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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 1478/2009, внесена от C. Z., с финландско гражданство, от името на 
жителите на Sacromonte и Albaicín, относно източния околовръстен път на 
Гранада

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията изразява опасение, че изграждането на източния 
околовръстен път на Гранада ще доведе до разрушаването на уникална местност и ще 
засегне двореца Аламбра. В съответствие с Регионалния план за развитие на Андалусия 
(POTA), на обществеността е била предоставена съответната информация във връзка с 
проекта и е извършено проучване за оценка на въздействието върху околната среда. 
Вносителката посочва, че трасето на предвидения път минава през зона от 
изключително значение по отношение на нейната флора и фауна и твърди, че 
изграждането му нарушава Директивата за местообитанията.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 8 октомври 2010 г.

Вносителят на петицията, от името на жителите на Albaicín и Sacromonte, (Vecinos de 
Albaicín y Sacromonte, Гранада) изразява своето несъгласие с проекта за изграждане на 
нов източен околовръстен път в градската зона на Гранада в Автономна област 
Андалусия, Испания.

Вносителят подчертава, че този проект, подпомогнат от регионалното правителство, ще 
доведе до разрушаването на единствен по рода си пейзаж, като ще засегне и паметника 



PE450.775v02-00 2/5 CM\882119BG.doc

BG

на културата Аламбра.  Вносителят на петицията изразява безпокойството си относно 
значителното отрицателно въздействие на този проект върху околната среда. Той 
посочва, че трасето на предвидения път минава през зона от изключително значение по 
отношение на нейната флора и фауна. Според вносителя на петицията този нов 
околовръстен път няма да разреши проблемите с трафика и комуникациите в района.

Вносителят на петицията изразява опасенията си от възможно лошо прилагане на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда в посочения случай, най-вече по 
отношение на оценката на въздействието върху околната среда и участието на 
обществеността.

Комисията разгледа предоставената от вносителя на петицията информация в контекста 
на законодателството на ЕС в областта на околната среда, което може да е приложимо в 
случая.

Изменената Директива 85/337/ЕИО1 (известна като Директива за оценка на 
въздействието върху околната среда, или Директива за ОВОС) предвижда 
извършването на ОВОС за някои публични и частни проекти. Директивата 
разграничава т.нар. проекти от приложение І, за които винаги се изисква ОВОС, и 
проекти от приложение ІІ, при които държавите-членки вземат решение дали да бъдат 
подложени на ОВОС чрез разглеждане на всеки конкретен случай и/или чрез прагове 
или критерии, определени в националното законодателство, което транспонира 
директивата.
Следва да се отбележи, че изграждането на магистрали и експресни пътища е включено 
в точка 7, буква б) от приложение І към директивата и следователно извършването на 
ОВОС е задължително.

Процедурата за ОВОС гарантира, че последствията за околната среда, свързани с 
осъществяването на даден проект, се изясняват и оценяват преди компетентният орган 
да издаде разрешително. В този процес своето мнение може да даде и обществото, а 
при вземането на решение следва да бъдат взети под внимание всички проведени 
консултации. Обществеността следва също така да бъде информирана за съдържанието 
на разрешението за осъществяване.

От друга страна, ако проектът за околовръстен път е част от план или програма за 
обществени транспортни инфраструктури, има вероятност да бъдат приложими и 
разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО2 относно оценката на последиците на някои 
планове и програми върху околната среда (известна като Директива за стратегическа 
екологична оценка или Директива за СЕО)
По отношение на директивите на ЕС за опазване на природата (Директива 
2009/147/ЕО3 за птиците и Директива 92/43/ЕИО4 за местообитанията), следва да се 

                                               
1 Директива 85/337/ЕИО (ОВ L 175, 5.7.1985 г.), изменена с Директива 97/11/ЕО (ОВ L 073, 14.3.1997 г.), 
Директива 2003/35/ЕО (ОВ L 156, 25.6.2003 г.) и Директива 2009/31/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г.).
2 Директива 2001/42/ЕО (ОВ L 197, 21.07.2001 г.).
3 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно 
опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г.), кодифицирана версия на Директива 79/409/ЕИО на 
Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 103, 25.4.1979 г.).
4 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 
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отбележи, че биха били приложими в случай че има вероятност въпросният проект да 
окаже значително въздействие върху територия от мрежата Натура 2000.
За да се запознае с подробностите по случая и да разследва повдигнатите в петицията 
въпроси, Комисията изпрати писмо до испанските органи с искане за информация 
относно спазването на съответните изисквания на законодателството на ЕС.

Комисията поиска информация от компетентните испански органи относно спазването 
на съответните изисквания на законодателството на ЕС в областта на околната среда в 
конкретния случай. По-специално, Комисията поиска да разбере как испанските органи 
са приложили разпоредбите на Директивата за ОВОС, Директивата за СЕО и 
директивите на ЕС за опазване на природата.

Комисията по петиции ще бъде информирана при евентуално развитие по случая.

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

Наблюдения на Комисията

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.  Става въпрос по-специално за 
Директива 85/337/ЕИО1 (оценка на въздействието върху околната среда) и Директива 
2001/42/ЕО2 (стратегическа екологична оценка).  От друга страна има вероятност 
директивите на Общността за опазване на природата, Директива 79/409/ЕИО3 (Птици) и 
Директива 92/43/ЕИО4 (Местообитания) също да са приложими, в случай че проектът 
има значителни последици за мрежата „Натура 2000“.

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 на службите на Комисията испанските органи са изпратили 
изготвения от автономна област Андалусия доклад по тази тема.

Накратко испанските органи обясняват основните характеристики на този пътен проект 
(Ronda Este Metropolitana de Granada), неговата история и предприетите до момента 
административни и екологични мерки.  Органите обясняват също така приетите мерки 
                                                                                                                                                  
дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г.)
1 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.
2 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, 21.7.2001 г.
3 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.
4 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, 22.7.1992 г.
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за гарантиране на правилното прилагане на задълженията, произтичащи от правото на 
ЕС в областта на околната среда.

Испанските органи посочват, че със Заповед от 25 януари 2007 г. регионалният отдел за 
обществено и жилищно строителство е предприел изготвянето на този проект, който 
има за цел да свърже автомагистрала А-92 с път А-395 с оглед подобряване на връзките 
и достъпа до градската зона на Гранада. Регионалните органи обясняват, че на 
първоначален етап са проучени 6 коридора и общо 10 варианта за трасе.  Впоследствие 
са избрани варианти № 6, 7 и 8. На втори етап е избран вариант № 6, като са взети 
предвид икономическите, териториални и екологични критерии.

Посредством съобщение, публикувано в Официален вестник на Junta de Andalucía 
(BOJA) от 7 април 2009 г., е открит период на публична консултация във връзка с 
първоначалния проект (Estudio Informativo). Получените коментари са взети предвид.  
Следва да се отбележи полученото становище от отговорния орган за управлението и 
опазването на Аламбра (Patronato de l'Alhambra), в което органът е изразил резерви 
поради близостта на този паметник, част от световното наследство, с предвидения 
пътен проект.  Регионалните органи обясняват, че изпълнителят на проекта се е 
консултирал също така с ЮНЕСКО по този въпрос.

Регионалните органи обясняват, че посредством съобщение, публикувано в BOJA от 25 
септември 2009 г. е открит нов период на публична консултация. Те добавят, че в 
резултат на проведените срещи и посещението на място, извършено от изпълнителя на 
проекта и съответните регионални отдели (обществено строителство, околна среда и 
култура), са взети решения във връзка с корекции на избраното трасе с цел да се намали 
още повече екологичното въздействие на проекта върху ландшафта.  Окончателно е 
приет вариантът, означен „6TA“.

Регионалните органи посочват, че на 11 април 2011 г. изменението на проучването на 
въздействието върху околната среда е предадено на представителството на провинция 
Гранада към регионалния отдел по околната среда.

Регионалните органи посочват, че трасето, което окончателно е посочено за бъдещия 
път Ronda Este Metropolitana de Granada, ще бъде с дължина около 11,2 km.  То е 
предназначено да обслужва повече от 400 000 жители в района.  Регионалните органи 
твърдят, че новата инфраструктура ще допринесе за разрешаването на проблеми, 
свързани с трафика на градската зона на Гранада, с възможно най-слабо въздействие 
върху околната среда.

Следва да се отбележи, че въпросният проект подлежи на процедура за оценка на 
въздействието върху околната среда съгласно Регионален закон 7/1994 за опазване на 
околната среда, който е приложимият закон, тъй като пътният проект е предприет през 
2007 г., преди влизането в сила на настоящия Регионален закон 7/2007 за интегрирано 
управление на качеството на околната среда.  Става въпрос за регионалното 
законодателство за транспониране на Директива 85/337/ЕИО.  Процедурата за оценка 
на въздействието върху околната среда все още е в ход.

Освен това испанските органи посочват, че пътният проект е включен в 
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Инфраструктурния план за устойчив транспорт в Андалусия (PISTA 2007-2013), 
одобрен с Декрет 457/2008 от 16 септември.  Инфраструктурният план е подложен на 
процедура за стратегическа екологична оценка съгласно Директива 2001/42/ЕО.

Що се отнася до директивите на Общността за опазване на природата: Директива 
79/409/ЕИО (Птици) и Директива 92/43/EИО (Местообитания), следва да се отбележи, 
че този проект няма да има отрицателни последици върху мрежата „Натура 2000“.

Заключения

Службите на Комисията разгледаха предоставените от вносителя доводи и информация 
във връзка с пътния проект Ronda Este Metropolitana de Granada във връзка с 
приложимото правото на ЕС в областта на околната среда, като взеха предвид отговора 
на испанските органи.

От разглеждането на досието става ясно, че компетентните испански органи са 
предприели мерки за изпълнение на задълженията, произтичащи от Директива 
2001/42/ЕО и Директива 85/337/ЕИО в конкретния случай.

При всички положения проектът подлежи на процедура за оценка на въздействието 
върху околната среда, която е в ход. Следователно въпросният проект все още не е 
получил разрешение от испанските органи.

В заключение, анализът на досието не даде 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.


