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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0359/2008, внесена от Rafaela Amezcua Casas, с испанско 
гражданство, от името на „Asociación de Vecinos de Favara“, относно 
пускането в експлоатация на трансформаторна станция във Валенсия

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията възразява срещу пускането в експлоатация на 
трансформаторна станция в район Patraix (Валенсия), тъй като според нeя това решение 
е било в противоречие с позицията на местните жители. Според вносителката на 
петицията, местните органи са нарушили задълженията си съгласно Директива КПКЗ и 
не са приложили принципа на превенция. Вносителката смята, че функционирането на 
тази трансформаторна станция в непосредствена близост до къщите и училищата 
представлява сериозен риск за здравето на жителите. Вносителката на петицията 
заявява, че местните жители никога не са се обявявали против увеличаването на 
енергийния капацитет на Валенсия, но моли станцията да бъде преместена извън 
жилищните зони. Вносителката на петицията напомня за два инцидента в миналото, 
които доказват сериозността на ситуацията, и моли Европейския парламент да разгледа 
случая. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

I. Петицията

Вносителката на петицията повдига проблема за възможното отрицателно въздействие 
върху здравето, причинено от трансформаторна подстанция, построена в района Patraix,
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Валенсия, както и на енергийната мрежа с високо напрежение, която свързва този 
трансформатор с енергоснабдителната система. Според вносителката на петицията, 
тези инсталации не отговарят на следното законодателство на Общността:

 Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването1 (кодифицирана версия на Директива 96/61/ЕО, наричана по-
нататък Директива КПКЗ)

 Законодателство за прилагане на Орхуската конвенция, ратифицирана с 
Решение 2005/370/ЕО на Съвета2. 

II. Коментари на Комисията относно петицията

Директива КПКЗ има за цел постигането на интегрирано предотвратяване и контрол на 
замърсяването, причинено от дейностите, изброени в приложение 1 на директивата. Тя 
определя мерките, разработени да предотвратяват или, в случаите, когато това не е 
възможно, да намаляват емисиите във въздуха, водата и земята от гореспоменатите 
дейности, за да се постигне високо ниво на опазване на околната среда като цяло.

Следните инсталации от енергийната индустрия попадат в обхвата на Директива КПКЗ: 
горивните инсталации, чиято номинална топливна мощност надвишава 50 MW, 
рафинерии за минерално масло и газ, коксови пещи и инсталации за газифициране и 
втечняване на въглища. В приложение 1 не се споменават трансформаторни станции 
или енергийни мрежи с високо напрежение. Поради това въпросните инсталации не 
попадат в обхвата на Директива КПКЗ.

Държавите, подписали Орхуската конвенция, гарантират правото на достъп до 
информация, обществено участие в процеса на вземане на решения и достъп до 
правосъдие във връзка с въпроси, свързани с околната среда. Според вносителката на 
петицията, засегнатото население е научило за проекта едва след като е било издадено 
разрешително и изграждането на инфраструктурата вече е било започнало (виж стр. 4 
от разяснителния документ, получен на испански език). Следователно местното 
население не е било информирано относно проекта, нито е участвало в процеса на 
вземане на решение. Това показва нарушаване на член 4 (относно достъпа до 
информация за околната среда, чиито разпоредби са били транспонирани в член 3 от 
Директива 2003/4/ЕО3). Въпреки това информацията, представена от вносителите, не 
изключва възможността испанските органи да са обявили проекта своевременно на 
обществеността.

Освен законодателството, на което се позовават вносителите на петицията, могат да се 

                                               
1 ОВ L 24, 29.01.2008 г., стр. 8.

2 ОВ L 124, 17.05.2005 г., стр. 1–3.

3 ОВ L 41, 28.01.2033 г., стр. 26 относно обществения достъп до информация за околната среда.
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вземат предвид и Директива 85/337/ЕИО на Съвета1, изменена с Директива 97/11/ЕО2 и 
Директива 2003/35/ЕО3 (позната като Директива относно оценката на въздействието 
върху околната среда или Директива за ОВОС). Тази директива включва разпоредби за 
оценка на въздействието върху околната среда на някои проекти. В нея се прави 
разграничение между така наречените проекти от Приложение І, които винаги 
подлежат на оценка, и проекти от Приложение ІІ, при които държавите-членки 
определят дали е необходима оценка на въздействието чрез разглеждане на всеки 
отделен случай и/или прагове или критерии, определени от държавата-членка.

Проекти за изграждане на надземни електропроводи с напрежение 220 kV и по-високо 
и с дължина над 15 км са включени в Приложение І, точка 20 и следователно изискват 
задължителна ОВОС съгласно Директивата за ОВОС. Проекти за някои други 
съоръжения за пренос на електроенергия по надземни кабели са включени в точка 3, 
буква б) от Приложение ІІ. В този случай ОВОС се извършва, ако има вероятност те да 
окажат значително въздействие върху околната среда. Основната отговорност за 
определяне на това пада върху компетентните органи във въпросната държава-членка.

Според информацията, предоставена от вносителката, изглежда, че за този проект е 
била извършена ОВОС. Но няма достатъчно информация, която да позволи на 
Комисията да прецени дали процедурата по ОВОС е била правилно проведена, най-
вече по отношение на общественото участие.

Комисията разбира тревогата на обществеността по отношение на електромагнитните 
полета (ЕМП) и извършва мониторинг на потенциалните последици от ЕМП върху 
здравето, като изисква преглед на научна литература, финансира проучвания, 
разпространява информация и допринася за създаването на законова рамка за защита на 
работниците и гражданите.

Тази законова рамка включва Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г. 
относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета 
(от 0 HZ до 300 GHZ)4. Този текст препоръчва на държавите-членки да приемат рамка 
от базови ограничения и референтни стойности, за да осигурят високо ниво на защита 
на здравето на населението5. Тези препоръки относно ограничаването на експозицията 

                                               
1 Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда. ОВ L 175, 05.07.1985 г.
2 Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 г. за изменение на Директива 85/337/ЕИО относно 
оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда. ОВ L 073, 
14.3.1997 г.
3 Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за осигуряване
участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до 
околната среда и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие 
на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/EО на Съвета. ОВ L 156, 25.06.2003 г.
4 ОВ L 199, 30.7.1999 г. (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1999/l_199/l_19919990730en00590070.pdf ).

5 Във връзка с този въпрос, оценяването трябва да се основава на нивата на излъчване на полето, а не на 
определянето на общи „безопасни разстояния”. Използването на подобен заместител не би било 
подходящо, тъй като полетата зависят от напрежението, потока на електрическия ток и няколко други 
параметри като например структурата на стълбовете, дължината на линиите под напрежение, броя на 
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се основават на доказани последици върху човешкото здраве. Научната основа за 
границите на експозиция в Препоръка 1999/519/ЕО е приета от Научния комитет за 
нововъзникващи и новооткрити рискове за здравето (НКННРЗ)1 през март 2007 г. на 
базата на най-новите научни доказателства. Най-актуалното становище на НКННРЗ 
относно полетата с извънредно ниски честоти (ИНЧ полета — 0-300 Hz), генерирани от 
електропроводи, е следното: „Предишното заключение, че ИНЧ магнитни полета са 
вероятно канцерогенни, базирано главно на резултатите от епидемиологични 
проучвания на левкемията при децата, е все още валидно. За рака на гърдата и 
сърдечносъдовите болести неотдавнашни изследвания показаха, че връзката не е 
вероятна. За невродегенеративните болести и мозъчните тумори връзката с ИНЧ 
полета остава неопределена. Не е проявена явна зависимост между ИНЧ полета и 
съобщаваните от засегнатите лица симптоми (отнасяни понякога към 
свръхчувствителност към електричеството).“

Що се отнася до прилагането на защитни мерки при определени обстоятелства (напр., 
електропроводи в близост до училища, жилищни райони и т.н.), прилагането на 
защитни мерки е въпрос, който трябва да се разглежда от националните органи, като се 
вземе предвид Препоръката на Съвета.

Когато референтните нива са надвишени, се препоръчва националните органи да 
извършат оценка на експозицията и да предприемат подходящи последващи действия, 
като например информиране на изложените на лъчения жители, промени в 
инсталацията или структурата на източника на лъченията, или начина, по който той 
функционира.

Ситуацията в държавите-членки във връзка с прилагането на Препоръката е обобщена в 
Доклад на Комисията за прилагането на Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета (COM(2008) 
532 окончателен)2.

Но тъй като препоръките не са обвързващи, Комисията няма властта да се намесва 
официално, за да налага прилагането на стандартите, определени в Препоръката. Ако 
вносителката на петицията желае въпросът да бъде разгледан допълнително, 
препоръчително е да се запознае с позицията на испанското законодателство и 
свързаните мерки на национално ниво.

Съдът на Европейските общности, обаче, е постановил (решение по дело C-322/88, 
точка 183), че не може да се смята, че препоръките нямат законова сила. Националните 
съдилища са задължени да вземат препоръките предвид при вземане на решение по 
спорове, отнесени до тяхната компетенция, в частност, когато става въпрос за 
                                                                                                                                                  
системите, размерите и броя на линиите под напрежение, и т. н. Повече информация можете да откриете 
на http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net .

1http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_007.pdf

2 Доклад на Комисията за прилагането на Препоръка на Съвета от 12 юли 1999 г. (1999/519/ЕО) относно 
ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета (от 0 HZ до 300 GHZ) –
Втори доклад за прилагането 2002-2007 г. (COM(2008) 532 окончателен).
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:EN:HTML.
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тълкуване на национални мерки, приети за прилагане на дадена препоръка, или когато 
препоръките имат за цел да допълнят обвързващи разпоредби на Общността.

III. Заключения

Комисията не може да установи нарушение на Директива КПКЗ. С оглед на 
информацията, предоставена от вносителите на петицията, не могат да бъдат направени 
конкретни заключения по отношение на възможно нарушаване на Орхуската конвенция 
и свързаното законодателство на Общността.

Според последната информация, изглежда, че подстанцията в Patraix е била спряна в 
резултат на подадени съдебни жалби и на инцидентите, докладвани от вносителите на 
петицията. Освен това, изглежда, че компетентните испански органи са постигнали 
споразумение за преместване на електрическото съоръжение на друго място в гр. 
Валенсия, по-конкретно, бившето корито на река Turia. При това положение, целите на 
вносителката на петицията са постигнати.

С оглед на развитието на събитията на местно ниво, Комисията смята да се увери, че 
трансформаторната станция е била затворена. Ако това не е така, Комисията ще поиска 
становището на испанските органи относно проблема, повдигнат в петицията.


