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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1519/2008, внесена от Matías Cuadrado González, с испанско 
гражданство, относно изграждането на жилищен квартал в община Horche, 
Guadalajara, Испания, в близост до промишлена птицеферма

1. Резюме на петицията

Вносителят се оплаква от отреждането на земя за застрояване в община Horche, 
Guadalajara, в близост до промишлена птицеферма. Според вносителя общинският 
съвет е трябвало да извърши оценка на въздействието върху околната среда, за да 
прецени съвместимостта на жилищния квартал и промишлената птицеферма, чиито 
емисии биха могли да бъдат вредни за здравето (като по този начин се нарушават 
Директива 96/62/ЕО на Съвета от 27 септември 1996 година относно оценката и 
управлението на качеството на околния въздух и Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 
септември 1996 година за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 март 2009 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

От името на „Explotaciones Avícolas Alcarria, S.L.“ вносителят на петицията възразява 
срещу план за жилищно строителство в близост до неговата промишлена птицеферма в 
община Horche, провинция Guadalajara, автономна област Castilla-La Mancha, Испания.

Според вносителя не е била извършена оценка на въздействието върху околната среда, 
за да се прецени съвместимостта на жилищния квартал и промишлената птицеферма.
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Забележки на Комисията

Комисията е разгледала предоставената от вносителя на петицията информация в 
контекста на правото на ЕС в областта на околната среда, което може да бъде 
приложено в този случай.

Следва да се отбележи, че Директива 85/337/ЕИО1 със съответните изменения (известна 
като Директива за оценка на въздействието върху околната среда или Директива за 
ОВОС) би могла да бъде приложима в дадения случай. Тя предвижда разпоредби за 
извършване на ОВОС за някои публични и частни проекти. 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 дали проектът да бъде подложен на ОВОС, като разглеждат всеки отделен 
случай или правят преценка в зависимост от праговете или критериите, предвидени в 
националното законодателство, което транспонира директивата.

Следва да се отбележи, че „проекти за обекти с обществено предназначение, 
включително строителство на търговски центрове и паркинги“ са включени в точка 10, 
буква б) от Приложение II към Директивата за ОВОС. 

От друга страна, по отношение на градоустройствения план на общината биха могли да 
бъдат приложими и разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО2 относно оценката на 
последиците на някои планове и програми върху околната среда, известна като 
Директива за стратегическа екологична оценка или Директива за СЕО.

Двете директиви, за СЕО и ОВОС, са насочени към постигане на подобни цели с оглед 
насърчаване на устойчивото развитие, общественото участие и включване на 
въпросите, свързани с околната среда, в процеса на вземане на решения.

Заключение

За да разбере подробностите по този случай, Комисията е изискала информация от 
компетентните испански органи относно изпълнението на съответните изисквания 
съгласно правото на ЕС в областта на опазването на околната среда. В частност 
Комисията е поискала от испанските органи да уточнят как са приложили изискванията 
на директивите за ОВОС и СЕО в този случай.

4. Отговор на Комисията (REV), получен на 17 февруари 2012 г.

В предишното съобщение Комисията е информирала комисията по петиции на 
Европейския парламент относно правото на Европейския съюз в областта на околната 
среда, което може да се приложи в конкретния случай. Става въпрос по-специално за 
Директива 85/337/ЕИО3 (оценка на въздействието върху околната среда) и Директива 
                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40; ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5; ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17; ОВ L 140, 
5.6.2009 г., стр. 114.
2 ОВ L 197, 21.7.2001 г.
3 Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 година относно оценката на въздействието на някои 

публични и частни проекти върху околната среда; изменена с Директиви 97/11/ЕО, 2003/35/ЕО и 
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2001/42/ЕО1 (стратегическа екологична оценка).

След постъпването на петицията службите на Комисията са се обърнали към 
испанските органи, за да поискат техните коментари във връзка с изложените от 
вносителя на петицията факти, както и във връзка с прилагането на правото на 
Европейския съюз в областта на околната среда в дадения случай.

Испанските органи са изпратили изготвените от автономната област Castilla-La Mancha 
доклади, по-конкретно този на Генералната дирекция за оценка на въздействието върху 
околната среда към Регионалния отдел за селско стопанство и околна среда и доклада 
на Регионалния отдел за териториално устройство и жилищно строителство.
Испанските органи са изпратили също така изготвения от кметството на Horche доклад 
във връзка с този случай.

В обобщение испанските органи обясняват основните характеристики на този 
градоустройствен проект, неговата история и предприетите до момента 
административни и екологични мерки. Органите обясняват също така приетите мерки 
за гарантиране на правилното прилагане на задълженията, произтичащи от правото на 
ЕС в областта на околната среда.

Регионалните органи посочват, че на 24 август 2005 г. в Представителството на 
провинция Guadalajara към Регионалния отдел за околна среда е постъпила молба за 
започване на процедура по оценка на въздействието върху околната среда на проекта 
„Proyecto de Urbanización del Sector 18 de Horche (Guadalajara)“. Молбата е заведена под 
номер GU-178/05.

Проектът предвижда благоустрояване на 28,6 хектара от Сектор 18, определен като 
годен за застрояване с жилищни обекти, съгласно Общинския устройствен план на 
Horche, и по-конкретно построяването на 896 жилища.

Регионалните органи обясняват, че са приложили регионалния закон 5/1999 на Castilla-
La Mancha за оценка на въздействието върху околната среда, като са следвали 
процедурата, предвидена в Постановление 178/2002, което утвърждава уредбата на 
споменатия закон. Става въпрос за регионално законодателство за транспониране на 
Директива 85/337/ЕИО, която е била в сила по същото време. Следва да се отбележи, че 
за този тип проекти се предвижда разглеждане на всеки отделен случай, с цел да се 
вземе решение дали въпросният проект следва да бъде подложен на официална 
процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

С решение от 3 октомври 2005 г. Представителството на провинция Guadalajara към 
Регионалния отдел за околна среда заключава, че за въпросния проект не е необходима 
официална процедура по оценка на въздействието върху околната среда. Решението с 
мотивите е публикувано в Официален вестник на Castilla-La Mancha № 209 от 19 
октомври 2005 г. (стр. 18.633—18.634).

                                                                                                                                                  
2009/31/ЕО. ОВ L 175, 5.7.1985 г.; ОВ L 73, 14.3.1997 г.; ОВ L 156, 25.6.2003 г.; ОВ L 140, 5.6.2009 г.

1 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 година относно оценката 
на последиците на някои планове и програми върху околната среда. ОВ L 197, 21.7.2001 г.
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От досието става ясно, че компетентните органи са приложили механизма за 
предварителна проверка (screening), предвиден в Директива 85/337/ЕИО за проектите, 
изброени в Приложение II.

Освен това регионалните органи обясняват, че Общинският устройствен план (ОУП) на 
Horche, според който е предвидено застрояване на въпросната зона, е преминал 
предварителна процедура за оценка на околната среда, както това е предвидено в 
посоченото регионално законодателство по отношение на плановете и програмите. 
Става въпрос за оценка, произтичаща от Директива 2001/42/ЕО, която въпреки това от 
правна гледна точка не е приложима към ОУП, понеже същият е влязъл в сила преди 21 
юли 2004 година, откогато този тип оценка става задължителна съгласно член 13 на 
посочената директива. Процедурата е приключена с решение на регионалния орган по 
околната среда от 17 ноември 2003 година. Окончателното одобрение на ОУП на 
Horche от страна на Градоустройствената комисия на провинция Guadalajara е 
публикувано в Официалния вестник на Castilla-La Mancha от 16 ноември 2004 г. и 29 
декември 2004 г.

Испанските органи са предоставили копие от посочените решения, както и копие от 
публикуването им в Официалния вестник на Castilla-La Mancha.

Общинските органи посочват, че в съответствие с предвиденото в ОУП на Horche и 
след предприемането на посочените административни мерки, градоустройственият 
план на Сектор 18 е бил окончателно одобрен на заседание на кметството на Horche от 
20 април 2006 г. Общинските органи допълват, че при провеждането на процедурите не 
е постъпила никаква претенция от страна на собственика на въпросната птицеферма, 
т.е. от вносителя на настоящата петиция.

Испанските органи съобщават, че след като е получил всички необходими 
разрешителни и лицензи, въпросният градоустройствен проект в момента се изпълнява.

Заключение

Службите на Комисията са разгледали предоставените от вносителя доводи и 
информация във връзка с въпросния проект в контекста на правото на ЕС, приложимо в 
областта на околната среда, като са взели предвид и отговора на испанските органи.

От разглеждането на досието става ясно, че в дадения случай компетентните испански 
органи са предприели мерки за изпълнение на задълженията, произтичащи от 
Директива 85/337/ЕИО и Директива 2001/42/ЕО.

В заключение, разглеждането на досието не е дало основание да се направи извод за 
нарушаване на приложимото право на ЕС в областта на околната среда. Следователно 
Комисията няма основание да продължи действията си по този случай.


