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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0179/2008 внесена от Alberto Mayor Barajona, с испанско 
гражданство, от името на Ecologistas en Acción (Guadalajara), относно 
предполагаеми нарушения на законодателството на ЕС за околната среда 
във връзка с одобрението на проект за градско развитие, засягащ областта 
Vega del Henares (Castilla-La Mancha)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията критикува решението на местните и регионалните органи на 
Castilla – La Mancha за одобрение на проекта за градско развитие (Proyecto de Actuación 
Urbanistica – PAU) на областта Vega del Henares, без да е била извършена оценка на 
въздействието върху околната среда. Вносителят на петицията обяснява, че въпросният 
район има голяма историческа стойност, тъй като там се намират важни 
археологически останки, и поради това трябва да бъде защитен. Според вносителя на 
петицията проектът PAU ще доведе до промяна на предназначението на земята и 
ненужно градско развитие. Той се обръща към Европейския парламент с искане да 
разследва ситуацията, тъй като смята, че са налице нарушения и на националното, и на 
европейското законодателство за оценка на въздействието върху околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 юли 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Вносителят на петицията възразява срещу решението на местните и регионалните 
органи да одобрят проект за градско развитие („Plan de Actuación Urbanística“ – PAU) за 
района на Vega de Henares area, в община Guadalajara, провинция Guadalajara, в 
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автономна провинция Castilla-La Mancha, Испания.

Вносителят на петицията подчертава, че този проект за градско развитие, наречен 
„Proyecto de urbanización del sector SNP ampliación del Ruiseñor“, е бил одобрен от 
испанските органи, без да е извършена подходяща оценка на въздействието върху 
околната среда. Вносителят на петицията обяснява, че въпросният район има голяма 
историческа стойност, тъй като там се намират важни археологически останки, и 
поради това трябва да бъде защитен. Според вносителя на петицията PAU ще доведе до 
промяна на предназначението на селскостопанска земя за промишлено ползване и до 
ненужно градско развитие. Според него испанските органи са нарушили както 
националното, така и европейското законодателство в областта на оценката на 
въздействието върху околната среда.

Службите на Комисията разгледаха предоставената от вносителя на петицията 
информация в контекста на законодателството на ЕС, което е приложимо в дадения 
случай.

Директива 85/337/ЕИО1, изменена с Директива 97/11/ЕО2, Директива 2003/35/ЕО3 и 
Директива 2009/31/ЕО4, (известна като Директива за оценка на въздействието върху 
околната среда или Директива за ОВОС) предвижда извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда на някои публични и частни проекти.

Директивата за ОВОС прави разлика между така наречените проекти по приложение І, 
които винаги подлежат на процедура за ОВОС, и проекти по приложение ІІ, за които 
държавите членки вземат решение чрез разглеждане на всеки отделен случай и/или 
прагове или критерии, предвидени в националното законодателство, което транспонира 
директивата, относно това дали проектът да бъде подложен на ОВОС. 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. Сред 
тях са характеристиките на проекта, неговото местоположение и характеристиките на 
потенциалното му въздействие.

Следователно за проектите, включени в Приложение I, процедурата за ОВОС е 
задължителна. За проектите, включени в приложение ІІ, държавите членки определят, 
преди издаването на разрешение за осъществяване, дали има вероятност те да имат 
съществено въздействие върху околната среда. Решението им трябва да бъде направено 
обществено достояние.

Следва да се отбележи, че сред инфраструктурните проекти, „проекти за развитие на 
индустриални зони“ и „проекти за обекти с обществено предназначение“ са включени в 
точка 10, букви а) и б) от приложение ІІ към Директивата за ОВОС.

Процедурата за ОВОС гарантира, че въздействието на проектите върху околната среда 
се определя и оценява преди компетентният орган да е издал разрешение (известно като 
                                               
1 OВ L 175, 5 юли 1985 г.
2 OВ L 073, 14 март 1997 г.
3 ОВ L 156, 25 юни 2003 г.
4 ОВ L 140, 5 юни 2009 г.
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разрешение за осъществяване). Обществеността може да даде своето мнение и всички 
консултации следва да се вземат предвид. Обществеността следва също така да бъде 
уведомена относно съдържанието на разрешителното за осъществяване.

Според предоставената от вносителя на петицията информация, местните и 
регионалните органи са извършили някакъв вид оценка на въздействието върху 
околната среда, преди да издадат разрешение за осъществяване за въпросния проект.
Въпреки това вносителят на петицията отправя критика срещу процедурата, графика за 
осъществяването и съдържанието на въпросната оценка.

Що се отнася до директивите на ЕС относно природата (Директива 2009/147/ЕО1

относно опазването на дивите птици и Директива 92/43/ЕИО2 за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна) следва да се отбележи, че те 
биха били приложими, ако проектът би могъл да окаже значително въздействие върху 
обект от мрежата „Натура 2000“. Според информацията, предоставена от вносителя на 
петицията, изглежда, че въпросният проект за градско развитие не засяга обект от 
мрежата „Натура 2000“.

Заключения

Комисията е поискала информация от компетентните испански органи във връзка със 
спазването на съответните изисквания на законодателството на ЕС в областта на 
околната среда, приложимо във въпросния случай. По-специално, Комисията попита 
испанските органи как са приложили разпоредбите на Директивата за ОВОС.

Комисията ще уведоми комисията по петиции при развитие по случая.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 6 май 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 искането от страна на службите на Комисията испанските органи 
изпратиха доклада, изготвен от автономната провинция Castilla – La Mancha, по-
специално от генералната дирекция за оценка на въздействието върху околната среда 
на регионалния отдел по индустрия, енергетика и околна среда. Те изпратиха също така 
и доклада, изготвен от отдела по градоустройство на община Guadalajara. 

Накратко испанските органи обясняват основните характеристики на този 
градоустройствен проект. Те изброяват различните предприети административни 
действия, както и приетите мерки за гарантиране на правилното прилагане на 
задълженията, произтичащи от правото на Съюза в областта на околната среда. В 
действителност става въпрос за два PAU на един и същ предприемач – „El Ruiseñor“ и 
                                               
1 ОВ L 20, 26 януари 2010 г.
2 ОВ L 206, 22 юли 1992 г.
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„El Ruiseñor 2“, които са разглеждани заедно. Заявленията за разрешително за 
осъществяване са подадени през септември 2006 г. Следва да се отбележи, че този 
проект за градско развитие е бил предвиден в общия градоустройствен план на община 
Guadalajara, приет от регионалното правителство на 2 февруари 2000 г.

Трябва да се отбележи също така, че този проект е бил подложен на процедура за 
оценка на въздействието върху околната среда преди да получи разрешително за 
осъществяване по смисъла на регионален закон 5/1999 за оценка на въздействието 
върху околната среда на Castilla-La Mancha, като е следвана процедурата, предвидена в 
указ 178/2002, с който се приемат разпоредбите на въпросния закон. Тази процедура е 
приключила с приемането на две декларации за въздействието върху околната среда 
(ДВОС), приети с решения от 27 април 2007 г. на генералната дирекция за оценка на 
въздействието върху околната среда. Тези ДВОС са били публикувани в официалния 
вестник на автономна провинция Castilla – La Mancha (DOCM) № 96 от 9 май 2007 г.

Испанските органи предоставиха копие от ДВОС, в което се обобщават основните 
елементи от въпросната процедура. Тази процедура относно въздействието върху 
околната среда изглежда достатъчна, за да се определи и оцени въздействието от 
проекта върху околната среда, както и да се предприемат необходимите мерки, за да се 
избегне или сведе до минимум посоченото въздействие. Предвидени са редица 
екологични условия, както и екологичен план.

Освен това оценката и зачитането на културното и археологическо наследство също са 
взети под внимание. Преди началото на осъществяването на проекта е било 
необходимо и становището на регионалния отдел по култура. По този въпрос е 
предвиден мониторинг.

Що се отнася до директивите на Общността за опазване на природата: 79/409/ЕИО1

относно опазването на дивите птици и 92/43/ЕИО2 за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна, следва да се отбележи, че този проект няма 
да има отрицателно въздействие върху мрежата „Натура 2000“. Следователно тези 
директиви не са приложими в случая.

Испанските органи обясняват, че въпросният градоустройствен проект понастоящем се 
изпълнява. Те също така информират, че пред административния съд са внесени пет 
иска по отношение на този проект, които се разглеждат от компетентния испански съд 
(„Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Guadalajara“).

Службите на Комисията разгледаха предоставените от вносителя доводи и информация 
във връзка с въпросния проект във връзка с приложимото правото на ЕС в областта на 
околната среда, като взеха предвид отговорите на испанските органи.

В заключение, анализът на досието не е дал основание да се направи извод за нарушаване 

                                               
1 Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. 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.
2 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 юли 1992 г.
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на приложимото право на ЕС в областта на околната среда. Следователно Комисията няма 
основание да продължи своите действия в този случай. Във всички случаи трябва да се 
отбележи, че въпросният градоустройствен план е предмет на два административни иска 
пред компетентния испански съд, който също ще може да се произнесе относно 
законосъобразността на този проект от гледна точка на националното право и правото на 
ЕС.

5. Отговор на Комисията (REV ІІ), получен на 30 януари 2013 г.

Комисията разгледа забележките, представени от вносителя на петицията и счита, че 
изпратената допълнителна информация не променя нито съдържанието, нито 
заключенията на последното съобщение.

Първоначалната петиция се отнасяше до проект за градско развитие в община 
Guadalajara. Именно този проект беше обект на проучване от страна на Комисията.

Службите на Комисията проучиха прилагането на директивите 85/337/ЕИО (ОВОС), 
79/409/ЕИО (опазване на дивите птици) и 92/43/ЕИО (опазване на местообитания) в 
конкретния случай. Проектът беше подложен на процедура за оценка на въздействието 
върху околната среда. Въпросната зона не е част от мрежата „Натура 2000“.

Все пак вносителят обръща внимание, че неговата петиция се отнася също до проект за 
строителство на път(CM–1003). Трябва да се отбележи, че този проект за строителство 
на път не беше включен в първоначалната петиция. Поради тази причина този въпрос 
не е засегнат по време на изказването от страна на Комисията на заседанието на 
комисията по петиции през ноември 2010 г.

Службите на Комисията са анализирали допълнителните документи, предоставени от 
вносителя на петицията относно неговите твърдения за възможно неподходящо 
използване на европейски фондове за модернизирането на напоителни инсталации или 
за изграждането на пътища.

На първо място, по отношение на въпросите за проекта за строителството на път CM-
1003 в отсечката N-II HITA, Комисията би желала да информира комисията по петиции, 
че това разширение на проекта не е съфинансирано от Европейския фонд за регионално 
развитие или който и да е друг европейски фонд.

На второ място, изграждането на Canal del Henares, както и модернизирането на 
напоителни системи също не е било съфинансирано от Европейския фонд за 
регионално развитие.

Освен това според член 58, буква в) от Регламент (ЕО) 1083/2006 системите за 
управление и контрол на оперативните програми, установени от държавите членки, 
трябва да предвиждат процедури за осигуряване на основателността и редовността на 
декларираните по оперативна програма разходи. Декларираните по оперативната 
програма разходи трябва да бъдат в съответствие с изискванията на европейското и 
националното законодателство.
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В допълнение, сега вносителят на петицията твърди, че програмата за градско развитие, 
която се реализира в El Ruiseñor в Vega del Henares нарушава Харта на основните права 
на Европейския съюз; по-специално по отношение на член 7 (зачитане на личния и 
семейния живот, включително на жилището) и член 17 (право на собственост) от 
Хартата.

Според информацията, предоставена от службите на Комисията, законодателството на 
ЕС в областта на околната среда, приложимо в конкретния случай, не е било нарушено. 
Въпросният проект е бил подложен на процедура за оценка на въздействието върху 
околната среда преди одобрението му: на базата на предоставената от испанските 
органи информация, тази процедура е била извършена правилно, също от гледна точна 
на принципите на необходимост и пропорционалност. Допълнителните документи, 
предоставени от вносителя на петицията, не променят тази оценка.

Въпреки това, предполагаемите нарушения на Хартата на основните права изглежда 
включват, в по-общ смисъл, законодателството на държавата членка относно градското 
развитие, земеползването и свързаните с тях имуществени права.

В това отношение следва да се отбележи, на първо място, че според Договорите, на 
които се основава Европейският съюз1, Европейската комисия не разполага с общи 
правомощия за намеса в държавите членки в областта на основните права. Тя може да 
направи това единствено когато става дума за правото на Европейския съюз.

По-специално, Хартата на основните права на Европейския съюз не се прилага при 
всеки случай на предполагаемо нарушаване на основните права. Съгласно член 51, 
параграф 1 Хартата се отнася за държавите членки единствено когато те прилагат 
правото на Европейския съюз. Освен това в член 6, параграф 1 от Договора за 
Европейския съюз се посочва, че „разпоредбите на Хартата не разширяват по никакъв 
начин определените в Договорите области на компетентност на Съюза.“

Доколкото се засяга законодателството на държавите членки относно градското 
развитие, земеползването и свързаните с тях имуществени права, Европейският съюз и 
Комисията нямат правомощия като такива по тези въпроси, които по принцип попадат 
в сферата на националната компетентност. В подобни случаи държавите членки, 
включително техните съдебни органи, следва да гарантират, че основните права са 
ефективно спазени и защитени, в съответствие с тяхното национално законодателство и 
международни задължения по отношение на правата на човека. Според информацията, 
предоставена от испанските органи, съдебни производства срещу този проект за 
градско развитие са били заведени пред компетентния административен съд на 
национално равнище: 
от компетенциите на този орган е да гарантира, че одобрението и изпълнението на този 
проект е било извършено при зачитане на съответните основни права.

                                               
1 Договор за Европейския съюз и Договор за функционирането на Европейския съюз.


