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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0552/2012, внесена от V.S., с италианско гражданство, относно 
планиран проект за вятърна енергия в крайбрежните води до L’Atmetlla de 
Mar (Тарагона, Испания)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията предупреждава за евентуалните опустошителни последици от 
проект за вятърна енергия в крайбрежните води, при който ще се монтират редица 
вятърни турбини само на 3 километра от брега в Л'Амеля де Мар (Тарагона, Испания). 
Според плана изпитателната станция ZÈFIR ще представлява изследователски 
ветрогенераторен парк за изпитване на четири ветрогенератора.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 септември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.

Вносителят възразява срещу проекта за изграждане на поредица от разположени в 
морето вятърни турбини на 3 километра от брега на община Л'Амеля де Мар, в 
провинция Тарагона (Каталуня, Испания). Този проект е включен в т.нар. „Zèfir Test 
Station project“. Това е научноизследователски проект за ветрогенераторен парк за 
изпитване 4 офшорни вятърни генератора за производството на електрическа енергия. 
Изглежда, че този проект се насърчава от Каталунския институт за изследвания в 
областта на енергетиката (IREC).

Ищецът твърди, че този проект е твърде близо до брега и ще имат пагубен ефект върху 
туризма и върху местната икономика. Той подчертава, че местното население е против 
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този проект. Следва да се отбележи, че петицията не се съдържа никакво конкретно 
нарушение на правото на ЕС в областта на околната среда.

Службите на Комисията разгледаха предоставената от вносителя 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 разграничава т.нар. проекти от приложение І, за които винаги се 
изисква ОВОС, и проектите от приложение ІІ, при които държавите членки вземат 
решение чрез разглеждане на всеки конкретен случай и/или чрез прагове или критерии, 
определени в националното законодателство по транспонирането, дали да бъдат 
подложени на ОВОС. 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 приложение II към Директивата за ОВОС обхваща 
„съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра 
(вятърни генератори)“ в точка 3, буква и). Според наличната информация процедурата 
за извършване на ОВОС за този проект все още не е приключила. Съобщението за 
откриване на фаза на обществено допитване бе публикувани в Държавен вестник (BOE, 
бр. 54) от 3 март 2012 г.

Процедурата по извършване на ОВОС гарантира установяването и оценката на 
последиците от проектите за околната среда, преди компетентният орган да даде 
разрешение за тяхното осъществяване. Обществеността може да изрази своето мнение 
и всички консултации следва да се вземат предвид. Съдържанието на разрешението 
също трябва да бъде направено обществено достояние.

По отношение на директивите на ЕС за опазване на природата (Директива за птиците 
2009/147/ЕИО2 и Директива за местообитанията 92/43/ЕИО3) следва да бъде 
отбелязано, че те биха били приложими в случай че въпросният план или проект може 
да окаже значително въздействие върху защитена зона по „Натура 2000“, по-специално 
морска. В този случай морска зона от значение за Общността с название „Litoral 
meridional tarragoní“ (код ES5140001) би могла да бъде засегната от този проект.  
Директивата за ОВОС може също да бъде използвана като инструмент за прилагане на 
изискванията на директивите за опазване на природата.

                                               
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 дивата фауна и флора, (OВ L 206 от 
22.7.1992 г.).
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По отношение на Директива 2008/56/ЕО1 (Рамкова директива за морската стратегия) в 
случая не може да бъде установено евентуално нарушение на този законодателен акт.

Следва да се отбележи, че ангажиментът на ЕС към енергията от възобновяеми 
източници създаде благоприятна законодателна рамка за развитието на вятърната 
енергетика2, като същевременно се гарантира, че развитието и разширяването на този 
вид енергетика се извършва в съответствие със законодателството на ЕС в областта на 
околната среда.

Като чист, възобновяем източник на електроенергия вятърната енергия е 
предопределена да даде значителен принос за постигането на целите на ЕС в областта 
на енергетиката за 2020 г. Тя също така ще спомогне и за значително намаляване на 
емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха, както и на потреблението на 
прясна вода във връзка с конвенционалното електропроизводство в ЕС. Като цяло 
вятърната енергия помага на икономиките да понижат енергийната си зависимост, 
допринася за социалното сближаване и стимулира технологичното развитие, 
включително износа.

Заключения

Въз основа на информацията, изложена в петицията, Комисията не открива 
доказателство за нарушение на правото на ЕС в областта на околната среда. Поради 
това Комисията не вижда основание за продължаване на случая.

                                               
1 Директива 2008/56/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за 

морска среда (ОВ L 164, 25.6.2008 г.).
2 Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ЕО L 140, 

5.6.2009 г.).


