в този случай.

Във всички случаи трябва да се отбележи, че въпросният градоустройствен план е 
предмет на различни административни искове пред компетентните испански съдилища, 
които също ще могат да се произнесат относно законосъобразността на този план от 
гледна точка на националното право и правото на ЕС.


