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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1456/2008, внесена от г-жа Maria Luisa Rivera Alvarez, с испанско 
гражданство, от името на Asociación de Vecinos Val do Reblo, Arnado León, 
относно неблагоприятния ефект, оказван от откритите кариери за добив на 
шисти, функциониращи незаконно в село Arnado (Oencia, Leon)

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията призовава Европейския парламент да се намеси пред 
съответните испански органи за затваряне на откритите кариери за добив на шисти, 
които функционират незаконно в село Arnado (Oencia, Leon). Според вносителката на 
петицията дейността на кариерите е предизвикала необратими щети на домовете, 
разположени в близост, както и на цялата община Oencia. Вносителката на петицията 
отбелязва, че уникалната екосистема във Valle del Rio Selmo в Oencia, която е защитена 
съгласно испанското законодателство, също ще бъде сериозно засегната от кариерите. 
Вносителката на петицията твърди, че тези кариери не са прекратили работата си, 
въпреки факта, че регионалните органи са установили, че функционирането им е 
незаконно. Според нея те работят на базата на незаконни разрешителни, издадени от 
община Oencia. Вносителката на петицията, чиито опити да реши проблема на 
национално ниво са се оказали безуспешни, се обръща към Европейския парламент с 
молба да проучи въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 Март 2009 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 25 Март 2010 г.

Вносителката на петицията иска да бъдат затворени откритите кариери за добив на 
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шисти, които функционират незаконно в село Arnado, община Oencia в провинция 
Leon, автономна област Castilla y León, Испания.

Според вносителката на петицията дейността на кариерите е предизвикала необратими 
щети на домовете, разположени в близост, както и на цялата община Oencia. 
Вносителката на петицията отбелязва, че тази дейност се отразява отрицателно върху 
уникалната екосистема във Valle del Rio Selmo и твърди, че тези кариери функционират 
въз основа на незаконни разрешителни, издадени от община Oencia. Освен това тя 
посочва, че съществува вероятност за разширяване на експлоатацията на кариерите, 
като твърди, че регионалните органи не предприемат нищо за предотвратяване на 
подобна ситуация. 

Коментари на Комисията във връзка с петицията

Комисията е проучила информацията, предоставена от вносителката на петицията, от 
гледна точка на правото на Европейската общност (ЕО), което може да бъде 
приложимо в случая.

В Директива 85/337/ЕИО1, изменена с Директива 97/11/EО2 и Директива 2003/35/EО3, 
(известна като Директива за оценка на въздействието върху околната среда или 
Директива за ОВОС), са указани изискванията за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда за някои публични и частни проекти.

Директивата за ОВОС прави разграничение между т. нар. проекти, включени в 
приложение I, които при всички случаи подлежат на процедура за ОВОС, и проектите, 
включени в приложение II, за които държавите членки определят дали трябва да се 
извърши ОВОС чрез разглеждане на всеки отделен случай и/или въз основа на прагове 
или критерии, указани в националното законодателство, транспониращо правото на ЕС. 
Когато се извършва всеки отделен случай или се въвеждат прагове или критерии, се 
вземат под внимание съответните критерии за подбор, посочени в приложение III.. Тези 
критерии включват характеристиките на проекта, неговото местонахождение и 
параметрите на потенциалното му въздействие.

Следователно, процедурата за ОВОС е задължителна за проектите, включени в 
приложение I. За проектите, включени в приложение II, е необходимо, преди 
издаването на разрешение за осъществяване, държавите членки да определят дали има 
вероятност тези проекти да окажат значително въздействие върху околната среда.

Следва да се отбележи, че „кариери и открити рудници “ са включени в раздела за 
проекти, свързани с рудодобива, точка 2, буква а) от приложение II на Директивата за 
ОВОС. Важно е също така да се посочи, че съгласно точка 13 от приложение II, 
удължаване на съществуващи проекти, изброени в приложение I или приложение II, 
които вече имат разрешително или които са изпълнени или са в процес на изпълнение, 
ако тази промяна може да има съществено отрицателно въздействие върху околната 

                                               
1 ОВ L 175 от 5.7.1985 г.
2 ОВ L 073 от 14.3.1997 г.
3 ОВ L 156 от 25.06.03
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среда, следва да бъдат подложени на нова процедура за ОВОС.

Процедурата за ОВОС гарантира, че последствията за околната среда от 
осъществяването на даден проект се определят и оценяват преди издаването на 
разрешително от компетентните органи (разрешение за осъществяване). В този процес 
своето мнение може да даде и обществото, а при вземането на решение следва да бъдат 
взети под внимание всички проведени консултации. Обществото следва също така да 
бъде информирано за съдържанието на разрешението за осъществяване.

По отношение на Директивите на ЕС в областта на опазването на околната среда 
(Директивата за птиците 79/409/ЕИО1 и Директивата за местообитанията 92/43/EИО2) 
следва да бъде отбелязано, че те биха били приложими, ако има вероятност въпросният 
проект да окаже значително въздействие върху някоя от териториите, включени в 
мрежата на Натура 2000. В този случай процедурата за ОВОС би могла да бъде полезен 
инструмент за прилагането на изискванията и предпазните мерки, указани в член 6 от 
Директивата за местообитанията.

Заключения

Комисията очаква информация от компетентните испански органи относно 
изпълнението на съответните изисквания съгласно правото на ЕО в областта на 
опазването на околната среда. По-специално, Комисията е поискала от испанските 
органи да обяснят как са били приложени изискванията на Директивата за ОВОС в този 
случай. 

Комисията ще продължи да информира комисията по петиции относно всички 
последващи развития по този случаи.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 6 май 2011 г.

Съгласно наличната информация, следва да се отбележи, че регионалният омбудсман 
(Procurador del Común) е започнал разследване по този случай, посочвайки пасивността 
на испанските компетентни органи при справяне със ситуацията.

Службите на Комисията поискаха допълнителна информация от компетентните 
испански общински и регионални органи, за да се запознаят със сегашната ситуация на 
експлоатацията, евентуалното й узаконяване и възможното й разширяване, както и 
мерките, приети за спазване на приложимото законодателство. Те попитаха също така 
на какъв етап се намира положението с кариерите за добив на шисти на тази община. 
Тази информация е необходима за приключване на анализа на конкретния случай.

5. Отговор на Комисията (REV ІІ), получен на 16 март 2012 г.

Испанските органи предадоха допълнителна информация в отговор на искането на 
службите на Комисията.  Те изпратиха два доклада, изготвени от автономната област 
Castilla y León, а именно доклад от Регионалния департамент по индустрия, търговия и 
                                               
1 ОВ L 103 от 25.04.79
2 ОВ L 206 от 22.07.92
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туризъм, както и доклад от Регионалния департамент по околна среда.  Те предадоха 
също така копие от резолюцията на регионалния омбудсман (Procurador del Común) по 
този въпрос.

Провинциалната служба за мините, която принадлежи към Генерална дирекция по 
енергетика и мини към Регионалния департамент по индустрия, търговия и туризъм, 
предоставя информация относно кариерите за добив на шисти и съществуващите 
кариери в тази зона, по-специално тази, която е предмет на настоящата петиция.  
Кариерата („Nano y otras, № 9.454“) притежава разрешително, одобрено на 10 април 
2001 г., както и съответния план за възстановяване.  Регионалните органи обясняват, че 
вследствие на жалбите на съседите във връзка с взривяванията, извършвани от 
предприятието, компетентните органи са направили проверки, за да гарантират, че не 
съществува опасност за село Arnado и околностите.  Освен това, вследствие на 
обичайните проверки на тези кариери, през последните години са наложени различни 
условия, по-специално в областта на управлението на отпадъците.  Регионалните 
органи посочват, че понастоящем се провежда дисциплинарна процедура срещу това 
предприятие за неспазване на определените условия, съдържаща спиране на работите 
извън разрешената зона, но също така и в част от разрешената зона от съображения за 
минна сигурност.

Испанските органи добавят, че въпросното предприятие е поискало продължаване на 
разрешителното, получено през 2001 г., както и разширяване на сегашната кариера.  
Трябва да се отбележи, че този проект в момента е предмет на процедура за оценка на 
въздействието върху околната среда в Регионалния департамент по околна среда, като 
се следват указанията на териториалната комисия за опазване на околната среда.  
Периодът за обществено допитване относно проучването на въздействието върху 
околната среда вече изтече.

Освен това органите по околна среда предоставиха информация относно мерките в 
областта на околната среда, изпълнявани от различните кариери за добив на шисти в 
община Oencia.

Наред с това испанските органи предоставиха копие от резолюцията на регионалния 
омбудсман на Castilla y León (Procurador del Común) в рамките на жалба № 20081440 
относно кариерата за добив на шисти, предмет на настоящата петиция.   Регионалният 
омбудсман изразява удовлетворението си от факта, че компетентните регионални 
органи са одобрили необходимите мерки за справяне с откритите проблеми и за 
започване на процедура с оглед налагане на санкция на предприятието заради 
административно нарушение на регионален закон 11/2003 за опазване на околната 
среда в Castilla y León.

Заключение

Така от досието става ясно, че компетентните испански органи са предприели 
необходимите мерки за налагане на спазването на приложимото право в областта на 
околната среда.


