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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.2.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 1378/2009, внесена от Jamie Andrew Ewing, с британско 

гражданство, от името на „Finca Moyano“, относно планиран високоволтов 
електропровод в долината Gaucín в провинция Малага

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва възраженията си срещу планиран високоволтов 
електропровод в долината Gaucín, провинция Малага. Той ще бъде инсталиран от 
компанията Sevillana-Endesa и официално е бил обявен от администрацията за 
обществено полезна строителна дейност. Вносителят на петицията твърди, че 
електрическата компания би могла, без допълнителни разходи, да избере алтернативно 
трасе с по-малко въздействие върху околната среда или да разположи кабела под 
земята. Вносителят изразява безпокойство от факта, че електропроводът преминава 
през редица защитени територии от значение за Общността (ТЗО) и представлява риск 
за живота на птиците предвид опасността от токов удар. Той също така се опасява, че 
електромагнитното излъчване от електропровода би могло да е вредно за общественото 
здраве.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Вносителят на петицията посочва възраженията си срещу планиран високоволтов 
електропровод в долината Gaucín, в общините Gaucín и Cortes de la Frontera, провинция 
Малага, автономна област Андалусия, Испания. Той изразява безпокойството си 
относно значителното отрицателно въздействие на този проект върху околната среда. 
Според него проектът ще причини ненужни щети на околната среда, тъй като 
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осигуряването на достъп до електричество за населението може да се осъществи без 
подобно въздействие върху околната среда. Вносителят на петицията твърди, че 
електрическата компания би могла да избере алтернативно трасе с по-малко 
въздействие върху околната среда или да разположи кабела под земята. Той 
подчертава, че електропроводът ще пресече редица защитени територии с голяма 
екологична стойност.

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

Изменената Директива 85/337/ЕИО1 (известна като Директива за оценка на 
въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС) съдържа изисквания за 
извършване на ОВОС по отношение на някои публични и частни проекти. Директивата 
разграничава т.нар. проекти от приложение І, за които винаги се изисква ОВОС, и 
проекти от приложение ІІ, при които държавите членки вземат решение дали да бъдат 
подложени на ОВОС чрез разглеждане на всеки конкретен случай и/или чрез прагове 
или критерии, определени в националното законодателство по транспонирането. В 
случаите, в които се извършва разглеждане на всеки отделен случай или когато са 
зададени прагове или критерии, следва да се вземат предвид съответните критерии, 
изброени в приложение III към директивата. Сред тях са характеристиките на проекта, 
неговото местоположение и характеристиките на потенциалното въздействие.

Следователно за проектите, включени в приложение I, извършването на процедура за 
ОВОС е задължително. За проекти, включени в приложение II, държавите членки 
следва да определят преди предоставянето на разрешение за строеж дали има 
вероятност те да окажат значително въздействие върху околната среда.  Тази оценка 
трябва да бъде направена публично достояние.

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 за ОВОС. Другите проекти за „пренос на електроенергия по 
надземни кабели” влизат в обхвата на точка 3, буква б) от приложение ІІ от 
Директивата за ОВОС.

Съгласно предоставената от вносителя на петицията информация, планираният 
надземен електропровод е с напрежение 66 kV и дължина около 8 км.

Процедурата по ОВОС гарантира определянето и оценяването на последствията от 
проекта за околната среда, преди компетентният орган да издаде разрешение за строеж.
Обществеността може да даде своето становище и всички обществени допитвания се 
вземат предвид.  Съдържанието на разрешението за строеж също трябва да бъде 
направено обществено достояние.

Що се отнася до директивите на ЕС в областта на опазването на природата (Директива 

                                               
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.).
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2009/147/ЕО1 за птиците и Директива 92/43/ЕИО2 за местообитанията), следва да се 
отбележи, че те могат да бъдат приложими, ако има вероятност въпросният проект да 
окаже значително въздействие върху територия от мрежата Натура 2000. Следва да се 
отбележи, че според вносителя на петицията няколко територии от значение за 
Общността (ТЗО) и специални защитени зони (СЗЗ) за видове птици могат да бъдат 
засегнати от проекта.

Заключение

За да разбере подробностите по този случай, Комисията е изискала информация от 
компетентните испански органи относно изпълнението на съответните изисквания 
съгласно правото на ЕС в областта на опазването на околната среда. По-специално, 
Комисията е поискала да разбере как испанските органи са приложили разпоредбите на 
Директивата за ОВОС и директивите на ЕС за опазване на природата.

4. (REV) Отговор на Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Службите на Комисията разгледаха допълнителната информация, предоставена от 
вносителя на петицията в края на януари 2012 г., и в частност доклада на регионалния 
омбудсман във връзка със случая.

След тази информация службите на Комисията отново се обърнаха към испанските 
органи, за да потърсят коментарите им и актуализирана информация относно 
въпросния проект и предприетите мерки в областта на околната среда.

5. Отговор от Комисията (REV.II), получен на 27 февруари 2013 г.

В предишните си съобщения Комисията предостави информация относно разпоредбите от 
правото на Съюза в областта на околната среда, които биха могли да се приложат в 
конкретния случай, както и относно основните елементи от проучването на досието.

Вследствие на петицията настоящото досие беше обект на разнообразен обмен на 
сведения между службите на Комисията и компетентните испански органи.

В отговор на последното искане на службите на Комисията испанските органи са предали 
нов доклад, изготвен от автономна област Андалусия.

След окончателния анализ на досието следва да се отбележат, в обобщение, следните 
точки:

Настоящата петиция се отнася до проект за изграждане на надземен електропровод с 
високо напрежение (66 KV) с дължина 7660 метра в общините Gaucín и Cortes de la 
Frontera, провинция Малага, област Андалусия.

                                               
1 Директива 2009/147/EО (ОВ L 20, 26.1.2010 г.), кодифицираща Директива 79/409/EИО относно 

опазването на дивите птици (OВ L 103, 25.4.1979 г.).
2 Директива 92/43/EИО за опазване на естествените местообитания и дивата фауна и флора, (OВ L 206, 

22.7.1992 г.).
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Трябва да се отбележи, че този проект е бил подложен на процедура за оценка на 
въздействието върху околната среда преди получаването на разрешение съгласно Закон 
7/1994 за защита на околната среда на автономна област Андалусия.  В този момент 
законът е представлявал регионалното законодателство за транспониране на Директива 
85/337/ЕИО (Директива за ОВОС), настоящата Директива 2001/92/ЕС.  Това е проект от 
приложение ІІ на директивата.  Процедурата е приключила с декларация за въздействието 
върху околната среда (ДВОС), приета с решение от 20 юли 2006 г. на представителството 
на провинция Малага към Регионалния отдел по околната среда, публикувано в 
Официален вестник на провинция Малага № 206 от 27 октомври 2006 г.

Проектът е получил окончателно разрешение с решение от 25 май 2009 г. на 
представителството на провинция Малага към Регионалния отдел по иновациите, науката 
и предприятията и в резултат е издадена декларация за обществена полза на проекта 
предвид необходимото отчуждаване на земя.   Разрешението е публикувано в Официален 
вестник на автономна област Андалусия № 94 от 23 ноември 2009 г.

В отговорите си регионалните органи твърдят, че горепосочената процедура за оценка на 
въздействието върху околната среда е достатъчна за доброто идентифициране и 
оценяване на въздействието на проекта върху околната среда и за предприемането на 
необходимите мерки за избягване или свеждане до минимум на това въздействие.  В 
ДВОС са предвидени редица екологични условия, както и екологичен план. Трябва да се 
отбележи, че заинтересованата общественост, в т.ч. вносителят на петицията, са имали 
възможност да изразят съображенията си на етапа на публичното допитване.

Що се отнася до директивите на Общността за опазване на природата -  Директива 
2009/147/ЕО (директива за птиците) и Директива 92/43/ЕИО (директива за 
местообитанията), регионалните органи твърдят, че проектът няма отрицателно 
въздействие върху мрежата Натура 2000.  Голяма част от планирания електропровод
(7190 м. от 7660 м.) минава през земи, които не са включени в Натура 2000.  При всички 
случаи въздействието върху големите зони от Натура 2000, които се намират наблизо, би 
било незначително.

Испанските органи подчертават, че както е отразено в ДВОС, са проучени евентуалните 
въздействия върху птичата фауна, в т.ч. въздействието върху птиците по време на 
периодите на миграция.  Предприети са специални коригиращи мерки, за да се сведе до 
минимум рискът от сблъсък и токов удар.  Проучени са различни алтернативи на проекта, 
за да се сведе до минимум въздействието му върху околната среда.

От разглеждането на досието става ясно, че в дадения случай компетентните испански 
органи са предприели мерки за изпълнение на задълженията, произтичащи от Директива 
2011/92/ЕС, Директива 2009/147/ЕО и Директива 92/43/ЕИО.

Що се отнася до отчуждаването на земя, споменато от вносителя на петицията, следва да 
се отбележи, че този въпрос засяга правото на собственост, което не попада в 
правомощията на Европейския съюз, и че той трябва да се разреши съгласно 
приложимото испанско законодателство.

От преписката става ясно, че вследствие на подадена жалба регионалният омбудсман 
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(Defensor del Pueblo Andaluz) е открил досие по този въпрос и е препоръчал на органите да 
вземат предвид и други технически осъществими алтернативи на проекта.  Регионалните 
органи съобщават, че в писмото си от 20 август 2010 г .  регионалният омбудсман 
информира за решението си да приключи досието, тъй като по въпроса са предприети 
административно-производствени действия в съда.

По този повод испанските органи посочват, че са предприети редица административно-
производствени действия във Върховния съд на Андалусия  (Tribunal Supérieur de Justice 
d'Andalousie) срещу разрешението на проекта, както и срещу отчуждаването на терени.

Регионалните органи, компетентни в областта на околната среда, също така обясняват, че 
според Закон 7/2007 за интегрирано управление на качеството на околната среда 
(приложимото регионално законодателство в областта на оценката на въздействието 
върху околната среда) декларациите за въздействието върху околната среда са валидни 
пет години след публикуването им.  ДВОС за настоящия проект е публикувана на 27 
октомври 2006 г. и вносителят на проекта не е подал заявление за подновяването й.  
Следователно тя не би следвало да е валидна.

Трябва да се отбележи, че строителните дейности по проекта още не са започнали.  Освен 
това регионалните органи от отдела по промишлеността твърдят, че досието понастоящем 
е на етап проучване, тъй като е изминало време от получаването на разрешението и 
съществува нова техническа нормативна уредба.

Заключение

Службите на Комисията са разгледали предоставените от вносителя доводи и информация 
във връзка с въпросния проект в контекста на правото на ЕС, приложимо в областта на 
околната среда, като са взели предвид и отговорите на испанските органи.

Анализът на случая не установява нарушение на приложимото право на ЕС в областта 
на околната среда.  Във всички случаи трябва да се отбележи, че проектът за 
електропровод е предмет на два административни иска пред компетентния испански 
съд, който също ще може да се произнесе относно законосъобразността на този проект 
от гледна точка на националното право и правото на ЕС.  От друга страна се оказва, че 
реализирането на проекта не е напълно потвърдено.  Следователно Комисията няма 
основание да продължи действията си по този случай.


