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Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0540/2012, внесена от Мандфред Йохан и Ханелор Данцер (с 
австрийско гражданство) относно добивните и промишлени дейности, 
извършвани във Felanitx (Балеарски острови, Испания), без съответни 
оценки на въздействието върху околната среда

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията осъждат добивните и промишлени дейности, извършвани в 
община Felanitx (Балеарски острови), за които се твърди, че не са направени съответни 
оценки на въздействието върху околната среда. Дейностите се изразяват в добив на 
чакъл и варовик и експлоатация на бетонов възел, а въпросният район е класифициран 
от регионалното правителство като защитена територия, освен че се намира близо до 
територия от значение за Общността ES5310099. Вносителите на петицията обясняват, 
че направените оценки на въздействието върху околната среда не са целесъобразни: в 
случая на бетоновия възел, направената ОВОС касае друго географско 
местоположение; в случая на добивните дейности, направената ОВОС е силно 
ограничена по обхват, като разглежда основно енергийните аспекти. Ето защо 
вносителите посочват нарушения на Директивата за оценка на въздействието върху 
околната среда (85/337/ЕИО). Вносителите добавят, че в момента тече съдебно 
производство на национално ниво, но не са взети превантивни мерки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор на Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Службите на Комисията разгледаха предоставената от вносителите информация в 
контекста на приложимото в случая право на ЕС в областта на околната среда.

Директива 2011/92/ЕС1 (известна като Директива за оценка на въздействието върху 
околната среда или Директива за ОВОС) предвижда извършването 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 и/или правят 
преценка в зависимост от праговете или критериите, предвидени в националното 
законодателство, което транспонира директивата. При разглеждането на всеки отделен 
случай или при използване на прагове или критерии се вземат предвид съответните 
критерии за подбор, посочени в приложение ІІІ от директивата. Сред тях са 
характеристиките на проекта, неговото местоположение и характеристиките на 
потенциалното му въздействие. Решението им трябва да бъде направено обществено 
достояние.

Следва да се отбележи, че в зависимост от характеристиките на тази дейност, тя 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 по извършване на ОВОС гарантира, че последиците от проектите за 
околната среда са установени и оценени, преди компетентният орган да даде 
разрешение за тяхното осъществяване. Обществеността може да даде своето мнение и 
всички консултации следва да се вземат предвид. Обществеността следва също така да 
бъде уведомена относно съдържанието на разрешителното за осъществяване.

Що се отнася до директивите на ЕС в областта на опазването на природата (Директива 
2009/147/ЕО2 за птиците и Директива 92/43/ЕИО3 за местообитанията), следва да се 
отбележи, че те могат да бъдат приложими, ако има вероятност въпросният проект да 
окаже значително въздействие върху територия от мрежата „Натура 2000”. Следва да се 
отбележи, че съгласно вносителя на петицията мрежата „Натура 2000” би била 
засегната от този проект за изграждане за изграждане на кариера.

В съответствие с член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията, всеки план или 

                                               
1 Директива 2011/92/ЕС (ОВ L 26, 28.1.2012 г.), кодифицирана версия на Директива 85/337/ЕИО относно 
оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, във вида, в който 
е изменена.
2 Директива 2009/147/EО (ОВ L 20, 26.1.2010 г.), кодифицираща Директива 79/409/EИО относно 
опазването на дивите птици (OВ L 103, 25.4.1979 г.).
3 Директива 92/43/EИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (OВ L 206, 
22.7.1992 г.).
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проект, който може да окаже отрицателно влияние върху обекти от „Натура 2000“, се 
подлага на подходяща проверка с оглед целите на съхраняването на тези територии. С 
оглед на заключенията от оценката, компетентните органи одобряват плана или 
проекта само след като установят, че той няма да има отрицателно влияние върху 
целостта на територията. Ако това не може да бъде установено, изпълнението на плана 
или проекта може да продължи единствено при извънредни обстоятелства, посочени в 
член 6, параграф 4 от директивата и то при условие че се предприемат подходящи 
компенсаторни мерки.

Заключения

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. Комисията по 
петиции ще бъде информирана за всяко по-нататъшно развитие по този случай.

4. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

В предишното съобщение Комисията информира комисията по петиции на Европейския 
парламент относно приложимото право на Съюза в областта на околната среда, както и 
относно основните елементи във връзка с проучването на този случай.

След окончателния анализ на досието следва да се отбележат, в обобщение, следните 
точки:

Въпросната кариера притежава разрешение за извършване на минна дейност, датиращо 
от 1974 г., както и план за реставрация, одобрен през 1992 г. и актуализиран след тази 
дата. Трябва да се отбележи, че кариерата е била включена в Ръководен план за сектора 
на кариерите на Балеарските острови, чието преразглеждане е било одобрено с 
Регионален декрет 61/1999.  Въпросният план има за задача да регулира планирането, 
управлението и реставрацията на кариерите на Балеарските острови, за да ограничи 
въздействието им върху околната среда.

Трябва да се отбележи, че изграждането на бетонен завод е получило одобрението на 
комисията по околна среда на Балеарските острови след направена оценка на 
екологичното въздействие в съответствие със закон 11/2006 от 14 септември 2006 г. 
относно оценките на въздействието върху околната среда и стратегическите 
екологични оценки на Балеарските острови. Въпросният закон е регионалното 
законодателство, с което се транспонират директиви 85/337/ЕИО1 и 2001/42/ЕО2.
Посоченото мотивирано решение, което включва редица екологични изисквания, в това 
число корективни мерки и мерки за минимизиране, както и план за екологично 

                                               
1 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г., кодифициран 
текст на Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието върху околната среда на някои 
публични и частни проекти, изменена от Директиви 97/11/ЕО, 2003/35/ЕО и 2009/31/ЕО, О.В.  L 26 от 
28.01.2012 г.
2 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г., кодифициран 
текст на Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието върху околната среда на някои 
публични и частни проекти, изменена от Директиви 97/11/ЕО, 2003/35/ЕО и 2009/31/ЕО, О.В. L 26 от 
28.01.2012 г.
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наблюдение, беше публикувано в официален вестник на Балеарските острови на 27 
октомври 2012 г. 

Следва също така да се отбележи, че регионалният парламент на автономната общност 
на Балеарските острови  прие закон 10/2014 от 1 октомври относно добивната дейност 
на Балеарските острови 1, публикуван в регионалния официален вестник на 9 октомври 
2014 г.  Посоченото регионално законодателство има за цел да приведе в съответствие 
икономическото развитие със защитата и опазването на околната среда, като отчита по-
конкретно приложимите общностни директиви в областта на околната среда.

Заключение

Анализът на случая не установява нарушение на приложимото право на ЕС в областта 
на околната среда.  При всички положения е видно, че компетентните испански органи 
са приели законодателни и административни мерки, за да установят правна рамка, 
съответстваща на общностните директиви в областта на околната среда. Следователно 
Комисията няма основание да продължава своите действия по този случай.

                                               
1 Ley 10/2014 de ordenación minera de las Illes Balears, BOIB 09.10.2014, p.45880-45914.


