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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Петиция № 450/2004, внесена от „Plataforma Sabor Livre“, с португалско 
гражданство, относно проект за изграждане на бент на река Sabor

Петиция № 0864/2006, внесена от Iván Ramirez, с португалско гражданство, от 
името на „Plataforma Sabor Livre“, относно проект за изграждане на 
водноелектрическа централа в долината на река Sabor в Португалия

1. Резюме на петицията 0450/2004

Вносителите на петицията, сдружение на НПО, създадено с цел да защити река Sabor
срещу изграждане на бентове, считат, че предвиденото от португалското правителство 
изграждане на бент противоречи на редица разпоредби на европейското 
законодателство в областта на околната среда, сред които директивите „Птици“ и 
„Местообитания“. Посочва се, че регионът, засегнат от изграждането на бента, е част от 
мрежата Натура 2000. Според оценката на въздействието върху околната среда 
изграждането на бента ще продължи между пет и шест години и следователно няма да 
помогне на португалското правителство да постигне целите на Европейския съюз за 
намаляване на използването на конвенционална енергия до 2010 г.

Резюме на петицията 0864/2006

Вносителят на петицията протестира срещу решение на португалското правителство за 
изграждане на водноелектрическа централа в долината на река Sabor в североизточната 
част на Португалия. Долината на река Sabor, която е специална защитена зона (СЗЗ) по 
смисъла на Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици, 
включва местообитания на орел Bonelli (hieratus fasciatus), на кралски орел (aquila 
chrisaetus) и на черен лебед (ciconia nigra), които са уникални в южна Европа. 
Вносителят, като счита, че този проект представлява сериозно нарушение не само на 
горепосочената директива, но и на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на 



PE355.396v03-00 2/5 CM\708585BG.doc

BG

естествените местообитания и на дивата флора и фауна, моли Европейския парламент, 
от една страна, да прикани Комисията да не отпуска кредити от структурните фондове 
за въпросния проект и, от друга страна, да следи за временното прекратяване на 
проекта от португалските органи, докато не бъдат изпълнени всички условия,
предвидени от директивите.

2. Допустимост

Петиция 0450/2004, обявена за допустима на 25 октомври 2004 г. Петиция 0864/2006,
обявена за допустима на 6 март 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията във връзка с петиция 0450/2004, получен на 18 
февруари 2005 г.

Петицията обръща внимание на последиците, които изпълнението на проекта за 
изграждане на бент на река Sabor ще има за опазването на природата, и оспорва 
полезността на проекта по отношение на подобряването на енергийната ефективност и 
спазването на целите, наложени на Португалия от Европейската общност в областта на 
използването на възобновяеми енергийни източници.

В съответствие с оценката на въздействието върху околната среда проектът ще засегне 
териториите от значение за Общността (ТЗО) „Rios Sabor e Maçãs“ и „Morais“, 
предложени в рамките на член 4 от Директива 92/43/ЕИО от 21 май 1992 г. за опазване 
на естествените местообитания и на дивата флора и фауна1, и на специалната защитена 
зона (СЗЗ) „Rios Sabore e Maçãs“, посочена по смисъла на член 4 от Директива 
79/409/ЕИО от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици2. В действителност

горепосочените ТЗО включват 19 вида местообитания, 9 животински вида и 5 
растителни вида от значение за Общността. Сред тях, три вида местообитания и един 
животински вид − Canis lupus, са класифицирани като приоритетни. По отношение на 
въпросната СЗЗ, тя беше определена като такава поради наличието на 34 вида диви 
птици, сред които няколко вида грабливи птици, голяма част от които гнездят по 
бреговете на реката, които ще бъдат потопени вследствие на изграждането на бента.

В съответствие с член 6, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО „Ако даден план или 
проект трябва да бъде осъществен въпреки негативната оценка на въздействието върху 
територията поради наложителни причини от по-важен обществен интерес, 
включително и такива от социален или икономически характер, и поради липсата на 
алтернативно решение, държавата-членка предприема всички необходими 
компенсаторни мерки, за да осигури цялостната кохерентност на „Натура 2000“. 
Държавата-членка информира Комисията за приетите от нея компенсаторни мерки. Ако 
в съответната област има приоритетен природен тип местообитание и/или приоритетен 
вид, единствените съображения, които могат да бъдат посочени, са свързаните със 
здравето на човека или обществената безопасност, с благоприятни въздействия върху 
околната среда от първостепенно значение или други наложителни причини от 
приоритетен обществен интерес съгласно становището на Комисията.“ Тази разпоредба 
се прилага също така спрямо СЗЗ така, както са определени в член 7 от същата 
директива.

                                                       
1 OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7−50.
2 OВ L 103,  25.4.1979 г., стр. 1−18.
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Горепосочената разпоредба постановява, че ако негативното въздействие върху 
приоритетните местообитания се потвърди, по принцип проектът би могъл да бъде 
одобрен единствено ако липсват алтернативни решения, както и от съображения, 
свързани с човешкото здраве и обществената сигурност или с благоприятни 
въздействия върху околната среда от първостепенно значение. Така че, разрешението, 
издадено от португалските органи, е мотивирано, от една страна, с необходимостта да 
се предотвратят наводнения в областите, разположени по течението, и, от друга страна, 
с целта да се заменят енергийните източници от изкопаеми горива с възобновяеми 
енергийни източници с оглед намаляване на емисиите  на CO2 в рамките на 
общностните и международните ангажименти в областта на политиката за климата.

Комисията беше сезирана с жалба по същия въпрос като петицията − жалба 2003/4523. 
В момента Комисията извършва анализ на всички достъпни сведения, отнасящи се до 
ситуацията, с цел да вземе скоро решение по досието.

4. Допълнителен отговор на Комисията във връзка с петиция 0450/2004, 
получен на 20 октомври 2005 г.

В допълнение към предишното си съобщение, Комисията може да обяви, че 
екологичните аспекти на проекта за изграждане на бент на Sabor бяха анализирани в 
рамките на заседание с португалските органи. По-конкретно португалските органи бяха 
приканени да предоставят по-подробни разяснения във връзка със съображенията от 
висш обществен интерес, които, по тяхно мнение, биха могли да оправдаят проекта в 
светлината на член 6, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО от 21 май 1992 г. относно 
опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна1.

Комисията разгледа предоставените от португалските органи разяснения и поиска да ѝ
бъдат съобщени допълнителни сведения.

Комисията все още очаква допълнителни разяснения с оглед вземането на решение в 
рамките на досието по жалба № 2003/4523.

5. Допълнителен отговор на Комисията във връзка с петиции 0450/2004 и
0864/2006, получен на 12 февруари 2008 г.

Вносителите изразяват отрицателната си позиция по отношение на проекта за 
изграждане на бент в Baixo Sabor с оглед на последиците му за опазването на 
местообитанията и естествените видове, които се срещат на териториите от значение за 
Общността „Rios Sabor e Maçãs“ и „Morais“, определени по силата на член 4 от 
Директива 92/43/ЕИО от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна2, и на специалната защитена зона „Rios Sabor e Maçãs“, 
определена по силата на член 4 от Директива 79/409/ЕИО от 2 април 1979 г. относно 
опазването на дивите птици3.

                                                       
1 OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7−50.

2 OВ L 206, 22.7.1992 г.

3 OВ L 103, 25.4.1979 г.
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Вносителите внесоха по същия въпрос жалба в Комисията, регистрирана под номер 
2003/4523, която стана повод, в рамките на процедурата, предвидена в член 226 от 
Договора за ЕО, за изпращане на официално уведомително писмо до португалското 
правителство, което беше мотивирано с горепосочените директиви.

Следователно досието беше обект на неколкократна обмяна на сведения, имащи за цел 
да разяснят аспектите на проекта, за които стана въпрос в официалното уведомително 
писмо.

В това отношение португалските органи, като признават отрицателните последствия на 
проекта за опазването на въпросните територии, винаги подчертаваха липсата на 
алтернативно решение по отношение на целите на проекта, а именно създаването на 
стратегически водноелектрически запас, необходим за изпълнението на целта за 
повишаване на равнището на вятърна енергия, която е подчинена на труднопредвидими 
природни колебания, и в по-общ план, за намаляването на емисиите на парникови 
газове в Португалия.

Комисията не може да пренебрегне първостепенното значение на увеличението на 
производството на енергия от възобновяеми източници за опазването на околната 
среда. Все пак Комисията трябва да следи също така за спазването на изискванията на 
член 6 от Директивата за местообитанията и за това отрицателните последици, 
произтичащи от проекта Baixo Sabor, да бъдат подходящо компенсирани, така че да не 
поставят под въпрос цялостната последователност на мрежата „Натура 2000“. В това 
отношение Комисията информира Парламента, че по досието няма да се вземе 
решение, преди да бъде извършена оценка на пакета компенсаторни мерки, представен 
от португалските органи.

Комисията ще информира Парламента относно решението си по случая.

6. Допълнителен отговор на Комисията във връзка с петиции 0450/2004 и 
0864/2006, получен през м. януари 2009 г.

Както вече беше посочено, петициите имат същата цел като досието по жалба 
2003/4523. Комисията уведомява Парламента, че в рамките на процедурата по 
оценяване, тя реши да регистрира жалбата по време на своето заседание относно 
нарушенията от 27 февруари 2008 г.

Това решение беше взето в резултат на задълбочен обмен на информация с 
португалските органи, както и въз основа на изложените по-долу съображения, за които 
вносителите на жалбата бяха своевременно уведомени:

Проектът е бил подложен на две оценки за въздействието върху околната среда, които 
конкретно са взели под внимание въздействието върху територията от значение за 
Общността и зоната със специално значение „Rios Sabor e Maçãs“. Във втората оценка 
са били сравнени две алтернативни местоположения: Baixo Sabor и Alto Côa и е било 
заключено, че последното не може да бъде взето предвид. Въпреки че проектът Alto
Côa има последствия за по-маловажни територии в сравнение с Baixo Sabor, 
последствията са също толкова значими. Освен това Alto Côa не позволява постигането 
на поставените цели по отношение на намаляването на енергийната зависимост от 
изкопаеми горива и формирането на надежден и постоянен енергиен резерв с цел да се 
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насърчи увеличаването на вятърната енергия и намаляването на емисиите на парникови 
газове. На последно място, Alto Côa включва 70% по-високи разходи от Baixo Sabor и 
може да бъде стартиран едва 5 години по-късно от Baixo Sabor.

Освен това, португалските органи посочват, че нивото на функциониране на другите 
бентове, включени в  националната програма за бентове, а именно в долината Douro, по 
отношение на капацитет на задържане, ефективност на турбините и  бързина на 
ответната реакция, е очевидно по-ниско в сравнение с Baixo Sabor по отношение на 
постигането на поставените цели, а именно целта за увеличаване на дела на вятърната 
енергия. В действителност, изгражданите съгласно националната програма бентове 
трябва да се считат за необходимо допълнително средство, а не като алтернатива на 
бента Baixo Sabor с оглед на много амбициозните енергийни цели, които португалското 
правителство си е поставило и които представляват постигане на дял от 45% от 
възобновяеми енергийни източници до 2010 г., т.е. по-висок дял в сравнение с дела от 
39%, определен от Комисията.

В рамките на анализа на условията, предвидени в член 6, параграфи 3 и 4 от Директива 
92/43/ЕИО от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна, Комисията разгледа също така определянето на смекчаващи и 
компенсаторни мерки, необходими за гарантирането на защитата на териториите от 
мрежата „Натура 2000“, засегнати от проекта.

В отговор на направените от Комисията забележки, португалските органи внесоха 
няколко промени в пакета от мерки, първоначално предвидени в окончателната 
декларация за оценката на въздействието върху околната среда. Окончателният доклад 
на оценката на въздействието ex-post (RECAPE) предвижда програма за компенсаторни
мерки, планове за мониторинг и управление, които включват, по-специално, мерки за 
подобряване и възстановяване на местообитанията на притоците на реката  Sabor, 
подобряване на коридорите за скалния петел, подобряване и защита на приоритетните 
местообитания, създаване на нови местообитания за прилепи, създаване на програми за 
защита на видрите и къртиците, както и програми за защита и подобряване на 
условията за иберийския вълк и птичата фауна на скалния петел. Съгласно 
окончателния доклад на RECAPE, пакетът от мерки трябва да бъде допълнен от 
допълнителни мерки, които се определят в срок от 18 месеца. Португалските органи се 
ангажираха да осигурят адекватно финансиране и да уведомяват Комисията относно 
прилагането на тези програми и мерки.

С оглед на ангажиментите, поети от португалските органи, и на факта, че проектът за 
изграждане на бент Baixo Sabor представлява важна част от стратегията на 
португалското правителство за възобновяемите енергийни източници, Комисията 
счита, че не е уместно досието по жалбата да остане отворено. При все това Комисията 
няма да пропусне да следи изпълнението на програмата от смекчаващи и 
компенсаторни мерки, които португалските органи са определили за този проект.


