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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.02.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1121/2008, внесена от г-н Manuel Fernandez Santamaria, с 
испанско гражданство, относно планирано съоръжение за складиране на 
гориво в Almodóvar del Campo (Ciudad Real)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията критикува плановете на Compañía Logística de Hidrocarburos 
S.A. (CLH) да построи съоръжение за складиране на гориво в Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real). Вносителят твърди, че местното население протестира остро срещу този 
проект и че има нарушение на няколко директиви на ЕС (Директиви 97/11/ЕО, 
2003/105/ЕО, 92/43, 2003/4/ЕО, 2002/3/ЕО и 2000/60/ЕО).
Той моли Европейския парламент да се намеси и да принуди испанските органи и CLH 
да се откажат от този проект.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 януари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Вносителите на петицията се обявяват против проекта за разрастване на съоръженията 
за складиране на нефтени горива, доставяни от предприятието CLH в община 
Almodóvar del Campo, провинция Ciudad Real, автономна област Castilla-La Mancha, 
Испания.

Според вносителите на петицията, този проект е предизвикал силно обществено 
противопоставяне в областта.  Те съобщават отрицателните въздействия върху 
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околната среда на посочения проект и евентуалното неправилно прилагане на 
различните директиви на Общността от някои испански органи.

Службите на Комисията са разгледали предоставените от вносителите аргументи и 
информация във връзка с въпросния проект в светлината на правото на Общността в 
областта на околната среда, приложимо в конкретния случай.

На първо място трябва да се отбележи Директива 85/337/ЕИО1 относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда.  Член 2 от 
тази директива предвижда, че проектите, за които е възможно да оказват значително 
въздействие върху околната среда по силата, inter alia, на своето естество, размери и 
разположение, следва да са поставени в зависимост от изискване на разрешение за 
осъществяване на проекти и оценка на техните въздействия преди даване на 
разрешението.

Разпоредбите на Директива 85/337/ЕИО се прилагат за проектите, посочени в 
приложения І и ІІ от нея.  По силата на член 4.1, проектите от приложение І следва 
задължително да са предмет на оценка за въздействие върху околната среда.  По силата 
на член 4.2, за проектите, изброени в приложение II, съответната държава-членка взема 
решение: a) въз основа на разглеждане на всеки отделен случай или б) въз основа на 
прагове или критерии, определени от държавата-членка (фаза на screening), дали 
проектът подлежи на оценка съгласно членове 5–10. Държавите-членки могат да решат 
да приложат тези две процедури.

От прегледа на наличната информация в досието става ясно, че се касае за проект, 
който може би е обхванат от приложение ІІ, точка 6, буква в) от Директива 85/337/ЕИО, 
която гласи „съоръжения за съхранение на нефт, нефтопродукти и химически 
вещества“.  Следователно, компетентните испански органи трябва да анализират 
характеристиките на конкретния случай и да определят дали този проект подлежи на 
процедура за оценка на въздействието върху околната среда преди той да получи 
разрешение.  Това определяне трябва да вземе предвид критериите, определени в 
приложение ІІІ на директивата.

От друга страна, ако има вероятност този проект да окаже значително въздействие 
върху Специална защитена зона за птиците (СЗЗ) или Обект от значение за Общността 
(ОЗО), принадлежащ на „Натура 2000“, испанските органи трябва да прилагат 
разпоредбите на член 6 от Директива 92/43/ЕИО2 (Местообитания).

От друга страна разпоредбите на Директива 96/82/ЕО3 относно контрола на 
опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (Директива Seveso II) 
могат да се прилагат за това съоръжение.

Като взе предвид гореизложеното, Комисията се обърна към испанските органи, за да 
поиска техните коментари във връзка с изложените от вносителите на петицията факти, 

                                               
1  Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 25 юни 1985 г. ОВ  L 175, от 5.7.1985 г.
2  Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. ОВ  L 206, от 22.7.1992 г.
3  Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г. ОВ  L  10, от 14.1.1997 г.
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както и за прилагането на директивите в областта на околната среда в конкретния 
случай.

За да гарантира правилното прилагане в конкретния случай на разпоредбите на 
съответните директиви на Общността в областта на околната среда, Комисията се е 
обърнала към испанските органи, за да поиска по-конкретна допълнителна информация 
по този случай, и по-специално за процедурата за оценка на въздействието върху 
околната среда, която се следва в рамките на въпросния проект преди неговото 
евентуално одобрение.

Комисията обезателно ще предостави информация на комисията по петиции за 
последващото развитие при проучването на това досие.

4. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

В предишното съобщение Комисията информира комисията по петиции на 
Европейския парламент относно правото на Общността в областта на околната среда, 
което може да се приложи в конкретния случай.

Вследствие на петиция № 1121/2008 и парламентарен въпрос E-4333/08 Комисията се 
обърна към испанските органи, за да поиска техните коментари относно изнесените 
факти и прилагането на задълженията, произтичащи от правото на Общността в 
областта на околната среда, в конкретния случай.

В отговор на искането на Комисията испанските органи изпратиха два доклада, 
изготвени от държавната администрация, по-специално доклада на Главната дирекция 
по енергийна политика и минна промишленост към Министерството на 
промишлеността, туризма и търговията и доклада на Главната дирекция по качество и 
оценка на околната среда към Министерството на околната среда, селските и морските 
райони, придружени с няколко приложения.

Накратко, испанските органи обясняват различните административни действия, 
извършени във връзка с този проект.  Испанските органи подчертават, че този проект е 
спазил всички условия, определени от испанското законодателство за транспониране на 
директивите на Общността в областта на околната среда, споменати от Комисията.

Испанските органи обясняват, че вследствие на отказа на жителите на района, 
първоначалният проект е бил изменен, като е адаптирано и извършеното проучване на 
въздействието върху околната среда, за да се направи избор между различните 
разгледани варианти на местонахождение, което да е по-отдалечено от селището 
Almodóvar del Campo.  В действителност органът, отговарящ за околната среда 
(Министерство на околната среда), е поискал от инвеститора да намери друг вариант.  
След двукратен обмен на становища между инвеститора и местните органи е бил 
постигнат консенсус, който е получил и одобрението на компетентните органи по 
въпросите на околната среда, без да се засегне нито една защитена природна територия.

Необходимо е да се посочи, че този проект, иницииран от Compañía Logística de
Hidrocarburos (CLH), е бил подложен на процедура за оценка на въздействието върху 
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околната среда, преди да получи разрешение. Тази процедура е приключила с 
декларация за въздействието върху околната среда (DIA), приета от Министерството на 
околната среда с Решение от 12 февруари 2010 г., публикувано в Държавен вестник 
(BOE) бр. 52 от 1 март 2010 г. (стр. 20062–20079).

Тази декларация обобщава резултата от процедурата за оценка на въздействието върху 
околната среда, в това число консултациите, проведени със съответните органи и с 
обществеността, различните проучени варианти, промяната на извършения проект, 
определените условия по отношение на околната среда, наблюдението на околната 
среда по време на изпълнението на проекта и др. Тази процедура за оценка на 
въздействието върху околната среда изглежда приемлива и достатъчна, за да се 
определят и оценят добре последиците от този проект върху околната среда и за да се 
предприемат необходимите мерки за избягване или свеждане до минимум на тези 
последици.
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Следва да се отбележи, че с решение от 5 март 2010 г. Главната дирекция по енергийна 
политика и минна промишленост накрая е дала разрешение за осъществяването на този 
проект за изграждане на съоръжение за складиране на петролни горива в община 
Almodóvar del Campo в провинция Ciudad Real.  Това решение е било публикувано в 
Държавен вестник (BOE) бр. 77 от 30 март 2010 г. (стр. 34925–34928).  Това решение се 
позовава на гореспоменатата DIA, но налага също така други условия на инвеститора 
относно други технически аспекти.

От друга страна испанските органи посочват, че посоченият проект не е оспорван пред 
испански административен съд.

Заключение

Комисията разгледа аргументите и информацията, предоставени от вносителите на 
петицията във връзка с въпросния проект, в контекста на приложимото право на 
Общността в областта на околната среда, отчитайки също така отговора на испанските 
органи и цялата налична информация по въпроса.

В заключение, анализът на досието не позволи да се направи извод, че е извършено 
нарушение на правото на Общността в областта на околната среда, приложимо в 
конкретния случай.


