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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0392/2008, внесена от г-н Jose Luis Rodriguez Taborda, с 
испанско гражданство, от името на "Plataforma Mazagon Verde Puerta de 
Donana", подкрепена от 584 подписа, за спиране на строежа на вятърни 
генератори в Puerto de Huelva

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу решението на испанските органи да 
разрешат строежа на вятърни генератори в Puerto de Huelva. Вносителят на петицията 
счита, че този проект предполага риск от изключително неблагоприятно въздействие
върху защитената зона "Marismas del Odiel". Вносителят на петицията твърди, че 
компетентните органи са издали разрешително независимо от факта, че еколозите са 
сигнализирали за потенциалните вреди от вятърните генератори върху тази защитена 
зона на Общността. Вносителят на петицията иска от Европейския парламент да 
съдейства за спиране на работите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 септември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника)

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Вносителят на петицията протестира срещу решението на испанските органи да 
разрешат строежа на множество вятърни генератори в Puerto de Huelva в автономната 
област Андалусия в Испания.

Вносителят на петицията счита, че този проект може да има изключително 
неблагоприятно въздействие върху защитената зона „Marismas del Odiel”. Вносителят 
на петицията твърди, че компетентните органи са издали разрешително независимо от 
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факта, че еколозите са сигнализирали за потенциалните вреди от вятърните генератори
върху биологичните видове в тази защитена зона. Вносителят на петицията осъжда 
липсата на обществена информация по проекта.

Вносителят на петицията се обръща към Европейския парламент за съдействие за 
спиране на работите по тези два вятърни парка (Punta de la Canaleta и Cristóbal Colón) в 
Port of Huelva, както и някои последващи и допълнителни инсталации.

По отношение на обществения достъп до документацията по този проект, съответното 
европейско законодателство е Директива 2003/4/ЕО1. Съгласно тази директива 
държавите-членки трябва да гарантират предоставянето на информация за околната 
среда от публичните органи, при поискване. Директивата посочва и конкретни срокове, 
напр.: при първа възможност или най-късно в срок от един месец след получаване на 
проекта от публичния орган или когато поисканата информация е обемна или сложна -
в срок от два месеца. Достъп до информация за околната среда може да бъде отказан 
само на основанията, предвидени в член 4 от директивата. Всеки заявител, който счита, 
че искането му за предоставяне на информация е било пренебрегнато, погрешно 
отхвърлено или че му е даден неточен отговор, има достъп до процедурите за 
преразглеждане, предвидени в член 6, параграфи 1 и 2.

Вносителят на петицията потвърждава, че компетентните испански органи трябва да 
осигурят достъп до всички съответни документи и административни досиета. 
Петицията не съдържа каквито и да е подробности за евентуални предишни молби, 
подадени от него, за тяхното съдържание и последващите действия на публичните 
органи във връзка с тях.  Поради това за Комисията е трудно да изрази позиция. С 
оглед на тази предистория, Комисията приканва вносителя на петицията да проучи 
изцяло възможностите за достъп до информация за околната среда, предлагани от 
Директива 2003/4/ЕО, включително процедурите за преразглеждане, когато това е 
необходимо.

Други законодателни актове на Европейската общност, които се отнасят за този случай, 
са Директива 85/337/ЕИО2, изменена с Директива 97/11/ЕО3 и Директива 2003/35/ЕО4

(известна като Директивата за оценка на въздействието върху околната среда или 
Директивата за ОВОС). Тази директива предвижда оценка на въздействието върху 
околната среда, която трябва да се извършва за определени проекти.

Директивата за ОВОС прави разграничение между т.нар. проекти по Приложение I, по 
                                               
1 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно 
обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета, в 
ОВ L 41 от 14 февруари 2003 г.
2 Директива на Съвета 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда. ОВ L 175, 5.7.1985 г.
3 Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 година за изменение на Директива 85/337/ЕИО относно 
оценката на въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда. ОВ L 073, 
14.3.1997 г.
4 Директива 2003/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 26 май 2003 година относно участието 
на обществеността при изготвянето на някои планове и програми, касаещи околната среда и за 
изменение на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета по отношение на участието на 
обществеността и достъпа до правосъдие.
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които винаги се извършва оценка на въздействието върху околната среда (член 4, 
параграф 1) и проектите по Приложение II, при които държавите-членки определят чрез 
преглед на всеки отделен случай, дали проектът следва да бъде подложен на оценка на 
въздействието върху околната среда (член 4, параграф 2).

Следва да се отбележи, че проектите за вятърни генератори са включени в точка 3, 
буква и) от Приложение II на Директивата за ОВОС. В този случай ОВОС се изисква, 
ако има вероятност проектът да окаже значително въздействие върху околната среда. 
Когато се извършва проверка за отделни случаи или са заложени прагови стойности 
или критерии, трябва да бъдат взети предвид съответните критерии за подбор по 
Приложение III от Директивата за ОВОС. (Тук се включват характеристиките на 
проекта, неговото местоположение и характеристиките на евентуалното въздействие).

От информацията, предоставена от вносителя на петицията изглежда, че по този проект 
е извършена процедура за ОВОС, при прилагане на регионалното законодателство в 
областта на ОВОС. Заключенията са отразени в Декларацията за въздействие върху 
околната среда (DIA) от 14 март 2003 г., приета от делегацията на Районния отдел за 
околна среда в провинция Хуелва („Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía”). Предоставената информация е недостатъчна, 
за да позволи на Комисията да прецени дали Директивата за ОВОС е нарушена по 
отношение на фазата на обществена консултация.

Също така е важно да се отчетат разпоредбите на Директивата за птиците1 и 
Директивата за местообитанията2, особено тъй като този проект изглежда е разположен 
в или близо да различни обекти, включени в мрежата „Натура 2000“.

От представените от вносителя на петицията документи изглежда, че вятърните 
генератори ще бъдат разположени в рамките на обекта от значение за Общността (ОЗО) 
и Специалната защитена зона за птици (СПЗ) ES0000025 „Marismas del Odiel” и в 
съседство с обекта от значение за Общността ES6150029 „Estuario del Río Tinto”, 
определен съгласно разпоредбите на Директивата за местообитанията.

Много близо до това място са няколкото други обекта от значение за Общността:
 ES6150012 „Dehesa del Estero y Montes de Moguer”
 ES0000024 „Doñana”
 ES6150013 „Dunas del Odiel”
 ES6150002 „Enebrales de Punta Umbría”
 ES6150003 „Estero Domingo Rubio”
 ES6150028 „Estuario del Río Piedras”
 ES6150004 „Lagunas de Palos y las Madres”
 ES6150001 „Laguna del Portil”
 ES6150006 „Marismas del Río Piedras y Flecha del Rompido”

                                               
1 Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици, ОВ L 103 от 
25.4.1979 г.
2 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна, О.В. L 206 от 22.7.1992 г.
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 ES6150014 „Marismas y Riberas del Tinto”
 ES6150017 „Marisma de las Carboneras”

Съгласно член 6 от Директивата за местообитанията за всеки план или проект, който 
има вероятност да окаже въздействие върху обект от значение за Общността, трябва да 
се изготви оценка (по отношение на въздействието му върху целите за опазване на 
обекта). Въз основа на изискваните оценки компетентните органи ще трябва да 
определят дали планът или проектът може да бъде реализиран и ако да – какви условия 
трябва да се спазват и какви предпазни мерки трябва да се вземат, за да се запази
целостта на съответния обект.

Процедурата по ОВОС може да бъде и инструмент за прилагане на член 6 от 
Директивата за местообитанията. Всъщност в много случаи една оценка съгласно
Директива 85/337/ЕИО, с измененията в нея, би могла да съдържа оценка по член 6, 
параграф 3 oт Директива 92/43/ЕИО.

Декларацията за въздействие върху околната среда (DIA), приета на 14 март 2003 г. от 
регионалните органи, не предоставя доказателства за надлежна оценка на вероятното
въздействие на проекта върху горепосочените обекти от значение за Общността, нито 
върху целите на запазване на обектите.

Заключения

С оглед на гореизложеното, Комисията ще предприеме действия, за да провери дали
разпоредбите на Директивите за местообитанията и ОВОС са приложени правилно в 
този случай.


