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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0255/2019, внесена от I. R. S., с испанско гражданство, от 
името на Обединената левица на Кантабрия, относно евентуални 
нередности по отношение на предоставянето на лиценз за проучване за 
минно дело в Кантабрия, Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава да се извърши разследване във връзка с това дали 
регионалното правителство на Кантабрия е действало в съответствие със 
законодателството на ЕС, когато е дало своето съгласие за проекта за проучване „Салия“. 
Вносителят на петицията твърди, че са нарушени следните директиви: Директива 
2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти 
върху околната среда; Директива 92/43/ЕИО относно опазването на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна; Директива 2009/147/ЕО относно опазването 
на дивите птици.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 юни 2019 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 (предишен член 216, параграф 6)).

3. Отговор на Комисията, получен на 15 октомври 2019 г.

Комисията отбелязва, че Директивата относно оценката на въздействието върху 
околната среда (ОВОС)1 изисква проектите, които биха могли да окажат значително 
въздействие върху околната среда, наред с останалото поради тяхното естество, мащаби 

1 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката 
на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (текст от значение за ЕИП), 
OВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1 – 21.
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или местоположение, да бъдат обект на оценка относно тяхното въздействие, преди да 
бъде им дадено разрешение. Проекти за търсене или проучване за минно дело, които 
включват дълбоки сондажи, могат да попаднат в обхвата на Приложение II, точка 2, 
буква д) от Директивата за оценка на въздействието върху околната среда и в такива 
случаи се изисква от компетентните органи да определят дали е необходима оценка в 
съответствие с директивата.

Комисията отбелязва, че при всички случаи директивата предвижда процедури за 
преразглеждане пред съд или друг независим и безпристрастен орган за оспорване на 
материалната или процесуалната законосъобразност на решения, издадени в рамките на 
процедурата за оценка на въздействието върху околната среда.

Комисията отбелязва, че държавите членки са компетентните органи да гарантират 
защитата на обектите от мрежата „Натура 2000“ от потенциално увреждащи добивни 
дейности в съответствие с приложимите разпоредби на Директивата за местообитанията2 
и Директивата за птиците3. Комисията издаде насоки как да се съгласуват добивът и 
други дейности по извличане на минерали с изискванията на ЕС за биологичното 
разнообразие и опазването на природата4.

Освен това, в настоящия случай Комисията не открива проблем от принципно естество, 
достатъчни доказателства за наличието на обща практика или системно неспазване на 
правото на ЕС.

Заключение 

Като се има предвид гореизложеното, Комисията не е в състояние да осъществи 
последващи действия във връзка с тази петиция.

2 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна, ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7 – 50.
3 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици, ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7 – 25.
4 „Добив на неенергийни полезни изкопаеми и изискванията по Натура 2000“.
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_n2000_guidance.pdf

