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Комисия по петиции

24.7.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:  Петиция № 1123/2018, внесена от P. F. N., с испанско гражданство, от 
името на „Coordinadora Antiencoro do Umia“ относно събарянето на 
бента „A Baxe“ на река Умия (Галисия)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава да се гарантира, че компетентните органи спешно 
ще вземат мерки за събарянето на язовирната стена на водноелектрическата централа 
„A Baхe“, за да се даде възможност за възстановяване на река Умия. Вносителят на 
петицията се оплаква, че строителството на бента има сериозно отрицателно 
екологично въздействие върху коритото на реката с вредни последици за здравето на 
хората и животните.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 март 2019 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 24 юли 2019 г.

Забележки на Комисията

Както вносителят на петицията изтъква, вследствие на Петиция 0079/1998, Комисията 
започна по собствена инициатива процедура за нарушение (отн.:1999/2271), за да се 
увери в правилното приложение в този случай на съответните разпоредби на 
законодателството на ЕС за околната среда от испанските органи. Заключенията, 
направени от Комисията след събиране на цялата информация в хода на тази процедура 
за нарушение, не разкри никакви нарушения на законодателството на ЕС: Поставеният 
под въпрос проект за бент, който е получил разрешение през 1998 г., е бил предмет на 
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оценка на екологично въздействие съгласно разпоредбите на Директива 85/337/ЕИО1. 
Компетентният испански съд стигна до същото заключение през 1999 г. Затова 
Комисията реши да преустанови производството за установяване на нарушение 
1999/2271 през декември 2006 г. Комисията надлежно информира комисията по 
петиции и вносителите за всичко, което се е случило по време на работата по 
процедурата за нарушение и за причините, оправдали закриването на делото.

Комисията отбелязва, че единственото доказателство, предоставено от вносителите на 
петицията в подкрепа на твърденията се състои от няколко снимки, които сравняват 
предишното и сегашното състояние на реката. 

Заключение

Комисията разследва задълбочено фактите, представени в Петиция 0079/1998, и не 
установи никакви нарушения на законодателството на ЕС. Тъй като вносителите на 
петицията не са предоставили никаква съществена информация, която да опровергае 
заключенията от това разследване, Комисията не възнамерява да предприеме по-
нататъшни действия по тази петиция. 

1 Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда, ОВ L 175, 5.7.1985, стр. 40–48.


