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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за относно въздействието на засиленото жилищно строителство в Испания върху 
индивидуалните права на европейските граждани, върху околната среда и 
прилагането на правото на ЕС, въз основа на получените петиции (петиции 00/00 
и 001/00)
(2008/2248(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид петиция 00/00,

– като взе предвид петиция 001/00,

– като взе предвид правото на петиция, предвидено в член 194 от Договора за ЕО,

– като взе предвид член 192, параграф 1 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по петиции и становището на комисията по 
правни въпроси (A6-0000/2008),

А. като има предвид, че процесът на внасяне на петиции предоставя на европейските 
граждани и жители средство за получаване на извънсъдебно удовлетворение по 
повод на техните жалби, когато те засягат въпроси, произтичащи от областите на 
дейност на Европейския съюз,

Б. като има предвид, че член 6, параграф 1 от Договора за Европейския съюз гласи, че 
„Съюзът се основава на принципите на свободата, демокрацията, зачитането на 
правата на човека и на принципа на правовата държава, които са общи принципи за 
държавите-членки“,

В. като има предвид, че в член 6, параграф 2 от Договора за ЕС Съюзът се задължава 
да зачита основните права, така както са гарантирани от Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ),

Г. като има предвид, че член 7 от Договора за ЕС предвижда процедури, чрез които 
Съюзът да може да реагира на нарушения на принципите, посочени в член 6, 
параграф 1, и да търси решения,

Д. като има предвид, че член 7 предоставя на Парламента и право да отправя 
обосновано предложение до Съвета за решаване на въпроса дали е налице ясен 
риск от сериозно нарушение от страна на държава-членка на ценностите, на които 
се основава Съюзът,

Е. като има предвид, че член 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз 
гарантира зачитането на личния и семейния живот, включително жилищата на 
гражданите, и като има предвид, че член 8 от ЕКПЧ предоставя същите права и 
пояснява, че „[намесата на държавните власти в упражняването на това право е 
недопустима, освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно 



PE416.354v01-00 4/10 PR\755463BG.doc

BG

демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или 
на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици 
или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на 
другите]“; като има предвид, че Парламентът, Съветът и Комисията са се 
ангажирали да съблюдават Хартата във всичките си дейности,

Ж. като има предвид, че правото на собственост, признато като основно право на 
европейските граждани в член 17 от Хартата на основните права, който предвижда, 
че „[всеки има право да се ползва от собствеността на имуществото, което е 
придобил законно, да го ползва, да се разпорежда с него и да го завещава]“, че 
„[никой не може да бъде лишен от своята собственост, освен в обществена полза, в 
предвидените със закон случаи и условия и срещу справедливо и своевременно 
обезщетение за понесената загуба]“ и че „[ползването на имуществото може да 
бъде уредено със закон до степен, необходима за общия интерес]“,

З. като има предвид, че член 18 от Договора за ЕО гласи, че „[всеки гражданин на 
Съюза има право свободно да се движи и да пребивава в рамките на територията на 
държавите-членки при спазване на ограниченията и условията, предвидени в 
настоящия договор, и на мерките, приети за неговото осъществяване]“,

И. като има предвид, че съгласно член 295, Договорът за ЕО „по никакъв начин не 
засяга разпоредбите в държавите-членки, отнасящи се до системата на собственост 
върху имущество“, и като има предвид, че съдебната практика на Съда на 
Европейските общности е потвърдила, че компетентността на държавите-членки в 
това отношение винаги трябва да се прилага в съответствие с основните принципи 
на общностното право, включващи свободното движение на стоки, хора, услуги и 
капитали (вж. решението от 22 юни 1976 г. по дело C-119/75 Terrapin срещу 
Terranova (1976 г.), Сборник на съдебната практика на Съда на ЕО, стр. 1039),

Й. като има предвид, че член 1 от първия Допълнителен протокол към ЕКПЧ гласи, че 
„[всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползува от своите 
притежания]“, че „[никой не може да бъде лишен от своите притежания освен в 
интерес на обществото и съгласно условията, предвидени в закона и в общите 
принципи на международното право]“ и че „правото на държавите да въвеждат 
такива закони, каквито сметнат за необходими“ може да се упражнява единствено с 
цел „контрол върху ползването на притежанията в съответствие с общия интерес 
или за осигуряване на плащането на данъци или други постъпления или глоби“,

К. като има предвид, че Парламентът счита, че принуждаването за отказ от законно 
придобита частна собственост без регламентирана процедура и съответни 
компенсации, и задължението да се плащат произволни разходи за непоискано и 
често ненужно инфраструктурно развитие, съставляват нарушение на основните 
права на човека съгласно ЕКПЧ и въз основа на съдебната практика на 
Европейския съд по правата на човека (вж. например, делото Aka срещу Турция1),

                                               
1 Решение от 23 септември 1998 г.; вж. също резолюция на Европейския парламент от 21 юни 2007 г. 
относно резултатите от проучвателната мисия в областите Андалусия, Валенсия и Мадрид, проведена от 
името на комисията по петиции (ОВ C 146 E, 12.6.2008 г., стр. 340).
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Л. като има предвид, че в хода на текущия парламентарен мандат комисията по 
петиции, действайки в отговор на значителния обем внесени петиции, е провела 
подробни разследвания, докладвала е три пъти за степента на злоупотреба със 
законни права на европейски граждани по отношение на тяхна законно придобита 
частна собственост в Испания и е описала подробно своите опасения във връзка с 
влошаването на устойчивото развитие, опазването на околната среда, качеството на 
водите и водоснабдяването, процедурите за възлагане на обществени поръчки за 
жилищно строителство и недостатъчния контрол върху процедурите за жилищно 
строителство от страна на много местни и регионални органи в Испания1,

М. като има предвид, че са налице все повече доказателства, че съдебните органи в 
Испания са започнали да отговарят на предизвикателството, произтичащо от 
прекомерното жилищно строителство в много крайбрежни райони, в частност чрез 
разследване и подвеждане под отговорност на корумпирани местни служители, 
които със своите действия са подпомагали безпрецедентното и нерегулирано 
жилищно строителство, накърняващо правата на европейските граждани и водещо 
до необратимо влошаване на биоразнобразието и екологичната цялост на много 
региони в Испания; като има предвид, че въпреки това Парламентът е отбелязал, че 
производствата са недопустимо тромави и че присъдите, произнесени по много от 
делата, не могат да бъдат прилагани по начин, който да осигури някакво 
удовлетворение за пострадалите от такива злоупотреби,

Н. като има предвид, че тази широкоразпространена дейност, подпомагана от 
безотговорни местни и регионални органи чрез неподходящо и понякога 
неоправдано законодателство, което в много случаи действа в противоречие с 
целите на няколко европейски законодателни акта, е била изключително вредна за 
облика на Испания и за нейните по-широки икономически и политически интереси 
в Европа,

О. като има предвид, че регионалните омбудсмани често са действали при много 
трудни обстоятелства, за да защитават интересите на европейските граждани в 
случаи, свързани със злоупотреби с жилищно строителство, макар и техните 
усилия обикновено да не са били вземани под внимание от регионалните органи на 
управление,

П. като има предвид, че член 33 от испанската конституция се позовава на правото на 
частна собственост, и като има предвид, че досега Конституционният съд не е 
предоставил обширно тълкувание на този член, особено по отношение на 
разпоредбата за имущество за социални цели, противно на правата на гражданите 
върху техните законно придобити частни домове и жилища,

Р. като има предвид, че националното правителство на Испания има задължение да 
прилага Договора за ЕО и да защитава и гарантира пълното прилагане на 

                                               
1 Вж. гореспоменатата резолюция от 21 юни 2007 г. и резолюцията от 13 декември 2005 г. относно 
твърденията за нарушаването на законодателството в област Валенсия за устройство на територията или 
Ley Reguladora de la Actividad Urbanistica (LRAU – закон за дейностите по развитие) и неговото 
отражение върху европейските граждани (петиции 609/2003, 732/2003, 985/2002, 111272002. 107/2004 и 
други) (ОВ C 286 E, 23.11.2006 г., стр. 225).
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европейското право на своя територия, независимо от вътрешната организация на 
политическите органи, установена от Конституцията на Кралство Испания,

С. като има предвид, че Комисията, действайки съгласно правомощията, предоставени 
й съгласно член 226 от Договора за ЕО, е образувала производство срещу Испания 
пред Съда на Европейските общности по дело, свързано с прекомерните 
злоупотреби с жилищно строителство, които са настъпили в Испания и които пряко 
засягат прилагането от страна на валенсианските органи на директивата за 
обществените поръчки1,

Т. като има предвид, че Комисията, по искане на парламентарната комисия по 
петиции, е започнала разследване на над 250 проекта за жилищно строителство, 
които са получили отрицателно становище от компетентните органи по водите и 
органи по речните басейни, и чието одобрение все още се очаква в Андалусия, 
Кастилия-Ла Манча, Мурсия и Валенсия,

У. като има предвид, въпреки това, че в много документирани случаи на злоупотреби 
с жилищно строителство в Испания, Комисията не е успявала да действа 
достатъчно убедително, не само по отношение на налагането на превантивните 
мерки съгласно законодателството в областта на опазване на околната среда, но 
също и поради незадоволителното й тълкуване на актове на компетентни местни и 
регионални органи, които имат задължителна правна сила, като „временното 
одобрение“ на интегриран градоустройствен план от местен орган,

Ф. като има предвид, че целта на директивата за стратегическата екологична оценка2, 
чийто член 3 изрично обхваща туризма и градското планиране, е да осигури високо 
равнище на закрила на околната среда и да допринесе за интегрирането на 
екологичните съображения в подготовката и приемането на планове и програми с 
оглед насърчаване на устойчиво развитие; и като има предвид, че рамковата 
директива за политиката в областта на водите3 изисква държавите-членки да 
предотвратяват влошаването на техните териториални води и да насърчават 
устойчивото използване на техните ресурси от пресни води,

Х. като има предвид, че многократните проучвателни мисии на комисията по петиции 
са показали, че тези цели често остават силно неразбрани от много местни и 
регионални органи (не само в крайбрежните райони) при предлагане или 
договаряне на обширни програми за жилищно строителство; като има предвид, че 
повечето планове за жилищно строителство, оспорени от петиции, включват 
прекласифицирането на селскостопанска земя към земя в регулация — със 
значителна икономическа изгода за агента за недвижими имоти и инвеститора; и 
като има предвид, че съществуват и много случаи на защитена земя или земя, която 
следва да е защитена поради своето чувствително биоразнообразие, която се 

                                               
1 Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно 
координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки 
(ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114).
2 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на 
последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30).
3 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване 
на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
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изважда от списък със защитени зони или се прекласифицира, или въобще не е 
включена в такъв списък, именно за да се позволи жилищно строителство на 
съответната територия,

Ц. като има предвид, че такива фактори утежняват злоупотребите, от които са 
потърпевши хиляди европейски граждани, които, в резултат от плановете на 
агентите за недвижими имоти, не само са загубили своята законно придобита 
частна собственост, но също са били принудени да заплатят произволните разходи 
за нежелани и често ненужни инфраструктурни проекти, пряко засягащи техните 
права на собственост и чийто краен резултат е финансов и емоционален крах за 
много семейства,

Ч. като има предвид, че десетки хиляди европейски граждани, при различни 
обстоятелства, добросъвестно са закупили имущество в Испания с помощта на 
местни адвокати, специалисти по планиране и градоустройство, и архитекти, 
единствено за да осъзнаят по-късно, че са станали жертви на злоупотреба с 
жилищно строителство от безскрупулни местни органи, и че в резултат на това 
тяхната собственост бива унищожена, тъй като жилищата им са определени за 
незаконно построени и оттам за непродаваеми и без пазарна стойност,

Ш. като има предвид, че естествените средиземноморски островни и крайбрежни 
райони на Испания са били обект на значително разрушаване през последното 
десетилетие, тъй като циментови и бетонни постройки са обхванали тези територии 
по начин, който е засегнал не само уязвимата крайбрежна природна среда —
голяма част от която би следвало да е защитена съгласно директивите за 
местообитанията1/Натура 2000 и птиците2 — но също социалната и културната 
дейност в много области, което съставлява трагична и необратима загуба за тяхната 
културна идентичност и наследство, както и за тяхната екологична цялост, като 
всичко това се дължи основно на алчността и спекулативното поведение на някои 
местни органи и представители в строителната индустрия, които са успели да 
извлекат от своите дейности в тази насока огромни печалби, много от които са 
били изнесени извън държавата3,

Щ. като има предвид, че строителната индустрия, която реализира значителни печалби 
през годините на бърз икономически растеж, се е превърнала в основна жертва на 
настоящия крах на финансовите пазари, който сам по себе си е частично породен от 
спекулативни мероприятия в жилищния сектор, и като има предвид, че това засяга 
не само самите дружества, които сега са изправени пред фалит, но също и 
десетките хиляди работници в строителната индустрия, които в момента са 
изправени през безработица, в резултат от неустойчивите политики за жилищно 
строителство, които бяха водени и на които те сега също са станали жертви,

                                               
1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно опазването на естествените местообитания и 
на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
2 Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 103, 
25.4.1979 г., стр. 1).
3 Вж. последните доклади, публикувани от Испанската централна банка, Грийнпийс и Transparency 
International.
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1. призовава испанското правителство и органите на управление в засегнатите 
региони да извършат цялостно преразглеждане и да преработят цялото 
законодателство, засягащо правата на частна собственост, с цел слагане на край на 
злоупотребите с правата и задълженията, предвидени в Договора за ЕО, Хартата на 
основните права, ЕКПЧ и относимите директиви на ЕС, както и в други конвенции, 
по които ЕС е страна;

2. призовава компетентните регионални органи да обявяват мораториум върху всички 
нови планове за жилищно строителство, които не съблюдават строгите критерии за 
екологична устойчивост и социална отговорност и които не гарантират 
съблюдаване на законната собственост върху законно придобито имущество, и да 
спрат и отменят всички съществуващи строежи, при които критериите, установени 
в законодателството на ЕС, особено по отношение на възлагането на поръчки за 
жилищно строителство и съгласуваността с разпоредбите за водите и околната 
среда, не са били спазени или прилагани;

3. настоятелно приканва компетентните национални и регионални органи да 
установят функциониращи съдебни и административни механизми, включващи 
регионалните омбудсмани, които да разполагат с правомощия да предоставят 
средства за обезщетение и за компенсация на пострадали вследствие на 
злоупотреба с жилищно строителство съгласно разпоредбите на съществуващо 
законодателство, като Ley Reguladora de la Actividad Urbanística и Ley Urbanística 
Valenciana;

4. изисква компетентните финансови и търговски органи, обвързани със строителната 
и жилищната индустрия, да участват активно заедно с политическите органи в 
търсенето на решения на съществуващите проблеми, произтичащи от значително и 
неустойчиво жилищно строителство, което е засегнало стотици хиляди европейски 
граждани, избрали да се ползват от разпоредбите на Договора за ЕС, и които са 
упражнили своето право на установяване съгласно член 44 в държава-членка на ЕС, 
която не е тяхната държава на произход;

5. призовава институциите на ЕС да предоставят препоръки и помощ, ако бъдат 
помолени за това от испанските органи, с цел осигуряване на средства за ефективно 
преодоляване на разрушителното въздействие на масовото жилищно строителство 
върху живота на гражданите, в рамките на приемливо кратък, но разумен срок;

6. призовава Комисията същевременно да гарантира строго съблюдаване на 
прилагането на законодателството на Общността и на целите, установени в 
директивите, за които се отнася настоящата резолюция, и да бъде по-взискателна 
към испанските органи, на фона на масовия неуспех на местни органи в 
изпълнението на техните задължения спрямо гражданите на ЕС;

7. изразява загриженост и тревога по отношение на факта, че правните и съдебните 
органи в Испания са се оказали в голямата си част зле подготвени и неспособни в 
справянето с въздействието на масовото жилищно строителство върху живота на 
хората, както е потвърдено от хилядите протестни писма, постъпили в Парламента 
и неговата компетентна комисия по този въпрос;
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8. счита, въпреки всичко, че липсата на яснота, прецизност и сигурност по отношение 
на правата на частна собственост, предвидени в съществуващото законодателство, 
и липсата на каквото и да е правилно и последователно прилагане на законите в 
областта на околната среда, са основната причина за много проблеми, свързани с 
жилищното строителство, и че това, съчетано с известна немарливост в съдебните 
процеси, не само е утежнило проблема, но също е породило всеобща форма на 
корупция, чиято основна жертва отново е европейският гражданин, но която също 
е причинила значителни загуби за испанската държава;

9. отдава дължимото и напълно подкрепя дейностите на регионалните омбудсмани 
(„síndics de greuges“) и техните служители, както и на по-усърдните прокурори 
(„fiscales“), които в последно време са положили огромни усилия, за да възстановят 
доверието към някои от институциите, засегнати от този проблем;

10. също така изразява похвала към вносителите на петиции, техните сдружения и 
местните общински асоциации, включващи десетки хиляди испански и други 
граждани, които са насочили вниманието на Парламента към тези въпроси и които 
са били дейни в закрилянето на основните права на техните съседи и на всички 
други, засегнати от този огромен и комплексен проблем;

11. припомня, че директивата за оценка на въздействието върху околната среда1 и 
директивата за стратегическата екологична оценка налагат задължение за 
консултация със заинтересованите страни на етап, когато плановете се установяват 
и изготвят, а не — както толкова често е ставало в случаи, съобщени на комисията 
по петиции — след като плановете са били фактически договорени от съответните 
местни органи; в същата връзка припомня, че всяка значителна промяна на 
съществуващи планове също трябва да съблюдава тази процедура и че плановете 
също така трябва да са текущи и да не са статистически неточни или остарели;

12. също така припомня, че Комисията е оправомощена съгласно член 91 от Регламент 
(ЕО) № 1083/20062 да прекъсва плащанията на структурно финансиране, и съгласно 
член 92 да спира такова финансиране в полза на съответната държава-членка или 
регион, и да предприема коригиращи мерки по отношение на проекти, получаващи 
финансиране, които впоследствие са определени като не напълно съвместими с 
правилата, уреждащи прилагането на съответните нормативни актове на ЕС;

13. припомня също, че Парламентът, в качеството на бюджетен орган, също може да 
реши да постави в резерв финансиране, предназначено за политики на сближаване, 
ако счете това за необходимо с цел убеждаване на дадена държава-членка да 
преустанови извършването на сериозни нарушения на правилата и принципите, 
които тя е задължена да съблюдава съгласно Договора, или в резултат на 
прилагането на законодателството на ЕС, до момента в който проблемът бъде 
разрешен;

                                               
1 Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40).
2 Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (ОВ L 210, 
31.7.2006 г., стр. 25).
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14. отново повтаря заключенията, изложени в неговите предишни резолюции, чрез 
поставяне под въпрос на методите за назначаване на агенти за недвижими имоти и 
на често прекомерните правомощия, предоставяни на специалисти по планиране и 
на строителни инвеститори от някои местни органи, за сметка на общините и 
гражданите, които разполагат с жилища в района;

15. отново настоятелно приканва местните органи да се допитват до гражданите и да 
ги включват в градоустройствените проекти с цел насърчаване на по-приемливо и 
устойчиво градоустройство, когато това е необходимо, в интереса на местните 
общини, а не в интерес само на строителните предприемачи, агентите за 
недвижими имоти и други икономически интереси;

16. остро осъжда прикритата практика на някои строителни предприемачи да 
използват уловки за подкопаване на законното право на собственост на 
европейските граждани чрез намеса в системата за регистрация на земята и 
кадастралните уведомления и призовава местните органи да установят подходящи 
законни предпазни мерки срещу тази практика;

17. отново потвърждава, че когато е необходимо изплащането на компенсации за 
имуществени вреди, те следва да бъдат предоставени в подходящ размер и в 
съответствие със съдебната практика на Съда на Европейските общности и на 
Европейския съд по правата на човека;

18. отново призовава Комисията да започне информационна кампания, насочена към 
европейските граждани, които купуват недвижимо имущество в държава-членка, 
различна от тяхната собствена;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, 
Съвета, правителството и парламента на Кралство Испания, парламентите на 
автономните региони, националния и регионалните омбудсмани на Испания и 
вносителите на петиции.
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