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Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1401/2012, внесена от Доналда Сауле Сурплите, с литовско 
гражданство, от името на общността на село Кисиниай, относно одобрен 
проект за открит добив на чакъл и пясък в село Кисиниай (Клайпеда, 
Литва)

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията възразяват срещу административно решение, с което се 
одобрява проект за открит добив на пясък и чакъл в тяхното село Кисиниай (окръг 
Довилай, Клайпеда). Те се страхуват, че такъв вид стопанска дейност ще има 
изключително отрицателно въздействие върху здравето на населението, като изтъкват, 
че добивът ще се извършва едва на 34—50 м. от жилищните сгради. По отношение на 
одобрението на проекта, вносителите на петицията възразяват срещу факта, че на 
жителите на селото са били дадени само десет дни за обществено участие, което е в 
противоречие с Конвенцията от Орхус. Вносителите на петицията също така възразяват 
срещу заключението на регионалната служба за защита на околната среда в Клайпеда 
(документ LV4-1776 от 4 май 2011 г.), че за одобряването на проекта не е необходима 
оценка на въздействието върху околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 април 2013 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.

Конвенцията от Орхус относно достъпа до информация, общественото участие в 
процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси, свързани с 
околната среда (наричана по-долу „Конвенцията от Орхус“) по отношение на проектите 
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е включена в законодателството на ЕС с Директива 2011/92/EС относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда1 (наричани 
по-долу „Директивата за ОВОС“).

Кариерата за открит добив на пясък и чакъл в село Кисиниай (Литва), би могла да 
попада в обхвата на Директивата за ОВОС.

Съгласно член 4, параграф 2 от Директивата за ОВОС, за проектите, изброени в 
приложение II, държавите членки вземат решение или според всеки отделен случай или 
чрез въвеждане на прагове или/и други критерии за определяне дали проектът да бъде 
предмет на оценка в съответствие с разпоредбите на членове 5—10.

Съгласно член 4, параграф 3 от Директивата за ОВОС, когато се извършва оценка 
според всеки отделен случай или се въвеждат прагове или критерии за целите на 
параграф 2, се вземат под внимание съответните критерии за подбор, посочени в 
приложение ІІІ.

Въз основа на информацията, публикувана на уеб страницата на регионалния отдел за 
защита на околната среда2, а именно, че одобрената кариера за открит добив на пясък и 
чакъл ще бъде на площ от 10,35 хектара, проектът попада в категорията „кариери, 
открити рудници и добив на торф (проекти, невключени в приложение I)“, (точка 2 
буква а) от приложение ІІ от Директивата за ОВОС).  Според предоставената 
информация компетентните литовски органи са приложили подхода на проучване на 
всеки отделен случай при определяне дали въпросният проект подлежи на оценка на 
въздействието върху околната среда.

Вносителят на петицията твърди, че в заключението си относно необходимостта от 
ОВОС компетентните органи не отчитат, че обектът се намира на разстояние от 34 до 
54 метра от частни имоти.  Наличната информация обаче показва, че компетентният 
орган е бил информиран и е взел тези данни под внимание.  По-специално в последното 
заключение относно необходимостта от провеждане на оценка на въздействието върху 
околната среда във връзка с експлоатацията на кариерата в Кисиниай се съдържа 
информация, че най-близката частна собственост се намира на разстояние 30 м. от 
планирания обект (80 м. от площта на добив) и съгласно заключенията се предвижда 
изграждане на земен насип около обекта, за да се предотврати разпространението на 
прах.  В тази връзка следва да се посочи, че Директивата за ОВОС не определя 
критерии или ограничения за разстояние, но в нея се изисква отчитане на съответните 
критерии, посочени в приложение ІІІ при определяне дали даден проект подлежи на 
оценка на въздействието върху околната среда, т.е. местоположение в гъсто населени 
райони, абсорбционен капацитет на природната среда и прилагане на подхода 
разглеждане на всеки случай поотделно.  Следователно, въз основа на предоставената 
информация Комисията не е в състояние да установи дали компетентните органи 
погрешно са заключили, че оценка на въздействието върху околната среда не е 

                                               
1 ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1-21.

2 http://klrd.am.lt/VI//files/0.319346001304678380.pdf
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задължителна.

Вносителят на петицията твърди, че след приемането на заключението относно 
необходимостта от ОВОС на обществеността са били дадени само десет дни за 
подаване на предложение до компетентния орган за преразглеждането му. В това 
отношение член 4, параграф 4 от Директивата предвижда единствено държавите членки 
да правят необходимото, за да се уверят, че решението на компетентните органи 
съгласно параграф 2 е направено обществено достояние.  Следователно този въпрос не 
се урежда от Директивата за ОВОС.  Въпреки това обаче Съдът пояснява в Дело C-
75/08 Mellor, че „ Когато в решението на държава членка, че даден проект, който спада 
към приложение II към Директива 85/337, (...) не следва да бъде предмет на оценка на 
въздействието върху околната среда съгласно членове 5—10 от същата Директива са 
посочени мотивите, на които то се основава, това решение е достатъчно мотивирано, 
когато съдържащите се в него мотиви, заедно с обстоятелствата, с които 
заинтересованите лица вече са били запознати, допълнени евентуално и с други 
необходими сведения, които националната администрация е длъжна да им предостави 
при поискване, могат да позволят да се прецени дали обжалването на това решение е 
уместно“1.  Наличната информация показва, че вносителят на петицията е бил в 
състояние да вземе такова решение и е имал възможност да упражни правото си да 
обжалва.

Заключение

Въз основа на информацията, с която разполага, Комисията не може да установи 
нарушение на Директивата за ОВОС, която включва задълженията, произтичащи от 
Конвенцията от Орхус в правния ред на ЕС по отношение на проектите.

                                               
1 C-75/08 Mellor, ОВ C 153, 4.7.2009 г., стр. 11–12, параграф 66.


