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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.12.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1398/2008, внесена от Koldo Oriz de Guinea,  (Spanish), с испанско 
гражданство, от името на „MEDIAK ASKE Association”, относно 
потенциалното вредно въздействие върху околната среда на планираните 
вятърни паркове, които ще бъдат създадени в защитени зони от мрежата 
Натура 2000 в Alava (Испания)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията оспорва предвиденото преразглеждане на териториалната 
стратегия относно вятърната енергия (Planificación Territorial Sectorial de la Energia 
Eólica) от Баската автономна област. Според вносителя на петицията тази стратегия 
включва инсталирането на няколко вятърни парка в защитени зони от мрежата Натура 
2000 в Alava (Montes de Iturrieta, Cruz de Alda, Sierra de Arkamo). Вносителят твърди, че 
тези планове ще имат сериозно вредно въздействие върху околната среда във 
въпросните зони. Вносителят заявява, че баските органи са възложили няколко 
договора за изграждане на вятърните генератори преди да е приключена оценката на 
въздействието върху околната среда. Според вносителя проучването показва 
значително въздействие върху околната среда в защитените територии и иска 
Европейският парламент да се намеси, за да гарантира спазването на съответното 
европейско законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Въпреки че като цяло разработването на вятърни паркове е съвместимо с опазването на 
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биоразнообразието от генерална гледна точка, съществуват данни, че неподходящото 
разполагане на ветроенергийни проекти може да причини значителни отрицателни 
последствия за биоразнообразието на регионално и на местно ниво. В процеса на 
планиране на ветроенергийни паркове и други проекти , държавите-членки трябва да 
се уверят, че е отдадено пълно внимание на съответствието с двете екологични 
директиви относно опазването на дивите птици (79/409/EИО)1 и относно естествените 
местообитания и дивата флора и фауна (92/43/EИО)2 , включително на укрепване на 
качеството и целостта на мрежата от защитени територии Натура 2000.

Териториалната стратегия относно вятърната енергия ("Planificación Territorial Sectorial 
de la Energia Eólica"), изготвена от регионалната управа на страната на баските, както и 
проекти, изпълнявани съгласно тази стратегия, могат да имат въздействие върху 
териториите по Натура 2000 в региона, и по-специално върху специалните защитени 
зони:

Arabako Hegoaldeko Mendilerroak / Sierras Meridionales de Álava (ES0000246), Izki 
(ES2110019), Salvada Mendilerroa / Sierra Salvada (ES0000244), Valderejo-Árcena 
Mendilerroa / Valderejo-Sierra de Árcena (ES0000245), Txingudi (ES0000243), Salvada 
Mendilerroa / Sierra Salvada (ES0000244), Urdaibaiko Itsasadarra / Ría de Urdaibai 
(ES0000144).
Поради планираните дейности, споменати в петицията, територията от значение за 
Общността ES2110004 "Arkamo-Gibijo-Arrastaria" би могла да бъде засегната. В тази 
зона живеят 15 вида птици, включени в Приложение І от Директивата за птиците 
(79/409/EИО). Територията е също така важна и за 28 вида редовно срещащи се 
прелетни птици.

Комисията счита, че преди да дадат разрешение за проекта, компетентните органи 
трябва да гарантират, че са изпълнени изискванията на член 6 от Директивата за 
местообитанията. Съгласно член 6, параграфи 3 и 4, планове или проекти, които не са 
непосредствено свързани с управлението на територията или не са необходими за него, 
но които поотделно или във взаимодействие с други планове или проекти могат да 
окажат влияние върху нея, се подлагат на съответна проверка, за да се оцени 
въздействието им върху територията от гледна точка на целите на съхраняването на 
тази територия. С оглед на оценката на въздействието върху територията и при 
спазване на разпоредбите на Директивата за местообитанията, компетентните органи 
одобряват плана или проекта само след като установят, че той няма да има отрицателно 
влияние върху съответната територия. Следва да се отбележи, че процедурите за СООС 
и ОВОС могат също така да бъдат средство за прилагане на разпоредбите на член 6 от 
Директивата за местообитанията.

Заключения

Комисията счита, че преди да разрешат строителството на вятърните генератори, 

                                               
1 Директива 79/409/EИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици. 
ОВ L 103, 25.4.1979 г.
2 Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна.  ОВ L 206, 22.7.1992 г.
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компетентните органи трябва да приложат предпазните мерки и процедурите за оценка, 
които се изискват съгласно член 6 от Директива 92/43/EИО. На основата на тези 
оценки, органите ще преценят дали планираните дейности могат да започнат и, ако 
това е така, при какви условия. Всякакво потенциално отрицателно въздействие на 
проекта следва да бъде разгледано не само в рамките на засегнатите територии по 
Натура 2000, но също така извън тези територии във връзка със защитата на птиците и 
техните миграционни маршрути. 

Комисията ще поиска от испанските органи да предоставят по-нататъшна информация 
относно оценката на въздействието върху околната среда на въпросните проекти и 
подходящото изпълнение на член 6 от Директивата за местообитанията.

4. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2009 г.

Комисията поиска допълнителна информация от компетентните испански органи 
относно оценката на въздействието върху околната среда на въпросните проекти и 
правилното прилагане на член 6 от Директивата за местообитанията.

Според отговора на испанските органи, проектите „Parque Eólico de Arkamo“ и „Parque 
Eólico de Canto Blanco“ не са подложени на оценка на въздействието върху околната 
среда. Процедурата по извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
все още е на предварителен етап.

Що се отнася до издаването на разрешително за двата проекта, испанските органи 
отговарят, че процедурите в тази връзка все още не са приключили. Оценката на 
въздействието върху околната среда на тези проекти съгласно разпоредбите на член 6, 
параграф 3 от Директивата за местообитанията 92/43/EEC1 предстои да бъде започната.

Въз основа на наличната информация, Комисията е наясно, че компетентните органи 
все още не са взели окончателно решение относно двата проекта за изграждане на 
вятърни паркове. Поради това и тъй като изглежда, че процедурата все още е в ход, не е 
налице явно нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда.

                                               
1 Директива 92/43/ЕО на Съвета от 21 май 1992 г. относно опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна.
ОВ L 206,  22.7.1992 г.


