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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.5.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1706/2009, внесена от Бенте Цушлаг Йенсен, с датска 
националност, подкрепена с един подпис, относно незаконни действия 
във връзка със строителството на хотел в Естепона, близо до Малага, в 
Южна Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу разрешението на испанските органи за 
строителството на хотел в Естепона, близо до Малага, в Южна Испания. Той твърди, че 
проектът води до множество нарушения не само на испанското законодателство, но и 
на правилата на Европейския съюз в областта на околната среда, включително 
отсичането на защитени дървета и последващата загуба на място за гнездене на птиците 
в тази област. Вносителят изтъква също така, че с местните жители не са проведени 
консултации във връзка с проекта и че им е отказан достъп до документите. Освен това 
кметът и градският архитект, които са дали разрешение за строежа, са задържани през 
2008 г. по обвинения в корупция и пране на пари. За времето на разследването те са 
били пуснати под гаранция. Затова вносителят призовава Европейския парламент да 
разгледа въпроса и да провери до каква степен този мащабен и замърсяващ околната 
среда строителен проект и свързаното с него незачитане на правата на засегнатите 
граждани съответства на приложимите правила на Европейския съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 март 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Вносителят на петицията изразява своето несъгласие с нов градоустройствен проект в 
района на крайбрежната ивица на община Естепона, провинция Малага, автономна 
област Андалусия, Испания.

Вносителят на петицията изразява безпокойството си относно значителното 
неблагоприятно въздействие на този проект върху околната среда. Той обяснява, че 
проектът, договорен от частен предприемач с общинските органи, предвижда 
изграждането на няколко жилищни блока и туристически съоръжения в близост до 
брега. Вносителят подчертава, че проектът ще доведе до разрушаване на един от 
малкото все още запазени крайбрежни райони в Коста дел Сол. Той посочва, че тази 
зона приютява уникални по рода си местообитания и че наскоро тя е била обявена за 
територия от значение за Общността (ТЗО) в рамките на Директивата за 
местообитанията1.

Вносителят на петицията изразява опасенията си от възможно лошо прилагане на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда в посочения случай, най-вече по 
отношение на оценката на въздействието върху околната среда и участието на 
обществеността.

Коментари на Комисията относно петициите

Службите на Комисията са разгледали предоставените от вносителя на петицията 
сведения, като са взели предвид законодателството на ЕС, което би могло да бъде 
приложимо в този случай.

Изменената Директива 85/337/ЕИО2, известна като Директивата за ОВОС или 
Директивата за оценка на въздействието върху околната среда, предвижда процедура за 
извършване на ОВОС по отношение на някои публични и частни проекти. Директивата 
разграничава т.нар. проекти от приложение І, за които винаги се изисква ОВОС, и 
проектите от приложение ІІ, при които държавите членки вземат решение чрез 
разглеждане на всеки конкретен случай и/или чрез прагове или критерии, определени в 
националното законодателство по транспонирането, дали да бъдат подложени 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 към директивата. Те включват характеристиките на проекта, неговото 
местоположение и характеристиките на потенциалното въздействие.

Следователно за проектите, включени в приложение I, е задължително прилагането на 
процедура за ОВОС. За проектите, включени в приложение II, държавите членки следва 

                                               
1

Директива 92/43/EИО за опазване на естествените местообитания и дивата фауна и флора, (OВ L 206 от 
22.7.1992 г.).
2

Директива № 85/337/ЕИО (OВ L 175, 5.7.1985 г.), изменена с Директива № 97/11/ЕО (OВ L 073, 
14.3.1997 г.), Директива № 2003/35/ЕО (OВ L 156, 25.6.2003 г.) и Директива № 2009/31/ЕО (OВ L 140, 
5.6.2009 г.).
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да определят, преди издаването 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 „благоустройствените обекти, включително строителството 
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 обществени допитвания се 
вземат предвид. Съдържанието на разрешението за строеж също трябва да бъде 
публикувано.

От друга страна, по отношение на градоустройствения план на общината биха могли да 
се прилагат и разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО1 относно оценката на 
последиците от някои планове и програми върху околната среда, известна като 
Директивата за стратегическа екологична оценка или Директивата за СЕО.

Що се отнася до директивите на ЕС в областта на опазването на природата (Директива 
2009/147/ЕО2 за птиците и Директива 92/43/ЕИО 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 се 
посочи, че според вносителя проектът може да засегне територията от значение за 
Общността (ТЗО) „Ел Саладийо – Пунта де Баньос“ (ES 6170037).

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

4. Отговор от Комисията, получен на 16 декември 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 правото на ЕС в областта на околната среда в конкретния 
случай.

В отговор на искането на службите на Комисията испанските органи са изпратили 

                                               
1

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

Директива 2009/147/EО (ОВ L 20, 26.1.2010 г.), кодифицираща Директива 79/409/EИО относно 
опазването на дивите птици (OВ L 103, 25.4.1979 г.).
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изготвените от автономната област Андалусия и от кметството на Естепона доклади по 
този въпрос.

Трябва да се отбележи, че Комисията отправи ново искане за предоставяне на 
допълнителна информация от компетентните испански органи, с оглед по-доброто 
запознаване с актуалното състояние на въпросния туристически проект, както и с 
предприетите мерки в областта на околната среда и защитните действия в полза на тази 
крайбрежна зона, разположена в близост до територия по програмата Натура 2000.

Комисията разглежда тези доклади и ще вземе решение относно евентуалните мерки, 
които трябва да бъдат предприети, в зависимост от резултатите от тази оценка.

5. Отговор от Комисията (REV. II), получен на 31 май 2013 г.

В предишните съобщения Комисията информира комисията по петиции на Европейския 
парламент относно приложимото право на Съюза в областта на околната среда, както и 
относно основните елементи във връзка с проучването на този случай.

Вследствие на петицията по настоящата преписка беше обменена различна информация 
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 автономната 
област Андалусия, както и от кметството на Естепона.

След окончателния анализ на преписката следва да се отбележат най-общо следните 
точки:

Настоящата петиция се отнася до изграждането на нов петзвезден хотелски комплекс 
(хотел „Санта Марта”), който ще замени съществуващите туристически съоръжения -
тризвезден хотел, разположен на територията на община Естепона (близо до 
републиканския път A.7, км. 167), в провинция Малага, намираща се в автономната 
област Андалусия.

Според преписката този проект има всички необходими общински разрешения, издадени 
от кметството на Естепона, включително разрешение за строеж от 23 ноември 2007 
година. Следва да се отбележи, че този район попада в регулация съгласно одобрения през 
1994 г. градоустройствен план на град Естепона, който е и сега действащия план.  
Понастоящем този проект е в процес на изпълнение.

Следва да се отбележи, че въпросният проект не се намира в защитена зона съгласно 
правото на ЕС в областта на околната среда. Най-близката зона по мрежата Натура 2000 е 
територията от значение за Общността (ТЗО) „Ел Саладийо – Пунта де Баньос” (код 
ES6170037), която представлява морска среда в крайбрежната зона на разстояние от около 
800 метра от новия хотел.  Регионалните органи посочват, че този проект няма да окаже 
неблагоприятно въздействие върху мрежата Натура 2000.
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Испанските органи подчертават, че се касае за конкретен проект, който трябва да бъде 
изпълнен във вече застроена зона, както е предвидено в градоустройствения план, и че 
предприемачът разполага с всички необходими разрешения съгласно испанското 
законодателство.

Службите на Комисията се запознаха и с друг благоустройствен проект в близост до тази 
зона. Става въпрос за частичния план на сектора SUP-E8 „Плайя де Баньос”, целящ 
развитието на тази зона в обект, специализиран в дейности за отдих и грижи за здравето.  
Службите на Комисията поискаха от испанските органи информация и по този въпрос.

Общинските органи обясняват, че този частичен план, който се изпълнява по частна 
инициатива и не включва парцела на хотелския комплекс, предмет на настоящата 
петиция, цели развитието на зона за спортни и социално-културни дейности. Този 
частичен план „Плайя де Баньос” (преписка 295/2009) следва да бъде подложен на оценка 
на въздействието върху околната среда в съответствие с регионалния закон 7/2007  за 
интегрирано управление на качеството на околната среда.

Като част от процедурата за оценка на въздействието върху околната среда е проведено 
обществено допитване във връзка с този частичен план.  Освен това следва да се 
отбележи, че през юли 2012 г. делегацията на провинция Малага от Регионалния отдел за 
околна среда публикува негативен доклад относно този частичен план, поради 
евентуалните му неблагоприятни последици за ТЗО „Ел Саладийо – Пунта де Баньос”, 
както и за някои природни ценности на зоната (дюните на Ел Саладийо, Матас Вердес). 
Въз основа на този доклад за въздействието върху околната среда общинските органи 
постановиха, че частичният план „Плайя де Баньос” не е устойчив от екологична гледна 
точка и отказаха да одобрят този благоустройствен проект.

Общинските органи заявяват също така желанието си за засилване защитата на околната
среда в зоната при евентуално бъдещо преразглеждане на градоустройствения план на 
община Естепона. Междувременно всички нови благоустройствени проекти трябва да 
бъдат съвместими с опазването на природните ценности на зоната - плажа, дюните и 
съществуващите дървета.

Заключение

Службите на Комисията са разгледали предоставените от вносителя доводи и информация 
във връзка с въпросния хотелски проект в контекста на правото на ЕС, приложимо в 
областта на околната среда, като са взели предвид и отговорите на испанските органи.

Анализът на преписката не доведе до заключение за нарушаване на правото на ЕС в 
областта на околната среда, което е приложимо към проекта, предмет на настоящата 
петиция.

Освен това, испанските органи показаха готовност да предприемат мерки за опазване на 
околната среда и за защита на близката зона, характеризираща се с природни ценности, 
които трябва да бъдат съхранявани, както и на намиращата се наблизо морска зона по 
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мрежата Натура 2000.

Следователно Комисията няма основание да продължи своите действия по този случай.


