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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1305/2010, внесена от Juan Eladio Palmis Sánchez, с испанско 
гражданство, относно изграждането на крематориум в непосредствена 
близост до домове, училище и плажове в Puerto de Mazarron, Мурсия, 
Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу предоставеното от местните органи 
разрешение за строеж на крематориум на 10 метра от къщи и училище и на около 150 
метра от плажа, тъй като счита, че крематориумът е опасен за общественото здраве.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Комисията проучи предоставената от вносителя информация с оглед на правото на ЕС 
в областта на околната среда, което би могло да се приложи в дадения случай.

Директива 85/337/ЕИО1 (известна като „Директива за оценка на въздействието върху 
околната среда” или „Директива за ОВОС”) предвижда оценка на въздействието върху 
околната среда на някои публични и частни проекти.

Следва да се посочи, че проектите за крематориуми не са включени в категориите 

                                               
1 Директива 85/337/EИО (ОВ L 175, 5.7.1985 г.), изменена с Директива 97/11/ЕО (ОВ L 073, 14.3.1997 г.), 
Директива 2003/35/EО (ОВ L 156, 25.6.2003 г.) и Директива 2009/31/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г.).
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проекти, изброени в приложения I и II на директивата. Следователно този проект е 
извън приложното поле на директивата за ОВОС.

Като се вземе предвид, че директивата за ОВОС не е приложима в този случай, 
Комисията не е в състояние да се намеси.  Опасенията на вносителя на петицията, както 
и други евентуални аспекти на изпълнението на този проект, са в обхвата единствено на 
законодателството на съответната държава-членка.  Ако вносителят на петицията желае 
да ги оспори, той може да използва средствата за обжалване, предвидени в испанското 
законодателство.

Заключения

В информацията, изложена в петицията, Комисията не открива данни за нарушение на 
правото на ЕС в областта на околната среда.


