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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Oтносно: Петиция 0864/2009, внесена от Ayoze Mariano Machín Rodriguez, с 
испанско гражданство, относно предполагаемо нарушение на 
директивите за птиците и естествените местообитания, поради 
изграждането на водноелектрическа централа и ветрогенераторен парк 
на остров El Hierro

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отправя искане за помощ за спиране на строителството – или 
поне за изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда преди 
строителството – на водноелектрическа централа и ветрогенераторен парк поради 
предполагаемо нарушение на директивите за птиците и естествените местообитания.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 102, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Петицията

Вносителят на петицията предупреждава за отрицателното въздействие върху околната 
среда на проект за насърчаване на енергията от възобновяеми източници, по-специално 
вятърната и водноелектрическата, на остров El Hierro, в Автономната област на 
Канарските острови в Испания.

Вносителят на петицията предупреждава, че този проект ще има значително 
отрицателно въздействие върху територии, включени в мрежата „Натура 2000“.
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Вносителят на петицията посочва, че компетентните органи би трябвало да проучат 
други възможности за място за осъществяване на този проект, както и да насърчават 
ограничаването на потреблението на електроенергия на остров El Hierro.

Забележки  на Комисията относно петицията

Комисията разгледа аргументите и предоставената от вносителя на петицията 
информация във връзка с този проект в контекста на правото на Общността в областта 
на околната среда, което би било приложимо. Тя взе под внимание също така 
предишните обстоятелства и вече известните по тази тема данни.

Следва да се посочи, че Комисията беше сезирана по въпрос с искане за писмен отговор 
E-6014/08 относно този проект, с който се цели остров El Hierro да се превърне в 
независим от енергийна гледна точка въз основа на енергия от възобновяеми 
източници.

Комисията отправи искане към испанските органи да коментират изложените факти и 
прилагането на правото на Общността в областта на околната среда в конкретния 
случай, по-специално относно задълженията, произтичащи от Директива 85/337/ЕИО1, 
които се отнасят до оценката на въздействието на някои публични и частни проекти 
върху околната среда.

Член 2 от Директива 85/337/ЕИО предвижда, че проектите, които биха могли да окажат 
съществено въздействие върху околната среда, по-специално поради своя характер,  
размери или местоположение, следва да бъдат подложени на процедура за получаване 
на съгласие за предприемачески дейности и на оценка относно тяхното въздействие 
преди да бъдат одобрени.  Разпоредбите на Директива 85/337/ЕИО се прилагат към 
проектите, включени в приложения I и II.

Съгласно член 4, параграф 1, проектите в приложение I трябва задължително да бъдат 
подложени на процедурата за оценка на въздействието върху околната среда, освен в 
изключителни случаи. Съгласно член 4, параграф 2, за проектите в приложение II, 
съответната държава-членка определя: а) чрез разглеждане на всеки конкретен случай 
или б) чрез прагове или критерии, определени от държавата-членка (фаза на screening), 
дали проектът трябва да бъде предмет на оценка съгласно членове 5–10. Държавите-
членки могат да решат да приложат тези две процедури. Следва да се посочи, че 
проектът, който е предмет на този казус, е включен в приложение II на Директива 
85/337/ЕИО.

Що се отнася до директивите на Общността за опазване на природата: 
Директива79/409/ЕИО2 (Птици) и Директива 92/43/EИО3 (Местообитания), следва да се 
отбележи, че те са относими към този случай, тъй като проектът би могъл да засегне 
                                               
1 Директива 85/337/ЕИО (ОВ L 175, 5.7.1985 г.) изменена с Директива 97/11/ЕО (ОВ L 
073, 14.3.1997 г.), Директива 2003/35/ЕО (ОВ L 156, 25.6.2003 г.) и Директива 
2009/31/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г.).
2  Кодифицирана с Директива 2009/147/EО (OВ L 20, 26.1.2010 г.)
3  ОВ  L 206, 22.7.1992 г.
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различни територии, включени в мрежата „Натура 2000“.

В този смисъл следва да се посочи, че член 6, параграф 3 от Директива 92/43/EИО 
предвижда, че 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 и проекти могат да окажат значително влияние, се 
подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им върху територията от гледна 
точка на целите на съхраняването на тази територия. При съблюдаване на резултатите 
от изпитанието за въздействието върху територията компетентните национални органи 
одобряват плана или проекта само след като установят, че той няма да има отрицателно 
влияние върху съответната територия и ако е подходящо, след като са получили 
мнението на обществеността.

След искането на Комисията испанските органи дадоха отговор, изготвен от 
правителството на Канарските острови, в частност от министерството на околната 
среда и устройство на територията, както и от министерството на заетостта, 
промишлеността и търговията.

Испанските органи обясняват, че в Плана за устойчиво развитие на остров El Hierro, 
одобрен от островните органи (Cabildo Insular) на 27 ноември 1997 г., е включена целта 
за създаване на самодостатъчна в енергийно отношение територия. Въпросният проект 
се вписва в тази цел, насочена към постигане на близо 70–80% от потреблението на 
електроенергия на остров El Hierro с енергия от възобновяеми източници.

Регионалните органи посочват, че инициаторът на проекта е акционерно дружество 
„Gorona del Viento, S.A.“, представлявано в размер на 60% от органите на острова 
(Cabildo Insular de El Hierro), 10% от Технологичния институт на Канарските острови, и 
30% от електрическата компания Endesa. С други думи, това е дружество с 
мажоритарно публично участие.

Регионалните органи подчертават, че въпросният проект е бил предмет на официална 
процедура за оценка на въздействието върху околната среда, съгласно националното и 
регионалното законодателство в тази област. Тази процедура е завършила с декларация 
за оценка на въздействието върху околната среда (DIA), приета от Комисията за 
устройство на територията на Канарските острови (COTMAC) на заседанието, 
проведено на 27 юни 2008 г. Това решение е било публикувано в официалния 
регионален вестник,  бр. 199 от 3 октомври 2008 г.

Тази декларация обобщава резултата от процедурата за оценка на въздействието върху 
околната среда, в това число и извършените консултации със съответните органи и 
обществеността, различните проучени алтернативи, както и приетите мерки за 
избягване или минимизиране на последиците от този проект върху околната среда.

Регионалните органи обясняват, че DIA съдържа 18 условия, свързани с околната среда, 
с които се цели създаване на мерки за опазване на съответните природни територии, в 
това число план за надзор по отношение на околната среда. Тези условия са включени в 
административното разрешение, с което се одобрява въпросният проект, дадено с 
резолюция на Генерална дирекция „Енергетика“ от 20 март 2009 г.
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Испанските органи обясниха също така основните характеристики на проекта, 
състоящи се в горно депо за съхраняване на водата, долно депо, две главни тръби и 
допълнителни инсталации, водноелектрическа централа, ветрогенераторен парк, пет 
линии за електрическо свързване и една електрическа подстанция.

Испанските органи подчертават, че този проект е бил обявен от обществена полза и 
социален интерес с регионалния закон 8/2006 от 11 декември 2006 г. Проектът е бил 
предвиден и в Плана за управление на природните ресурси на остров El Hierro, приет 
през 2002 г.

Що се отнася до директивите на Общността за опазване на природата, испанските 
органи признават, че една част от проекта ще бъде изпълнена в териториите, включени 
в мрежата „Натура 2000“. В частност, горното депо в природната територия „Garoé“ 
(ES0000102), обозначена като Специална защитена зона за птиците (СЗЗ) и като 
територия от значение за Общността (ТЗО). Долното депо и част от подземния 
тръбопровод в ТЗО „Timijiraque“ (ES7020006). В този смисъл испанските органи 
подчертават, че по време на процедурата за оценка на въздействието върху околната 
среда са били взети коригиращи мерки. Освен това DIA установява различни условия, с 
които се цели гарантиране опазването и единството на мрежата „Натура 2000“. Следва 
да се отбележи, че във връзка с това са проведени консултации с Генералната дирекция 
по околна среда на Канарските острови. В действителност, след доклада, изготвен на 28 
март 2008 г., тя е стигнала до извода, че този проект няма да окаже значително 
отрицателно въздействие върху мрежата „Натура 2000“. Във всички случаи, 
изпълнението на проекта е предмет на надзор по отношение на околната среда.

С оглед на гореизложеното, отговорът на испанските органи може да бъде счетен за 
удовлетворителен. Следва да се отбележи, че преди издаването на разрешение 
въпросният проект е бил подложен на процедура за оценка на въздействието върху 
околната среда. Проведени са консултации с органите, отговарящи за околната среда, и 
с различните компетентни органи. Приети и предвидени са цяла поредица от мерки, за 
да бъдат избегнати отрицателните последици на този проект върху околната среда. От 
друга страна, става дума за проект, който е важен по отношение на енергията от 
възобновяеми източници и се оказва благоприятен за околната среда.

Заключения

Анализът на досието не даде основание да се стигне до извода, че е налице нарушение 
на правото на Общността в областта на околната среда, приложимо в този конкретен 
случай.


