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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0403/2010, внесена от Joan Baptista Orquín Caselles, с испанско 
гражданство, от името на „Foro de participación ciudadana de la agenda local 
21 de Oliva“ (Гражданска група за действие в местния дневен ред 21 на 
Oliva), относно планирания електрически кабел между Gandia и Vejer

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се противопоставя на планираното полагане на електрически 
кабел между Gandia и Vejer през община Oliva, като твърди, че кабелът следва да 
минава под земята и трасето му да бъде променено поради въздействието му върху 
ландшафта, околната среда, туризма и здравето.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 юли 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

Коментари на Комисията във връзка с петицията

Комисията прегледа предоставената от вносителя информация с оглед на правото на 
ЕС, което може да се приложи в дадения случай.

Изменената Директива 85/337/ЕИО 1 (известна като Директива за оценка на 
                                               
1 Директива 85/337/EИО (ОВ 175, 5.7.1985 г.), както е изменена от Директива 97/11/ЕО 
(ОВ L 073, 14.3.1997 г.), Директива 2003/35/EО (ОВ L 156, 25.6.2003 г.) и Директива 
2009/31/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г.)
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въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС) съдържа изисквания за 
извършване на ОВОС по отношение на някои публични и частни проекти.  Директивата 
за ОВОС разграничава т.нар. проекти съгласно приложение I, за които винаги е 
необходимо провеждане на процедура на ОВОС, и проекти съгласно приложение II, 
при които държавите-членки определят въз основа на преглеждане на всеки отделен 
случай и/или прагове или критерии, установени в националното законодателство за 
транспониране, дали проектът следва да бъде подложен на ОВОС.

Следва да се отбележи, че проектите за „строителството на надземни електропроводи с 
напрежение 220 kV и по-високо и с дължина над 15 км“ са включени в приложение I, 
точка 20 от директивата и следователно за тях провеждането на ОВОС е задължително.

Процедурата по ОВОС гарантира определянето и оценяването на последствията от 
проекта за околната среда, преди компетентният орган да издаде разрешение.  
Обществеността може да даде своето становище и всички консултации с 
обществеността се вземат предвид.  На обществеността следва също така да бъде 
уведомена относно съдържанието на разрешителното за строеж.

По отношение на директивите на ЕС за опазване на природата (Директива за птиците 
2009/147/ЕИО 1 и Директива за местообитанията 92/43/ЕИО 2) следва да се отбележи, 
че те биха били приложими, в случай че въпросният план или проект би могъл да окаже 
значително въздействие върху обект от „Натура 2000“. В такъв случай една процедура 
по ОВОС би могла да бъде полезен инструмент за прилагане на изискванията и 
предпазните мерки на член 6 от Директивата за местообитанията.

Комисията може да се намеси единствено ако се установи нарушение на правото на ЕС.
От предоставената информация изглежда, че този проект е на предварителен етап.
Следователно към настоящия момент няма основание да се счита, че съответните 
изисквания съгласно правото на ЕС няма да бъдат надлежно приложени.

В заключение Комисията би желала да подчертае, че отговорността за правилното 
прилагане на правото на ЕС принадлежи главно на държавите-членки. Съобразно 
Договора Комисията не разполага с правомощия да замества органите на държавите-
членки в техните решения, например относно одобряването на настоящия проект.
Освен това Комисията би желала да подчертае, че планът за даден проект и изборът на 
конкретна алтернатива остават отговорност на съответната държава-членка.

Заключения

При тези обстоятелства не може да бъде установено нарушение на правото на ЕС.
Следователно Комисията счита, че на този етап не е подходящо да предприема по-
нататъшни действия.
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