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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

24.10.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0429/2010, внесена от Robert Houliston, с британско
гражданство, от името на „Partido para Orihuela Costa“, подкрепена от 7 
000 подписа, относно градоустройствения проект Cala Mosca в Orihuela, 
Валенсия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу строителния проект Cala Mosca, предвиждащ 
строителството на 1500 нови жилища по бреговата ивица на Orihuela. Тези строителни 
работи ще бъдат извършени в защитена крайбрежна зона близо до природния резерват 
Sierra de Escalona.

2. Допустимост

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

3. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Вносителят на петицията, от името на „Partido para Orihuela Costa“ (C.L.A.R.O.), 
възразява срещу проекта за нов жилищен комплекс на брега в Cala Mosca, община 
Orihuela, провинция Аликанте, автономна област Валенсия, Испания.

Вносителят на петицията изразява безпокойството си относно значителното 
отрицателно въздействие на този проект върху околната среда.  Той обяснява, че 
проектът предвижда изграждането на 1 500 нови къщи и апартаменти в близост до 
брега.  Вносителят на петицията подчертава, че проектът ще доведе до унищожаването 
на последното останало незастроено място по крайбрежната ивица на Orihuela.  Той 
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подчертава, че инфраструктурните работи за подготовка на улиците и тротоарите вече 
са започнали.  

Наблюдения на Комисията относно петицията

Службите на Комисията разгледаха предоставената от вносителя информация в 
контекста на приложимото в случая право на ЕС в областта на околната среда.

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 за ОВОС 
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.  Когато се извършва оценка на всеки отделен случай, или се въвеждат 
прагове или критерии, се вземат под внимание съответните критерии за подбор, 
посочени в приложение III към директивата.  Сред тях са характеристиките на проекта, 
неговото местоположение и характеристиките на потенциалното въздействие.

Следователно за проектите, включени в приложение I, процедура за ОВОС е 
задължителна.  За проекти, включени в приложение II, държавите членки следва да 
определят, преди издаване на разрешително за изпълнение на проекта, дали има 
вероятност съответният проект да окаже значително въздействие върху околната среда.  
Тази оценка трябва да бъде направена публично достояние.

Следва да се отбележи, че „Проекти за обекти с обществено предназначение, 
включително строителство на търговски центрове и паркинги“ са включени в точка 10, 
буква б) от приложение II към Директивата за ОВОС.  Освен това, точка 12, буква в) от 
приложение II обхваща „Ваканционни селища, хотелски комплекси извън 
урбанизирани територии и съпътстващи дейности“.

Процедурата по ОВОС гарантира определянето и оценяването на последствията от 
проекта за околната среда, преди компетентният орган да издаде разрешение.  
Обществеността може да даде своето становище и всички консултации с 
обществеността се вземат предвид.  Съдържанието на разрешението за строеж също 
трябва да бъде направено обществено достояние.

Освен това, по отношение на градоустройствения план на общината биха могли 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 СЕО).

                                               
1 Директива 85/337/ЕИО (ОВ L 175 от 5.7.1985 г.), изменена с Директиви 97/11/ЕО (ОВ L 073 от 
14.3.1997 г.), 2003/35/ЕО ( ОВ L 156 от 25.6.2003 г.) и 2009/31/ЕО (ОВ L 140 от 5.6.2009 г.).

2 Директива 2001/42/ЕО (ОВ L 197, 21.7.2001 г.).
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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.

Що се отнася до директивите на ЕС в областта на опазването на природата (Директива 
2009/147/ЕО1 за птиците и Директива 92/43/ЕИО2 за местообитанията), следва да се 
отбележи, че те могат да бъдат приложими, ако има вероятност въпросният проект да 
окаже значително въздействие върху територия от мрежата Натура 2000. Следва да 
бъде посочено, че според вносителя проектът може да засегне територията от значение 
за Общността (ТЗО) „Cabo de Roig“ (ES 5213033).

За да изясни подробностите по този случай, Комисията ще поска информация от 
компетентните испански органи относно изпълнението на съответните изисквания 
съгласно правото на ЕС в областта на опазването на околната среда.  По-специално 
Комисията ще отправи запитване към испанските органи как са приложили 
разпоредбите на Директивата за ОВОС, Директивата за СЕО и директивите на ЕС за 
опазване на природата.

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

Службите на Комисията се обърнаха към испанските органи, за да поискат 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 това запитване, испанските органи предадоха на Комисията докладите по 
този въпрос, изготвени от органите на автономна област Валенсия, както и от 
кметството в Orihuela.

След разглеждане на досието службите на Комисията изпратиха ново писмо до 
испанските органи, за да им поискат допълнителна, по-точна информация относно 
действията, извършени във връзка с въпросния градоустройствен проект. Тази 
допълнителна информация е необходима за приключване на анализа на този случай.

5. Отговор от Комисията (REV II), получен на 24 октомври 2012 г.

Тази петиция беше обект на разнообразен обмен на сведения между службите на 
Комисията и компетентните испански органи. В отговор на последното запитване от 
страна на службите на Комисията, испанските органи предадоха новите доклади по този 
въпрос, изготвени от органите на автономна област Валенсия, както и от кметството в 
Orihuela.

                                               
1 Директива 2009/147/EО (ОВ L 20, 26.1.2010 г.), кодифицираща Директива 79/409/EИО относно 
опазването на дивите птици (OВ L 103 от 25.4.1979 г.).
2 Директива 92/43/EИО за опазване на естествените местообитания и дивата фауна и флора, (OВ L 206 от 
22.7.1992 г.).
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След окончателния анализ на досието, следва да се отбележат, в обобщение, следните 
точки:

Въпросният градоустройствен проект, наречен Proyecto de Urbanización de la Unidad de 
Ejecución 2 del Sector D-1 "La Mosca – La Campana", известен също под името Proyecto 
Alameda del Mar, е бил одобрен по време на пленарната сесия на кметството в Orihuela на 
13 февруари 2007 г.

Изпълнението на този проект е било разрешено без той да е бил предварително подложен 
на процедура за оценка на въздействието върху околната среда.  Следва да се отбележи, 
че този вид проект е включен в приложение II към Директива 2011/92/ЕС1 (оценка на 
въздействието върху околната среда).

В първоначалните си отговори, испанските органи са оправдали това решение с факта, че 
въпросният градоустройствен проект произтича от общия градоустройствен план (ОГП) 
на град Orihuela, чийто период за провеждане на обществена консултация (1984 г.) датира 
преди приемането на Директива 85/337/ЕИО.  ОГП на град Orihuela е бил окончателно 
приет през 1990 г.

Регионалните органи са добавили, че във всеки случай, с решение на регионалния 
генерален директор на транспорта, пристанищата и бреговете от 30 май 2006 г. са били 
определени някои екологични условия, за да се сведе до минимум въздействието на 
проекта върху крайбрежната зона.

Освен това, испанските органи са съобщили, че директивите на Общността в областта на 
опазването на природата, директивите за птиците2 и местообитанията3, няма да бъдат 
приложими в конкретния случай, тъй като този градоустройствен проект няма да засегне 
нито една територия, включена в мрежата Натура 2000.

От досието става ясно, че въпросният градоустройствен проект е започнал, но 
понастоящем изпълнението му е прекратено.

След искане на Комисията регионалните органи се ангажираха, в последния си отговор, 
да направят конкретна проверка на този случай (скрининг), за да се определи дали 
въпросният проект следва да бъде подложен на процедура за оценка на въздействието 
върху околната среда, като се вземат предвид критериите, заложени в Директива 
2011/92/ЕС.

Всъщност, процесът на скрининг вече е започнал и в момента е в действие.   Били са 
проведени консултации с различните органи и администрации, имащи отношение по този 

                                               
1

Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г., кодифициран 
текст на Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието върху околната среда на някои 
публични и частни проекти, изменена от Директиви 97/11/ЕО, 2003/35/ЕО и 2009/31/ЕО, О.В. L 26 от 
28.01.2012 г.
2

Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979г. относно опазването на дивите птици.  Текст, 
кодифициран с Директива 2009/147/ЕО от 30 ноември 2009 г., OВ L 20 от 26.01.2010 г.
3

Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и дивата 
фауна и флора.  ОВ L 206, 22.07.1992 г.
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въпрос, за да могат те да се произнесат в тази насока.  След въпросната скрининг
процедура, регионалните органи по околна среда ще вземат решение по този въпрос.

Освен това, общинските органи се ангажираха да не издават нови общински лицензи в 
полза на този проект без предприемане на въпросните инициативи за опазване на 
околната среда. 

Заключение

Следователно от досието става ясно, че компетентните испански органи са предприели 
необходимите мерки за налагане на спазването на приложимото право на Европейския 
съюз в областта на околната среда.


