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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.11.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1555/2012, внесена от Хелмут Волфрам, с германско гражданство, 
подкрепена от един подпис, от името на жителите на квартал „Клеедорф“ в 
Бад Брамбах, относно изграждането на вятърни турбини в близост до 
германски жилищен район на границата с Чешката република

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е кмет на община Бад Брамбах (Германия). В непосредствена 
близост до квартал в неговата община, която се намира на границата между Германия и 
Чешката република, се изгражда ветрогенераторен парк в чешката част. 
Ветрогенераторният парк е един от група ветрогенераторни паркове, планирани от 
чешките органи. Жителите на жилищния район в общината на вносителя на петицията 
са създали гражданска група за действие, за да протестират срещу изграждането на 
вятърни турбини. Според вносителя на петицията вятърните турбини са разположени 
твърде близо до жилищния район, което означава, че те биха могли да имат вредно 
въздействие върху здравето (шумово замърсяване, засенчване). Би могла да бъде 
причинена вреда и защото общината може да стане по-малко привлекателна за 
туристите поради вятърните турбини. Вносителят на петицията също така задава 
въпроса дали съгласно европейското право не се изисква провеждането на консултация 
между Германия и Чешката република преди започването на подобен проект за 
ветрогенераторен парк и дали са взети предвид природните защитени зони. Вносителят 
на петицията отправя искане към Европейския парламент да проведе разследване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 май 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 ноември 2013 г.
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Не съществува законодателство на ЕС, свързано с влиянието на вятърните турбини 
върху здравето и туризма. Въпросите за различното въздействие на проекта върху 
околната среда се разглеждат в рамките на процеса на оценка на въздействието върху 
околната среда. Проучването на това въздействие е отговорност на държавите членки.

Съгласно член 4, параграф 2 от Директива 2011/92/ЕС1 (Директивата за оценка на 
въздействието върху околната среда) и приложение ІІ към нея отговорност на 
държавите членки е да решат дали енергийните проекти подлежат на оценка на 
въздействието върху околната среда. Съгласно съответното чешко право за оценка на 
въздействието върху околната среда такива проекти са предмет на скринингова 
процедура, в резултат от която може да бъде взето решение за преминаване към оценка 
на въздействието върху околната среда. През 2010 г., в резултат от скрининговата 
процедура по този проект2, е направено заключението, че той няма да има съществено 
въздействие върху околната среда, включително за съответните защитени зони по 
„Натура 2000“.

Що се отнася до потенциалното въздействие върху природните защитени зони, 
съответното право на ЕС включва Директива 2009/174/ЕО3 (Директива за птиците) и 
Директива 92/43/ЕИО4 (Директива за местообитанията). Няма принципно противоречие 
между развитието на вятърната енергетика и съответствието със законодателството на 
ЕС в областта на природата. За всеки проект трябва да се направи отделна оценка. 
Комисията насърчава добрите практики по отношение на разполагането, планирането, 
проектирането, изграждането и експлоатацията на такива съоръжения, за да се сведе до 
минимум въздействието им върху биоразнообразието. Комисията съответно е 
публикувала документ с насоки, съсредоточен върху развитието на вятърната 
енергетика и „Натура 2000“5.

Засегнатата област е разположена в най-западната част на Чешката република, в Хорни 
Пасеки, на границата с Федерална република Германия. Проектът е разположен върху 
ливадни площи, обградени най-вече с горска растителност както от чешката, така и от 
германската страна на границата. Проектът се състои от 5 вятърни турбини VESTAS 
V90 (всяка с по 2 MW мощност). Разрешението за него е издадено през 2010 г., а 
съоръженията са изградени през 2012 г.

Най-близките защитени зона по „Натура 2000“ са SCI DE5639302 Раунербахтал и 
Харбахтал. Никоя от защитените зони не се обитава от видове, уязвими на вятърните 

                                               
1 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката 

на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, кодифицираща 
Директива 85/337/ЕИО; ОВ L 026, 28.1.2012 г.

2 Връзка към скрининговата процедура: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK407
3 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно 

опазването на дивите птици, кодифицираща Директива 79/409/EИО; OВ L 020, 26.1.2010 г., стр. 7
4 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 

дивата флора и фауна; OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7
5 Европейска комисия (2010 г.): Насоки за развитие на вятърната енергетика и Натура 2000 Връзка: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms_de.pdf
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турбини. Друга защитена зона, SPA DE5640451 Елстергебирге, е разположена 
приблизително на 3 km североизточно от турбините. Комисията няма доказателства за 
това, че петте вятърни турбини ще окажат отрицателно въздействие върху тези 
защитени зони.

Що се отнася до шумовото въздействие, макар да не съществуват стандарти, 
установени на равнището на ЕС, равнищата на шума около най-близките жилищни 
сгради в Германия, село Кледорф, което се намира приблизително на 412 m от 
турбините, бяха проверени въз основа на германското законодателство.

Оценката на въздействието върху околната среда не изисква оценка на въздействието 
върху туризма, тъй като това не е въздействие върху околната среда.

Заключение

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, и на 
документите, оповестени публично от националните органи, Комисията не установи 
нарушение на законодателството на ЕС.


