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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0020/2011, внесена от R.G., с испанско гражданство, относно 
предполагаемо нарушение на законодателството в областта на околната 
среда в Montes de Toledo (Sierras de Malagón), Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да предприеме действия за 
предотвратяване на нарушение на законодателството на Европейския съюз относно 
опазването на птиците и местообитанията и оценката на въздействието върху околната 
среда, тъй като околната среда се унищожава поради изграждането на вятърни паркове 
в Montes de Toledo (Sierra de Malagón), Испания.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 април 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

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

Съгласно изменената Директива 85/337/ЕИО1 на Съвета относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директива за 
оценката на въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС), проектите, 
които е възможно да оказват значително въздействие върху околната среда по силата, 
inter alia, на своето естество, размери и разположение, трябва да бъдат предмет на 
оценка на техните въздействия върху околната среда преди издаване на разрешение за 
осъществяване.  

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40; OВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5; OВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17; OВ L 140, 

5.6.2009 г., стр. 114.
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Директивата за ОВОС прави разлика между така наречените проекти от приложение І, 
които винаги подлежат на процедура за ОВОС, и проекти от приложение ІІ, за които 
държавите-членки вземат решение, чрез разглеждане на всеки отделен случай и/или 
прагове или критерии, предвидени в националното законодателство, което транспонира 
директивата, относно това дали проектът да бъде подложен на ОВОС. Следва да се 
отбележи, че вятърните паркове попадат в обхвата на приложение II, точка 3, и) към 
Директивата: „Съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на 
вятъра (вятърни генератори)“.

От предоставената от вносителя информация изглежда, че компетентният орган на 
регионалното правителство на Castilla La Mancha е провел процедура за ОВОС за всеки 
от проектите за изграждане на вятърен парк.

Предоставената от вносителя информация обаче е толкова ограничена, че Комисията не 
разполага с достатъчно основание, за да прецени дали е необходимо да се изискат 
допълнителни подробности от италианските органи.

Комисията би желала да подчертае, че отговорността за правилното прилагане на 
законодателството на ЕС принадлежи главно на държавите-членки. Комисията не 
разполага с правомощия съгласно Договора да замества органите на държавите-членки 
по отношение на контрола и налагането на изпълнението на техните решения, 
например, относно издаването на разрешителни за такива проекти. Подобни въпроси са 
обхванати единствено от законодателството на държавата-членка.

Съгласно предоставената информация изглежда, че в случая е била проведена 
процедура за ОВОС. Не може да бъде взето решение относно това дали да се влезе във 
връзка с испанските органи, тъй като представената от вносителя на петицията 
информация е много ограничена.

Ако вносителят счита, че изискванията на правото на ЕС не са били спазени в този 
случай, ще бъде необходима по-подробна информация, както и съответни 
доказателства.


