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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.11.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0480/2006, внесена от Barbara Kohnke, с полско гражданство, 
подкрепена от 15 подписа, относно неблагоприятното въздействие върху околната 
среда на ветрогенераторен парк в района на град Puck

1. Резюме на петицията

Като изразява загриженост относно неблагоприятното въздействие върху местната 
околна среда и икономика на предстоящото изграждане на 11 вятърни турбини в 
близост до град Puck, разположен на брега на Балтийско море, и до природната зона с 
дива флора и фауна Bieławskie Błota, вносителката изразява становище, че този проект 
ще намали туристическата привлекателност на района и посочва, че редица 
специфични за областта видове птици са изброени в приложението към Директива 
92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и 
фауна. В този смисъл вносителката настоява за провеждане на проучване от страна на 
Европейския парламент с оглед изясняване до каква степен проектът, относно чието 
осъществяване властите не са се допитали до местното население, е в съответствие със 
законодателството на ЕС в тази област.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 ноември 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 юни 2007 г.

В съответствие със задълженията на държавите-членки по член 6, параграфи 3 и 4 от 
Директивата за местообитанията, всеки план или проект, който не е непосредствено 
свързан с управлението на територията или не е необходим за него, но който поотделно 
или във взаимодействие с други планове и проекти може да окаже значително влияние, се 
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подлага на проверка, за да се оцени въздействието му върху територията от гледна точка 
на целите на съхраняването на тази територия. При съблюдаване на резултатите от 
изпитанието за въздействието върху територията и при спазване на разпоредбите на 
параграф 4, компетентните национални органи одобряват плана или проекта само след 
като установят, че той няма да има отрицателно влияние върху съответната територия и 
ако е подходящо, след като са получили мнението на обществеността. 

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.

Посочените разпоредби се отнасят не само за обектите от значение за общността, но също 
и за специалните защитени зони по силата на член 7 от цитираната по-горе Директива за 
местообитанията. 

Комисията е извършила оценка на посочените в петицията факти, т.е. на плановете за 
изграждане на ветрогенераторен парк в село Gniezdzewo, община Puck, както и на 
плановете за изграждане на още 8 вятърни турбини в община Puck, в непосредствена 
близост до няколко включени (PLB 220005, PLB 990002) или предвидени за включване 
(PLB 220001) специални защитени зони, както и до предвиден за включване обект от 
значение за общността (PLH 220032). 

След извършване на оценка Комисията реши да започне по-нататъшно проучване по 
собствена инициатива, тъй като посочените факти свидетелстват за възможно нарушение 
на законодателството на ЕС в областта на околната среда и по-специално на Директива 
92/43/ЕИО (Директива за местообитанията) и Директива 79/409/ЕИО (Директива за 
птиците), както и на принципите, заложени в решенията на Съда на Европейските 
общности по делата Dragaggi (C-117/03) и Bund Naturschutz (C-244/05).

Комисията ще информира комисията по петициите относно резултатите от тези 
проучвания.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Както беше посочено в предишното съобщение, Комисията започна проучване по 
собствена инициатива на повдигнатите въпроси и за установяване на възможно 
нарушение на законодателството на ЕО в областта на околната среда, по-специално на
Директива1 92/43/ЕИО (Директива за местообитанията) и Директива2 79/409/ЕИО
(Директива за птиците), както и на принципите, заложени в решенията на Съда на 
Европейските общности по делата Dragaggi (C-117/03) и Bund Naturschutz (C-244/05).

                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7-50
2 ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1-18
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По време на заседанието на комисията по петиции на 24 юни 2008 г. Комисията уведоми 
Европейския парламент, че се е свързала с вносителката с искане за допълнителна 
информация, която да позволи на Комисията да извърши подходяща оценка на случая. 
Тъй като от вносителката не е получена информация, въпросът беше повдигнат по време 
на двустранна среща с полските органи, проведена на 16 юни 2009 г. Полските органи 
информираха Комисията, че процедурите по издаване на разрешения за въпросните 
проекти са съобразени със законодателството на ЕО в областта на околната среда и че 
проверката на проектите е показала, че няма значително отрицателно въздействие върху 
защитени видове съгласно законодателството на ЕО. На Комисията са предадени 
материали във връзка със случая, които бяха разгледани. С оглед на горепосоченото 
Комисията не счита, че съществуват доказателства за откриване на процедура за 
нарушение и вследствие на това проучването по собствена инициатива беше приключено 
на 26 октомври 2009 г.


