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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1334/2010 , внесена от Самуел Мартин-Соса, с испанско
гражданство, от името на екологичното движение „Ecologistas en Acción“, 
относно създаването на депо за отпадъци в близост до испанския град 
Толедо и свързаните рискове за местните популации на редки и защитени 
орли

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу плановете за създаване на депо за отпадъци 
в близост до испанския град Толедо. Той счита, че това би имало опустошително 
въздействие върху местните популации на скален орел (Aquila adalberti) и ястребов 
орел (Hieratus fasciatus), които са обхванати от схемата за финансиране „Life“ на ЕС. 
Тъй като проектите по програма „Life“ имат за цел прилагането на директивите на ЕС 
за защита на дивите птици, вносителят на петицията призовава Европейския парламент 
да се заеме с този въпрос и да проучи дали създаването на депо за отпадъци в 
непосредствена близост до обитанията и местата за развъждане на защитените птици 
съответства на законодателството на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 февруари 2011 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 март 2011 г.

В следствие на жалба, депозирана от вносителя, фактите, посочени от настоящата 
петиция, се разследват от страна на Комисията в рамките на EU PILOT.

Комисията изиска от испанските органи информация, отнасяща се до спазване на 
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задълженията по силата на член 4 и членове 5 до 10 от Директива 85/337/ЕИО на 
Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната среда, изменена с Директиви 97/11/ЕО, 2003/35/ЕО и 
2009/31/ЕО и на задължението, посочено в член 4.4 от Директива 2009/147/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на 
дивите птици.

Разследването продължава.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 30 септември 2011 г.

След Съобщението на Комисията от 29 март 2011 г. е имало контакти между 
Комисията и испанските органи, като на няколко пъти е разменяна кореспонденция с 
оглед изясняване на положението и за да се установи дали са спазени член 4 и членове 
от 5 до 10 от Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г.1 относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, във вида, в 
който е изменена от Директиви 97/11/ЕО2, 2003/35/ЕО3 и 2009/31/ЕО4 и на 
задължението, посочено в член 4.4 от Директива 2009/147/ЕО5 на Съвета от 30 ноември 
2009 г. относно опазването на дивите птици.

В момента разследването се намира в напреднал стадий и Комисията очаква да има 
възможност да го приключи в следващите месеци. 

5. (REV ІІ) Отговор на Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Осъществени бяха допълнителни контакти между Комисията и испанските органи за 
проверка на съвместимостта на фактите, посочени в настоящата петиция, с Директива 
85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г.6 относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директиви 97/11/ЕО7, 
2003/35/ЕО8 и 2009/31/ЕО9 и на задължението, посочено в член 4.4 от Директива 
2009/147/EО10 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно 
опазването на дивите птици.

При последния контакт на Комисията беше предаден обемист набор от информация, 
отнасящ се до следваната процедура за оценка на въздействието върху околната среда. 
В момента се извършва оценка на получената информация.

Разследването на Комисията се концентрира в момента върху най-новите получени 
документи.

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985.
2 ОВ L 73, 14.3.1997.
3 ОВ L 156, 25.6.2003.
4 ОВ L 140, 5.6.2009.
5 ОВ L 20, 26.1.2010.
6 ОВ L 175, 5.7.1985.
7 ОВ L 73, 14.3.1997.
8 ОВ L 156, 25.6.2003.
9 ОВ L 140, 5.6.2009.
10 ОВ L 20, 26.1.2010.
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6. Отговор от Комисията (REV.III), получен на 30 октомври 2013 г.

След оценка на информацията, подадена от испанските органи по искане на Комисията, 
бяха достигнати следните заключения.

Депото за отпадъци, което е предмет на настоящата петиция, е тема на процедура за 
оценка на въздействието по силата на Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 
г.1 относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда, изменена с Директиви 97/11/ЕО2, 2003/35/ЕО3 и 2009/31/ЕО4. Оценката 
на въздействието върху околната среда бе приключена с резолюция на компетентния 
орган от 6 юни 2005 г. Впоследствие проектът получи интегрирано разрешение по 
отношение на околната среда, издадено на 3 септември 2009 г.

Освен това, испанските органи предлагат проект за съответна обработка на отпадъци и 
производство на компост. Този вид проект се включва в приложение II от 
гореспоменатата директива. С резолюция от 25 януари 2010 г. и в съответствие с член 4 
от директивата, испанските органи решиха, че този проект следва да не бъде предмет 
на оценка на въздействието върху околната среда.

Мястото на депото за отпадъци не е в рамките на, нито в близост до специална 
защитена зона, посочена от испанските органи по силата на Директива 2009/147/ЕО5 на 
Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на 
дивите птици, нито каквато и да било друга зона, защитена съгласно законодателството 
на ЕС. В допълнение, испанските органи информират Комисията, че през последните 
години се наблюдава стабилен растеж на гнездящата популация от Aquila adalberti в 
провинция Толедо (нараснала от 27 гнездящи двойки през 2003 г. на 64 през 2011 г.). 
Следователно не може да се твърди, че настоящият проект причинява значително 
смущение, което засяга птиците.

Заключение

С оглед на гореизложеното, Комисията не можа да установи в настоящия случай 
каквото и да било нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда 
и взе решение да прекрати разследването си.

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г.
2 ОВ L 73, 14.3.1997 г.
3 ОВ L 156, 25.6.2003 г.
4 ОВ L 140, 5.6.2009 г.
5 ОВ L 20, 26.1.2010 г.


