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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1381/2010, внесена от Günter Ehmann, с германско гражданство, 
относно неизвършването от страна на органите на ОВОС при даване на 
разширена концесия за добив на минерали

1. Резюме на петицията

Теренът за оспорваните концесии за добив на минерали е в експлоатация за находища 
на лава и базалт от преди влизането в сила на Директива 85/337/ЕИО (ОВОС). След 
1997 г. са издадени нови концесии без всякаква оценка на въздействието за площ, която 
е с около 100 % по-голяма от първоначалната. Германският регионален орган за 
геология и минно дело твърди, че оценки на въздействието се изискват само за 
първоначална концесия, а не за последващо преразпределение. Вносителят на 
петицията счита, че е погазен духът на закона.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 февруари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

Директивата за оценка на въздействието върху околната среда 85/337/ЕИО1 (ОВОС) 
установява следните задължения:

Кариерите и рудниците за открит добив на суровини с площ над 25 хектара са 
включени в приложение I към директивата. Тези проекти трябва да бъдат подложени на 
оценка за въздействието върху околната среда съгласно член 4, параграф 1). Другите 
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тип кариери попадат в обхвата на приложение II към директивата. За включените в 
приложение II проекти, държавите-членки трябва да определят чрез разглеждане на 
всеки отделен случай или чрез определени от тях прагове и критерии дали проектът 
следва да бъде предмет на оценка на въздействието върху околната среда.

Всяка промяна или разширение на проектите, включени в приложение I, трябва да бъде 
предмет на оценка на въздействието върху околната среда, когато тази промяна или 
разширение отговаря на праговете, предвидени в приложение I.

Всяка промяна или разширение на проектите, включени в приложение I или 
приложение II, които вече са били разрешени, извършени или в процес на извършване, 
които биха могли да имат значително неблагоприятно въздействие върху околната 
среда (промяна или разширение, които не са включени в приложение I), трябва да бъде 
предмет на оценка на въздействието върху околната среда.

Предоставената от вносителя информация не позволява да се установят точно зоните, 
отдадени на концесия, зоните в експлоатация или в процес на извеждане от 
експлоатация/рехабилитация. От наличните данни не може да се установи по 
отношение на кои зони от кариерата са били позволени разширения и, следователно, 
степента и въздействието на тези разширения не могат да бъдат оценени. Сключването 
на споразумение за концесия не е еквивалентно на разрешение от страна на органа, 
отговорен за минното дело, за разширение на рамковия план за експлоатация на 
кариерата. Писмата от компетентния орган до вносителя (напр. с дата 20.10.2008 г., 
19.5.2009 г. и  26.2.2010 г.), в които са посочени причините за това, че не е било 
изискано провеждането на оценка на въздействието върху околната среда преди 
даването на съгласие за разширение, не са предоставени. Предоставена е единствено 
кореспонденцията, свързана с тях, както и с изложени устни обяснения.

Въз основа на наличната информация Комисията не е в позиция да прецени дали 
Директива 85/337/EИО е била правилно приложена в разглеждания случай.
Следователно Комисията не може да предприеме последващи действия във връзка с 
жалбата. В случай че вносителят предостави допълнителна информация, по-специално 
относно датите, площта на кариерите и възможното въздействие на разширенията в 
одобрените планове за тяхната експлоатация, както и относно причините, посочени от 
органа във връзка с решението относно необходимостта от провеждане на оценка на 
въздействието върху околната среда, Комисията може да бъде в състояние да продължи 
разглеждането на случая.


