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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.06.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0258/2010, внесена от J.RQ.B., с испанско гражданство, относно 
дейностите в кариера в Erro, Навара

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу решението на органите на Навара да 
разрешат отварянето на кариера в зона, която е част от мрежата Натура 2000 и е 
класифицирана като територия от значение за Общността (Monte Alduide ES 2200019).
Той посочва, че насоките за използване и управление на зоната не съдържат разпоредби 
за извършване на проучване във връзка с кариерата.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Вносителят изразява несъгласието си с проект за създаване на открита кариера в 
община Valle de Erro, в автономната област Навара, Испания.

Според вносителя, този проект ще окаже сериозно отрицателно въздействие върху 
територията от значение за Общността (ТЗО) „Monte Alduide“, (ES 2200019), част от 
мрежата на Натура 2000, както и върху важната за опазването на дивите птици зона 
085, „Roncesvalles-Irati Sierra de Abodi“.

Вносителят е приложил Решение1 на директора на Отдела за качество на околната 
                                               
1 Resolución 997/2009, de 29 de diciembre, del Director del Servicio de Calidad Ambiental, por la que se 
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среда, с което се дава разрешение за проекта, съгласно оценката за въздействие върху 
околната среда, като проектът включва и достъпите до обекта, както и местата за 
разполагане на третата част от сондажите в Legua Acotada (Zilbeti, долината Erro), 
финансирани от фирма Magnesitas Navarras, S.A.

Комисията прегледа предоставената от вносителя информация с оглед на правото на 
ЕС, което може да се приложи в дадения случай.

Директива 85/337/ЕИО1 с нейните изменения (известна като Директива за оценка на 
въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС) съдържа изисквания за 
извършване на ОВОС по отношение на някои публични и частни проекти. Директивата 
разграничава т.нар. проекти от приложение І, за които винаги се изисква ОВОС, и 
проекти от приложение ІІ, при които държавите-членки вземат решение дали да бъдат 
подложени на ОВОС чрез разглеждане на всеки конкретен случай и/или чрез прагове 
или критерии, определени в националното законодателство по транспонирането.

Следва да се отбележи, че, в зависимост от характеристиките на този проект, той може 
да попада в обхвата на Приложение I, точка 19 от Директивата: „Кариери и рудници за 
открит добив на суровини с площ над 25 хектара“, или може да бъде включен в 
Приложение II, точка 2, буква а) от директивата: “Кариери, открити рудници и добив на 
торф (проекти, невключени в Приложение I)"

Процедурата за ОВОС гарантира, че последствията за околната среда, свързани с 
осъществяването на даден проект, се изясняват и оценяват преди компетентният орган 
да издаде разрешително.

По отношение на директивите на ЕС за опазване на природата (Директива за птиците 
79/409/ЕИО 2 и Директива за местообитанията 92/43/ЕИО 3) следва да бъде отбелязано, 
че те биха били приложими в случай че въпросният план или проект би могъл да окаже 
значително въздействие върху зона от мрежата на Натура 2000. В такъв случай 
процедурата за ОВОС може да бъде полезен инструмент за прилагане на предпазните 
мерки, предвидени съгласно член 6 от Директивата за местообитанията.

Съгласно наличната информация е дадено разрешение за извършването на сондажни 
работи. Проектът за открита кариера обаче все още е на предварителен етап и 
компетентните орани не са дали разрешение за осъществяване. Предстои 
компетентните органи да извършат необходимата ОВОС за кариерата и да вземат 
решение по отношение на въздействието на този проект върху въпросната територия и 
върху биологичните видове, защитени от директивата за местообитанията. Комисията е 
на мнение, че процедурата за ОВОС за този проект е подходящата рамка, в която 
                                                                                                                                                  
concede la Autorización de Afecciones Ambientales para el Proyecto de accesos y emplazamientos de la 3.ª 
campaña de sondeos en Legua Acotada (Zilbeti, Valle de Erro), promovido por Magnesitas Navarras, S.A. (B.O. 
Navarra n. 18, 9/02/2010)
1 Директива 85/337/EИО (ОВ  175, 05.07.1985 г.) с изменението й от Директива 97/11/ЕО (ОВ L 073, 
14.03.1997 г.), Директива 2003/35/EО (ОВ L 156, 25.06.2003 г.) и Директива 2009/31/ЕО (ОВ L 140, 
05.06.2009 г.)
2 ОВ L 103, 25.04.1979 г. Кодифицирана от Директива 2009/147/ЕО (ОВ L 20, 26.01.2010 г.)
3 ОВ L 206, 22.7.1992 г.
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обществеността може да изрази своите коментари и опасения, свързани с проекта и 
неговите възможни алтернативи.

В заключение, Комисията отчита факта, че проектът за открита кариера е в 
предварителен стадий и че компетентните органи все още не са взели окончателно 
решение за него. Следователно не е налице явно нарушение на правото на ЕС в 
областта на опазването на околната среда и понастоящем Комисията не може да 
продължи разглеждането на случая.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 10 юни 2011 г.

Наблюдения на Комисията

Службите на Комисията разгледаха допълнителната информация, предоставена от 
вносителя на петицията, предвид законодателството на ЕС в областта на околната 
среда, което е възможно да се приложи в този случай.

Според вносителя компетентните органи са дали разрешение за осъществяване за 
проекта за открита мина, одобрено на 13.12.2010 г.1 Проектът за кариера е бил обект на 
публична консултация, а процедурата за ОВОС е приключила с издаване на становище 
за ОВОС, одобрено на 26.11.2010 г.2.

Компетентните органи са провели необходимата процедура за ОВОС за кариерата и са 
взели решение относно въздействието на този проект върху територията от значение за 
общността (SCI) ES 2200019 „Monte Alduide“, определена съгласно разпоредбите на 
Директивата за местообитанията 92/43/EEC3.

Декларацията за въздействие върху околната среда показва, че проектът няма да окаже 
значително въздействие върху споменатата територия. Посочени са конкретни 
предпазни и смекчаващи въздействието мерки, които да сведат до минимум 
въздействието на този проект върху биологичните видове и върху типовете 
местообитания в зоната на изпълнение на проекта.

Следователно Комисията няма основания да счита, че предприетите до момента 
действия не съответстват на изискванията, указани в Директивата за местообитанията и 
Директивата за ОВОС.

Заключение

Въз основа на допълнителната информация, предоставена от вносителя на петицията, в 
случая Комисията не може да установи наличие на нарушение на законодателството на 
ЕС в областта на опазването на околната среда. Следователно Комисията няма 
основание да променя първоначалните си заключения.

                                               
1 Публикувано в Официален вестник на правителството на Navarra № 1.03.01.2011 г.
2 Публикувано в Официален вестник на правителството на Navarra № 159, 31.12.2010 г.
3 Директива 92/43/ЕО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна. ОВ L 206 от 22.07.1992 г.


