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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.11.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0685/2004, внесена от Eusebio Ortega Villalvilla, с испанско 
гражданство, от името на сдружение на жителите „San Andrés de los 
Tacones“, подкрепена от един подпис, относно предполагаемо нарушение на 
законодателството на ЕС във връзка с изграждането на индустриална зона

1. Резюме на петицията

Вносителят, който е председател на гореспоменатото сдружение на жителите, 
протестира от името на сдружението срещу предвиденото изграждане на проект за 
индустриална зона, като твърди, че той нарушава Директива 83/337/ЕИО на Съвета 
относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда, изменена с Директива 97/11/ЕО на Съвета, както и с Директива 
2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на последиците на 
някои планове и програми върху околната среда, като дава няколко примера в подкрепа 
на становището си.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 март 2005 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 септември 2005 г.

Вносителят заявява, че планираното изграждане на логистична и индустриална зона с 
площ от 400,21 хектара следва да бъде подложено на оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС) съгласно Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с
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Директива 97/11/ЕО на Съвета.1 Той също така заявява, че оценка може да се изисква и 
съгласно Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда.2

Директива 85/337/ЕИО на Съвета (Директива за ОВОС) постановява, че държавите-
членки трябва да гарантират, че преди даване на разрешението проектите, за които е 
възможно да оказват значително въздействие върху околната среда по силата, inter alia,
на своето естество, размери и разположение, са поставени в зависимост от изискване на 
разрешение за осъществяване на проекти и оценка на техните въздействия. Тези 
проекти са определени в член 4 и приложения І и ІІ от директивата. За проекти като 
„устройствени проекти за индустриални зони“, посочени в член 10, точка а) от 
приложение ІІ, държавите-членки следва да определят, чрез разглеждане на всеки 
отделен случай или използване на прагове или критерии, дали даден проект да бъде
подложен на оценка на въздействието, тъй като има вероятност да окаже значително 
въздействие върху околната среда, като се вземат предвид съответните критерии за 
подбор, посочени в приложение ІІІ от директивата.
При някои обстоятелства както Директивата за ОВОС, така и Директива 2001/42/ЕО
(Директива за СЕО) могат да се прилагат едновременно за едно и също предложение. 
Това може да се случи, когато, например, се изготвя план или програма за изграждане 
на конкретен проект, който е определен за проект и съгласно Директивата за ОВОС. В 
зависимост от обстоятелствата, това може да се приложи в случай на проект за 
развитие на индустриална зона. Директивата за СЕО се прилага единствено ако всички 
критерии, посочени в членове 2 и 3 от директивата, са изпълнени и, в повечето случаи, 
ако планът или програмата са започнати след датата на прилагане на директивата (т. е. 
21 юли 2004 г.).

Повдигнатите от вносителя на петицията въпроси бяха представени на вниманието на 
Комисията и в няколко жалби. В рамките на започналото разследване Комисията 
направи постъпки пред испанските органи с искане за тяхната гледна точка относно 
прилагането на законодателството на Общността в този случай.

В отговора си испанските органи заявиха, че възможното изграждане на логистична и 
индустриална зона в областите San Andrés de los Tacones и Serín в Gijón (област 
Астуриас) се разглежда в момента. Въпреки това, към настоящия момент няма 
конкретен проект. Органите потвърждават, че всяко изменение на Закона за общото 
градоустройство на община Gijón, което има за цел изграждането на този проект, ще 
подлежи на разпоредбите на испанското и общностното законодателство, включително 
на Директивата за СЕО. Испанските органи посочват, че „Частичният градоустройствен 
план“, който се изисква съгласно испанското законодателство за издаване на 
разрешение за изграждане на проект, се подлага на оценка на въздействието върху 
околната среда съгласно Директивата за ОВОС.

Испанските органи също така се ангажираха да осведомят Комисията за всяко решение, 
което може да бъде прието в бъдеще във връзка с този случай.

Като се има предвид липсата на проект към настоящия момент и ангажираността на 
испанските органи ефективно да прилагат законодателството на ЕО в областта на 
                                               
1  ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40 и ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5.
2  ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.
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околната среда, ако проектът бъде одобрен, Комисията реши да приключи 
разглеждането, като преди това уведоми жалбоподателите. В рамките на позволения 
срок, жалбоподателите не предоставиха допълнителна информация, която да 
предостави доказателства за нарушение на законодателството на ЕО в този случай.

4. Отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Комисията поиска информация от испанските органи относно изменението на 
Градоустройствения план на Gijón (Астуриас) за адаптирането му към регионалния 
градоустройствен закон 3/2002 „Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de 
Gijón 2004“.

Член 13, параграф 3 от Директива 2001/42/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета 
от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху 
околната среда постановява, че задължението за извършване на екологична оценка се 
отнася до плановете и програмите, за които първият формален подготвителен акт е след
21 юли 2004 г.

Следователно директивата не е приложима по отношение на въпросния план, тъй като 
първоначалното му одобрение на пленарно заседание на градския съвет на Gijón се е 
състояло на 9 февруари 2004 г., а предишната информация за него и консултациите с 
обществеността са публикувани в регионалния официален вестник на 19 декември 2003 
г. Освен това планът е окончателно одобрен на 30 декември 2005 г., което означава, че 
планът е одобрен в рамките на 24 месеца, считано от 21 юли 2004 г.

Заключение

Не е необходимо планът да отговаря на изискванията на Директива 2001/42/ЕО, тъй 
като той е изключен от член 13, параграф 3.

                                               
1 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30–37.


