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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.1.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 1096/2009 внесена от M.P., с испанско гражданство, относно проект 

в Llucmajor, Майорка

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че изпълнението на строителен проект в община 
Llucmajor има вредно въздействие върху територия от „Натура 2000“ и територия от 
значение за Общността (ES 5310049), тъй като проектът не е снабден с необходимата 
канализационна система и може да нанесе необратима вреда на екологичното 
равновесие на областта Cova d'es pas de Vallgornera.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Вносителят на петицията се оплаква от проект за изграждане на жилищен комплекс 
(наречен „Es Pas de Vallgornera“, община Llucmajor, Балеарски острови, Испания) на 
територия от значение за Общността ES 5310049 „Cova des Pas de Vallgornera“. 

Според вносителя на петицията (наред с другите недостатъци) жилищният комплекс 
няма канализационна система и поради това се изграждат септични ями, в които да се 
оттичат отпадъчните води от къщите. Вносителят на петицията се опасява, че 
отпадъчните води от тези септични ями могат да проникнат в подпочвения пласт и да 
нанесат непоправими щети на екологичното и геоложкото равновесие на тази ТЗО. 

Вносителят също така критикува други характеристики на жилищния комплекс, които 
не отговарят на изискванията на регионалното законодателство в областта на 
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земеползването и териториалното планиране.

Коментари на Комисията относно петицията

Територията ES5310049 „Cova des Pas de Vallgornera“ е предложена от испанските 
органи за територия от значение за Общността съгласно Директивата за 
местообитанията 92/43/ЕИО1 поради наличието на естествено местообитание от типа 
„пещери, затворени за посещение“, включени в приложение І от директивата.

Комисията не е информирана относно проекта, посочен от вносителя на петицията. 
Комисията смята, че е добре да се припомнят задълженията съгласно член 6, параграф 3 
и член 6, параграф 4 от Директивата 92/43/ЕИО за местообитанията, съгласно които 
планове или проекти, които не са необходими за управлението на територията или не са 
непосредствено свързани с него, но които поотделно или във взаимодействие с други 
планове и проекти могат да окажат значително влияние, се подлагат на съответната 
оценка на  въздействието им върху територията от гледна точка на целите на 
съхраняването на тази територия. С оглед на заключенията на една такава оценка и при 
спазване на разпоредбите на Директивата за местообитанията, компетентните органи 
следва да одобрят плана или проекта едва след като са се уверили, че той няма да има 
неблагоприятно въздействие върху целостта на засегнатата територия. 

Предоставената от вносителя на петицията информация описва най-вече онези 
разпоредби на регионалното законодателство за териториалното планиране, които не са 
спазени от проекта за жилищен комплекс. Комисията би желала да отбележи, че 
регионалното правителство носи отговорността за прилагането на това 
законодателство.

Вносителят подчертава потенциалния риск от изтичане на непречистени 
канализационни води от септичните ями. Въпреки това, предоставената от него 
информация не включва каквито и да било доказателства за щети, нанесени на ТЗО.

Заключения

Предоставената информация не дава достатъчно подробности, които да позволят 
извършването на оценка за наличието на нарушение на Директивата за 
местообитанията. Поради това Комисията не възнамерява да предприема допълнителни 
действия по въпроса, освен ако вносителят на петицията предостави допълнителна по-
подробна информация.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 27 януари 2012 г.

След получаването на допълнителна информация от страна на вносителя на петицията, 
Комисията е изискала от испанските органи да предоставят по-подробна информация 
по повдигнатите въпроси.

                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г.
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Съгласно предоставената от испанските органи информация, по времето когато 
територията е била определена за територия от значение за Общността, на нея вече е 
имало няколко къщи, построени без канализационна система. По това време известният 
размер на пещерния комплекс, е бил по-малък от този, който е установен наскоро. През 
2007 г. местните органи са въвели система за засичане на възможното изтичане на 
отпадъчни води от съществуващите септични ями и шахти. Тази система е била 
доразвита през 2010 г. До този момент не е засечено изтичане на отпадъчни води в 
пещерата.

Що се отнася до проекта за строеж на нови къщи/жилищен комплекс на територията на 
пещерата, испанските органи са отговорили, че разпоредбите на местното 
законодателство (член 39 от закон 5/2005 за съхранение на природните територии на 
Балеарските острови или LECO), посочени от вносителя на петицията, са били 
приложени.  Тези разпоредби постановяват, че преди изпълнението на план или проект, 
който би могъл да засегне целостта на мрежата „Натура 2000“, трябва да бъде 
направена адекватна оценка на въздействието на проекта върху дадената територия.
Регионалното министерство на околната среда представя доклад относно 
целесъобразността на плана или проекта и разрешава неговото изпълнение само ако той 
няма да попречи значително на осъществяването на целите за съхранение на 
засегнатата територия. С цел да бъде изпълнена тази разпоредба, следва да бъде 
установена административна процедура, по такъв начин, че преди да позволи 
изпълнението на план или проект, компетентният орган трябва да поиска одобрението 
на Регионалното министерство на околната среда, което да изиска да бъде извършено 
проучване по случая от комисия, отговаряща за въпросите по „Натура 2000“.  

Изискванията за получаване на разрешение за строеж в Llucmajor (общината, където е 
разположена засегнатата ТЗО) включват провеждането на геофизичното проучване на 
територията да бъде доразвито, с цел определянето на възможни щети върху тази ТЗО. 
В случай, че разрешението бъде издадено, на тази територия могат да бъдат изградени 
само определени видове непропускливи септични ями. Ако септичните ями и/или 
тяхното изграждане могат да предизвикат потенциална значителна вреда за ТЗО, ще 
бъде дадено отрицателно становище, както вече това се случи с няколко къщи.

В допълнение към горепосоченото, и двете администрации са били уведомени за 
текущите процедури по изграждането на подходяща канализационна система на тази 
територия. Били са проведени технически изследвания и проучвания, за да бъдат 
определени приложимостта и целесъобразността на една такава система в съответствие 
със специфичните характеристики на територията и тяхната съвместимост с опазването 
на пещерата.

Местните органи са заявили също, че ще започнат изготвянето на план за управление за 
тази ТЗО.

Заключения

Съгласно предоставената информация, изглежда, че компетентните органи са 
изпълнили разпоредбите на член 6 от Директивата 92/43/ЕИО за местообитанията. 
Поради това не е възможно да бъде установено нарушение на законодателството на ЕС.


