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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0021/2011, внесена от Manuel Garcia Orellana, с испанско 
гражданство, относно строителството на магистралата Castilla-La Mancha

Петиция 0198/2011, внесена от Celestino Huete Martínez, с испанско 
гражданство, от името на „Asociación Colectivo espartal en Acción de 
Valdemoro“, относно предполагаемо нарушение на регламентите за защита 
на околната среда в La Sagra, Толедо

1. Резюме на петицията 0021/2011

Вносителят на петицията счита, че строителството на магистралата Castilla-La Mancha 
застрашава флората и фауната, защитени съгласно регламентите за „Натура 2000“. Това 
строителство е било одобрено чрез публикация в официалния вестник на Castilla-La 
Mancha от 12 февруари 2007 г. Вносителят на петицията изрежда естествени 
растителни видове и местообитания на птици, които са застрашени от това решение.

Резюме на петиция 0198/2011

Вносителите на петицията заявяват, че предстои строителството на скоростен път в 
Castilla-La Mancha, Испания, по-специално в La Sagra (провинция Толедо). Те твърдят, 
че строителството на пътя е равносилно на посегателство над местообитанията в 
региона за иберийската флора и фауна и освен това е причина за сериозни вреди върху 
човешкото здраве.

2. Допустимост

За петиция 0021/2011.
Обявена за допустима на 19 април 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
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сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

За петиция 0198/2011
Обявена за допустима на 24 май 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Комисията отбелязва, че територията от значение за Общността ES4250009 „Yesares del 
Valle del Tajo“ е определена съгласно разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО на 
Съвета1.

В съответствие с член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията планове или 
проекти, които могат да окажат отрицателно влияние върху обекти от „Натура 2000“, се 
подлагат на подходяща проверка с оглед целите на съхраняването на тази територия. С 
оглед на заключенията от оценката, компетентните органи одобряват плана или 
проекта само след като установят, че той няма да има отрицателно влияние върху 
целостта на територията. Ако това не може да бъде установено, изпълнението на плана 
или проекта може да продължи единствено при извънредни обстоятелства, посочени в 
член 6, параграф 4 от директивата и то при условие че се предприемат подходящи 
компенсаторни мерки.

Комисията ще се свърже с испанските органи, за да поиска подробна информация 
относно начина, по който се прилагат разпоредбите на член 6 от Директивата за 
местообитанията в този случай.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 27 юни 2012 г. 
(преразгледан)

За петиции 0021/2011 и 0198/2011

Комисията изиска подробни сведения от испанските органи два пъти относно 
прилагането на разпоредбите на член 6 от Директивата за местообитанията2 за проекта 
„Модификация на магистралата от La Sagra в участък II, между километри 11+000 и 15 
+000, разположен в кметство Borox“.

В своите отговори компетентните испански органи изложиха подробно въздействието, 
което избраният вариант (вариант II) ще окаже върху територията от значение за 
Общността ES4250009 „Yesares del Valle del Tajo“. Компетентните органи заключават, 
че на въздействието на проекта върху местообитанията от интерес за Общността, 
включително приоритетните местообитания от интерес за Общността: 1510 
„Средиземноморски степи върху солени почви (Limonietalia)“ и 1520 „Иберски степи 

                                               
1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 

дивата флора и фауна. OВ L 206, 22.7.1992 г.
2 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените 

местообитания и на дивата флора и фауна. OВ L 206, 22.7.1992 г.
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върху гипсови почви (Gypsophiletalia)", не може да се счита за значително. Според 
доклада, издаден от компетентния за Натура 2000 орган („Organismo Autónomo Espacios 
Naturales de Castila La-Mancha“), засегнатите области на местообитания са малки, 
разпръснати петна, а не големи и развити области на въпросните типове 
местообитания. 

Във връзка с това испанските органи смятат, че положението на въпросната магистрала 
не оказва отрицателно влияние върху целостта на територията. Следователно 
разпоредбите на член 6, параграф 4 от Директивата за местообитанията не са 
приложими в този случай. Испанските органи признаха, че е настъпило объркване, 
поради названието „компенсаторни мерки“ за мерките, предложени за да се гарантира, 
че няма значително въздействие върху местообитанията и че те би следвало да бъдат 
наречени „допълнителни мерки“, за да се избегне всяко недоразумение.

Компетентните органи също така потвърдиха, че строителството на участък от 
автомагистралата, включен в територията от значение за Общността „Yesares del Valle 
del Tajo“, е спряно на 24 ноември 2011 г.

Заключения 

С оглед на информацията, предоставена от компетентните органи, Комисията 
понастоящем не разполага с доказателства, за да се заключи, че разпоредбите на 
Директивата за местообитанията не са спазени.


