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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0541/2011, внесена от Miguel Ángel Oca Sanz, с испанско 
гражданство, от името на „Asociácion Montes Oca“, относно 
изграждането на автомагистралата A-12 Camino de Santiago: Santo 
Domingo de la Calzada – Burgos, (La Rioja и Burgos), Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията заявява, че изграждането на автомагистралата A-12 Camino de 
Santiago: Santo Domingo de la Calzada – Burgos, (La Rioja и Burgos), Испания, ще има 
вредни последици за околната среда, включително разделяне на горски местности, 
което ще създаде бариера за фауната, обезлесяване на площ от над 12 километра и 
разрушаване на част от Camino de Santiago. Вносителят критикува испанското 
министерство на транспорта и благоустройството за това, че не е разгледало другите 
предложени възможности.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Петицията

Вносителят на петицията се противопоставя на проекта за автомагистрала A-12, по-
конкретно на участъка между Santo Domingo de la Calzada и Burgos, в автономните 
области La Rioja и Castilla y León, в Испания. 

Накратко вносителят на петицията осъжда отрицателните последици от проекта върху 
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околната среда, особено поради факта, че той може да доведе до обезлесяването на голяма 
площ. Той подчертава също така въздействието върху част от Camino de Santiago. 
Вносителят на петицията отхвърля избрания в крайна сметка вариант от компетентните 
испански органи и призовава за намиране на друго решение за този проект за 
автомагистрала.

Наблюдения на Комисията

Службите на Комисията разгледаха предоставените от вносителя информация и доводи 
относно въпросния проект във връзка с правото на Европейския съюз в областта на 
околната среда, което може да се приложи в конкретния случай.

Трябва да се отбележи Директива 2011/92/ЕС1 относно оценката на въздействието на 
някои публични и частни проекти върху околната среда. Член 2, параграф 1 от 
директивата предвижда, че преди да бъдат одобрени, проектите, които биха могли да 
окажат значително въздействие върху околната среда, inter alia, поради своя характер, 
мащаби или местоположение, са предмет на изискването за получаване на разрешение 
за осъществяване и на оценка относно тяхното въздействие. Разпоредбите на 
директивата се прилагат за проектите, изброени в приложение I и II. По силата на член 
4, параграф 1, проектите от приложение І следва задължително да бъдат подложени на 
оценка на въздействието върху околната среда.

Следва да се отбележи, че проектите за автомагистрали и високоскоростни пътища 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. Заинтересованата общественост, 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.

От друга страна, трябва да се отбележи, че ако има вероятност въпросният проект да 
окаже значително въздействие върху специална защитена зона за птиците (СЗЗ) или 
територия от значение за Общността (ТЗО), принадлежащи на „Натура 2000“, се 
прилагат разпоредбите на член 6 от Директива 92/43/ЕИО2 (Местообитания). Следва да 
се отбележи, че процедурата за оценка на въздействието върху околната среда съгласно 
Директива 2011/92/ЕС може също да бъде използвана за прилагане на разпоредбите на 
член 6 от директивата за местообитанията.

Инвеститор на този проект е Министерството на благоустройството и транспорта 
(Ministerio de Fomento), тоест общата държавна администрация.

Основната цел на този проект от около 63 км е да се подобри връзката между градовете 

                                               
1 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. ОВ № L 26, 
28.1.2012 г. (кодификация на Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 97/11/ЕО, 
Директива 2003/35/ЕО и Директива 2009/31/ЕО).
2 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. ОВ № L. 206 от 22.7.1992 г.
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Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) и Burgos, като продължение на автомагистрала 
A-12 между Logroño и Burgos. Проектът има за цел да увеличи капацитета на 
съществуващия трафик, безопасността на пътищата, както и да намали времето за 
пътуване.

От досието става ясно, че този проект за автомагистрала е бил подложен на процедура 
за оценка на въздействието върху околната среда. Тази процедура е приключила с 
декларация за въздействието върху околната среда (ДВОС), приета от Министерството 
на околната среда с Решение от 21 октомври 2008 г., публикувано в Държавен вестник 
(BOE) № 270 от 08 ноември 2008 г. (стр. 44625-44633). ДВОС включва всички мерки, 
предприети в областта на околната среда: консултации с различни органи и 
институции, фаза на обществена консултация, различни алтернативни решения, които 
са анализирани, определените условия и т.н.

Тази процедура за оценка на въздействието върху околната среда изглежда достатъчна, 
за да се определи и оцени въздействието на проекта върху околната среда, както и да се 
предприемат необходимите мерки, за да се избегне или сведе до минимум посоченото 
въздействие. Предвиден е също план за наблюдение на околната среда.

Службите на Комисията потвърдиха, че горската зона, спомената от вносителя на 
петицията, не е част от „Натура 2000“. Оказва се, че две речни СЗЗ могат да бъдат 
засегнати, но ДВОС предвижда коригиращи мерки. Предвидени са също мерки да се 
избегне евентуалното превръщане на тази пътна инфраструктура в бариера. 
Компетентните в областта на околната среда органи заключават, че избраното 
алтернативно решение няма да има значителни отрицателни последици върху мрежата 
„Натура 2000”.

От друга страна, възможното въздействие върху културното наследство, по-специално 
Camino de Santiago и археологическите останки, също е било разгледано и взето под 
внимание, като са приети съответните мерки и план за наблюдение в тази връзка.

От досието става ясно, че в този случай испанските органи са предприели мерки за 
изпълнение на задълженията, произтичащи от директивите на Общността в областта на 
околната среда.

Заключение

Анализът на досието не даде основание да се стигне до заключение за нарушаване на 
правото на Европейския съюз в областта на околната среда в конкретния случай.


