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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1232/2007, внесена от г-н Manuel Garcia Gonzáles, с испанско 
гражданство, от името на Plataforma Ciudadana Refineria NO, относно 
възможни нарушения на Директиви 2003/4/ЕО и 85/337/ЕИО във връзка 
с проекта за рафинерията „Balboa“, която предстои да се построи в 
Extremadura (Испания)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че испанските органи са нарушили няколко 
директиви на ЕО, включително Директива 2003/4/ЕО относно обществения достъп до 
информация и Директива 85/337 относно оценката на въздействието на някои публични 
и частни проекти върху околната среда, във връзка с проект, целящ изграждането на 
петролна рафинерия в Extremadura (Испания). Вносителят на петицията твърди, че 
рафинерията, финансирана отчасти с публични средства, ще окаже неблагоприятно 
въздействие върху околната среда на тази селскостопанска област, известна със своето 
производство на зехтин и вино. Вносителят на петицията обяснява, че 
функционирането на рафинерията ще изисква използването на значителни количества 
вода. Според него процесът на публична консултация не е бил извършен в съответствие 
с действащото законодателство и изразеното от жителите безпокойство, касаещо 
водоснабдяването, не е било взето под внимание. В допълнение вносителят на 
петицията осъжда представянето на оценка на въздействието върху околната среда, 
която разглежда само въпроса с водоснабдяването, а не на пълна оценка, която следва 
да обхване глобалните последици от проекта. Вносителят на петицията счита също 
така,  че рафинерията ще окаже неблагоприятно въздействие върху съседните 
португалски области и че не е потърсено общественото мнение на португалските 
граждани в съответствие с ангажиментите, поети съгласно Конвенцията от Еспоо на 
ИКЕ на ООН относно оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен 
контекст. Вносителят на петицията отправя искане към Европейския парламент да 
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проучи тези нарушения.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 април 2008 г.  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

Вносителят на петицията изразява безпокойство относно неправилното прилагане на 
правото на Общността в областта на околната среда, по-специално на Директивата за 
ОВОС и Директивата, свързана с Орхуската конвенция1, от испанските органи във 
връзка с проекта за изграждане на рафинерия „Balboa“ в областта Extremadura.

Същите въпроси са повдигнати в писмения въпрос E-3863/08.

Комисията вече е получила информация по въпроса. Въпреки това проектът за 
изграждане на рафинерията „Balboa“ все още не е одобрен и процедурата по ОВОС не е 
приключила.

Вземайки предвид мащабите на проекта и възможното въздействие върху териториите 
от Натура 2000, Комисията е изпратила писмо до испанските органи, с което иска 
информация, и ще следи развитието на проекта.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

„На заседанието на комисията по петиции от 10-11 февруари 2009 г. Комисията 
съобщи, че от испанските органи е изискана допълнителна информация относно 
строителството на рафинерия „Balboa“ в района на Extremadura.

Комисията е получила сведения по въпроса и, според испанските органи, процедурата 
на оценка на въздействието върху околната среда все още тече. Затова проектът за 
строеж на рафинерия „Balboa“ все още не е одобрен и компетентните органи все още не 
са взели окончателно решение относно проекта.

Тъй като процедурите все още са в ход, не е налице явно нарушение на европейското 
законодателство. Тъй като, обаче, Комисията е наясно с възможните въздействия върху 
обекти от мрежата Натура 2000, поради размера и естеството на проекта, тя следи 
отблизо развитието на процедурите по отношение на този проект.“

                                               
1 Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на определени 
обществени и частни проекти върху околната среда (ОВ L 175, 5.7.1985 г.), изменена от Директива 
97/11/ЕО на Съвета (ОВ L 73, 14.3.1997 г.) и Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета (ОВ L 156, 25.6.2003 г.).
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5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Петицията

В писмото си от 4 май 2009 г., вносителят уточнява, че според твърденията на органите 
на Extremadura, отразени в пресата, предстои оценката на въздействието върху 
околната среда (ОВОС) на проекта за рафинерията „Balboa“ да получи одобрението на 
компетентните инстанции, като по този начин се даде ход на неговото осъществяване.

Според него член 5, първи параграф (rectius 2) от Орхуската конвенция1 не е бил 
зачетен, тъй като на обществеността е била предоставена информация за околната 
среда.

Забележки на Комисията относно петицията

Член 5 от Орхуската конвенция, на който се позовава вносителят, се отнася до 
„активното разпространение“ на информацията за околната среда от страна на 
публичните органи. В структурата на конвенцията „първият стълб“, а именно достъпът 
на обществеността до информацията за околната среда, е разгледан в членове 4 и 5, 
като първият се отнася до достъпа до информация при поискване, а вторият до 
разпространението на информацията, което публичните органи трябва да осъществяват 
по собствена инициатива. 

В правото на Общността пълното прилагане на конвенцията е гарантирано от
Директива 2003/4/ЕО2. Член 7 от директивата въвежда в правния ред на Общността 
член 5 от Орхуската конвенция. В случая обаче, позоваването на активното 
разпространение не е уместно.

Действително, от допълнителния отговор на Комисията става ясно, че процедурата за 
изготвяне на ОВОС в момента тече. Съгласно член 6 от Орхуската конвенция и 
Директива 2003/35/ЕО3 – и по-специално член 3 от нея, в рамките на ОВОС трябва да 
се осигури участие на обществеността. Член 6, параграф 2 от Директива 85/337/ЕИО, 
изменена с директиви 97/11/ЕО и 2003/35/ЕО, подробно уточнява естеството на 
информацията, която следва да бъде предоставена на обществеността. Освен това е 
                                               
1 Конвенция за достъпа до информация, участието на обществеността при вземането на решения и 
достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, подписана в Орхус на 25 юни 1998 г. Европейската 
общност е страна по конвенцията от 17 май 2005 г., в резултат на решението на Съвета от 17.2.2005 г.  
(2005/370/ЕО), публикувано в ОВ L124 от 17.5.2005, стр. 1.
Кралство Испания също е страна по конвенцията.

2 Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година c относно 
обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета, 
публикувана в ОВ L 41 от 14.2.2003 г., стр. 26.

3 Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за осигуряване 
участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до 
околната среда и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие 
на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета, публикувана в ОВ L 156 от 25.6.2003 г., стр. 17.
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гарантиран достъп до правосъдие, за „[оспорване на] материалната или 
процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия, които са 
предмет на разпоредбите на настоящата директива за участие на 
обществеността.“ (член 10а от Директива 85/337/ЕИО, изменена с директиви
97/11/ЕО и 2003/35/ЕО).

Следователно, на фона на тези уточнения, вносителят на петицията е приканен да 
провери дали информацията, описана в член 6, параграф 2 от Директива 85/337/ЕИО, 
във вида, в който е изменена, е била предоставена на обществеността, при зачитане на 
процедурите, посочени там. Ако се окаже, че тези правила не са били приложени в 
съответствие, той е приканен да използва възможностите за правна защита, предвидени 
в член 10а от изменената директива.

Заключения

Предвид горепосоченото, Комисията констатира, че не са налице елементи, въз основа 
на които да се установи нарушение на Директива 2003/4/ЕО относно обществения 
достъп до информация за околната среда.


