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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

21.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:  Петиция 0308/2008, внесена от Lluis Benejam Vidal, с испанско
гражданство, от името на IAEDEN - Institució Altempordanesa per a la 
Defensa i Estudi de la Natura, относно твърдения за нарушение на 
законодателство на Общността в областта на околната среда във връзка 
с приоритетен европейски проект EL3 за свързване на 
електропреносните мрежи на Sentmenat (Испания) и Baixàs (Франция)

1. Резюме на петицията

Вносителят твърди, че испанските органи са в нарушение на Директива 85/337/ЕИО, 
изменена с Директива 97/11/ЕО, относно оценката на въздействието върху околната 
среда във връзка с приоритетен европейски проект EL3 за свързване на 
електропреносните мрежи на Sentmenat (Испания) и Baixàs (Франция). Той твърди, че 
испанските органи са пристъпили към изпълнение на проекта без да извършат оценка 
на въздействието върху околната среда и без да се допитат до общественото мнение. 
Вносителят се позовава на констатациите, съдържащи се в доклад на европейския 
координатор по проекта, Mario Monti, привличащи вниманието върху многобройните 
проблеми около изпълнението на проекта, и по-конкретно липсата на координация 
между Испания и Франция. Вносителят призовава Европейския парламент да 
предприеме необходимите действия за осигуряване спазването от испанските органи на 
приложимото европейското законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 21 януари 2010 г.

Вносителят на петицията насочва вниманието към административни нередности във 
връзка с Директивата за ОВОС (Директива 85/337/ЕИО) и Директивата за 
местообитанията (Директива 92/43/ЕИО) по отношение на различни проекти за 
електропреносни мрежи, свързани с изграждането на електропровод с високо 
напрежение между Испания и Франция. Вносителят изказва опасения относно 
евентуално лошо прилагане на законодателството на Европейската общност в областта 
на околната среда във връзка с одобряването на някои проекти за електропреносна 
инфраструктура в регион Cataluña. В частност вносителят споменава, че органите са 
преминали към одобряване на електропреносната инфраструктура без съответно 
уведомяване на заинтересованата общественост за факта, че тези проекти са част от по-
мащабен проект за бъдещо взаимно свързване на електропреносните мрежи с Франция, 
чието конкретизиране все още предстои, и че въздействието върху райони на Натура 
2000 не е било правилно оценено.

Комисията е добре запозната с въпросите, повдигнати от вносителя. Комисията проучи 
тези въпроси в отговор на съвместна жалба, подадена от асоциацията, представлявана 
от вносителя, и от друга асоциация (за справка: Дело 2008/4464), доколкото те биха 
могли да съставляват нарушение на приложимото право на Общността в областта на 
околната среда.

Става ясно, че споменатите проекти за електропреносна инфраструктура действително 
са обект на задълженията, установени в Директива 85/337/ЕИО1 относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (позната 
също като Директивата за оценка на въздействието върху околната среда или ОВОС), и 
преминават през места, защитени съгласно Директива 92/43/EИО2.

Според информацията, събрана от Комисията във връзка с действията на органите, в 
съответствие със задълженията, установени в Директивата за ОВОС, въпросните 
проекти са били предадени или в момента преминават през съответните процедури за 
оценка на въздействието върху околната среда, както следва:

По отношение на електропровода между местностите Semsenat и Bescanó следва да се 
отбележи, че проектът е одобрен вследствие на положителен доклад за въздействието 
върху околната среда, публикуван през май 2004 г. От наличната информация става 
ясно, че по време на процедурата за оценка на въздействието и в съответствие с 
изискванията, установени в членове 5–10 от Директивата за ОВОС, заинтересованата 
общественост е получила възможност да представи коментари по проекта. Също следва 
да се отбележи, че предадените от инвеститора проучвания включват и оценка на 
евентуалното въздействие на електропровода върху територията от Натура 2000 
„Savassona y Guillerías“, което е определено като незначително.

Що се отнася до бъдещия електропровод по трасето Bescanó-Ramis-Santa Llogaia, 
                                               
1 Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. (ОВ L 175, 5.7.1985 г.), изменена с Директива 
97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 г. (ОВ L 73, 14.3.1997 г.) и Директива 2003/35/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. (ОВ L 156, 25.6.2003 г.)
2 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. (ОВ L 206, 22.7.1992 г.)
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наличната информация относно продължаващите в момента процедури показва, че 
понастоящем компетентните органи предприемат необходимите стъпки за оценка на 
вероятните въздействия върху околната среда (включително преки, косвени и 
кумулативни въздействия върху околната среда), поради което заключението на 
Комисията във връзка с този електропровод е, че към момента няма признаци за 
вероятно нарушение на приложимото законодателство на ЕС в областта на околната 
среда.

По отношение на бъдещото свързване на електроенергийните системи между Baixas 
(Франция) и Santa Llogaia (Испания), сведенията, с които разполага Комисията, също 
показват, че испанските органи са предприели необходимите мерки за съвместно 
оценяване на евентуалните въздействия върху околната среда (включително преки, 
косвени и кумулативни въздействия върху околната среда), в тясно сътрудничество с 
френските органи.

Проектът за взаимно свързване на електропреносните мрежи между Испания и 
Франция в отсечката Baixas (Франция) – Santa Llogaia (Испания) е бил подаден в ЕК за 
получаване на финансова помощ въз основа на Регламента за европейската енергийна 
програма за възстановяване (663/2009).

Като част от процеса на оценяване, Европейската комисия е поискала от изпълнителя 
на проекта в Испания да предостави повече подробности относно графика за 
получаване на екологично разрешително и да потвърди, че екологичните аспекти на 
проекта са изяснени, преди осъществяването на проекта да може да продължи. Според 
изпълнителя на проекта, връзката ще включва две преобразувателни станции AC-DC-
AC (работещи на половин мощност) на всеки край, свързани с четири DC кабела. Тези 
кабели ще бъдат подземни по цялата отсечка от Baixas до Santa Llogaia. Подземните 
кабели ще използват специални канали и тунел за пресичане на границата между 
Франция и Испания съгласно екологичните изисквания.

Комисията заключи, че няма доказателства за нарушение на задълженията, установени 
съгласно приложимото право на ЕС в областта на околната среда, и че не е уместно 
Комисията да отправя възражения пред испанските органи. Вносителят е уведомен за 
това през декември 2008 г. Поради липсата на нови елементи, предоставени от него, 
които да позволят на Комисията да проведе допълнително разследване, на 19 март 2009 
г. разглеждането беше приключено.

Заключения

След като провери съгласуваността със съответните изисквания на правото на ЕО в 
областта на околната среда, Комисията реши да приключи разглеждането и да не 
предприема допълнителни действия по този случай.


