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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция1160/2009, внесена от Werner Sandig, с германско гражданство, 
относно построяването на два вятърни парка в чешкия граничен район Ústí 
nad Labem и свързаното с това вредно въздействие върху околната среда в 
съседните германски природни райони

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е кмет на община Rechenberg-Bienenmühle, възразява 
срещу планираното построяване на два вятърни парка в чешкия граничен район Ústí 
nad Labem. Става дума за 45 вятърни генератора с височина 150 метра съвсем близо (35 
до 70 метра) до германската територия и близкия природен парк Erzgebirge/Vogtland, 
районите на местообитания Oberes Freiberger Muldental и Waldgebiete bei Holzhau, 
определени като специални защитени зони съгласно Директива 79/409/ЕИО на Съвета 
относно опазването на дивите птици. Проектът също така ще окаже отрицателно 
зрително и шумово въздействие върху пейзажа и следователно върху туризма, който е 
важен източник на доходи за местното население. Поради това вносителят призовава 
Европейския парламент да се намеси пред компетентните чешки органи, за да 
гарантира, че проектът ще бъде спрян и че съответното законодателство на ЕС се 
спазва.. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Вносителят на петицията се оплаква относно планираното построяване на два вятърни 
парка от 45 вятърни генератора на чешко-германската граница и по-конкретно относно 
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единия от тях – „Pastviny u Moldavy“ на територията на Krušné hory, чешкия район, 
граничещ със специалната защитена зона „Waldgebiete bei Holzhau“ в Германия. 
Вносителят на петицията посочва защитените птици, прилепите и другите важни видове, 
които обитават „Naturpak Erzgebierge“ в германската част на границата. Той също така 
подчертава евентуалното отрицателно въздействие върху този привлекателен район и 
свързания с него туристически отрасъл. Проектът за вятърния парк „Pastviny u Moldavy“
предвижда построяването на 20 вятърни генератора, всеки от които с мощност от по 3 
MW (общо 60 MW). Строителните работи ще включват: реконструкция на 2 000 м
съществуващ местен път, строителство на допълнителни 6 900 м местен път с ширина 4,5 
м и поставяне на 10 000 м кабели. Проектите от тази категория, изброени в приложение 2 
към Директива 1985/337/ЕИО за ОВОС1, са предмет на процедура за определяне на 
обхвата, при която се взема решение относно това дали те ще подлежат на систематична 
оценка на въздействието върху околната среда.
  
Вносителят на петицията изразява загриженост относно евентуалното отрицателно 
зрително въздействие на проекта, което би могло да доведе до значителни загуби за 
туризма, на който разчита този район. Вносителят на петицията моли Парламента да 
гарантира осъществяването на процеса на оценка в съответствие със законодателството на 
ЕС.

Вносителят на петицията пояснява, че проектите са разположени в район, първоначално 
населен с германски жители, които живеят в четири села и са били експатрирани през 
1945 г. След това този район е бил превърнат в обработваема земя. С построяването на 
вятърните паркове тази защитена зона ще изгуби стойността си. Вносителят на петицията 
не може да разбере защо тези паркове трябва да бъдат разположени точно в този район, 
когато има достатъчно други подходящи места в Чешката република. Протестното 
движение „Gegenwind“ е създадено, за да представлява интересите на засегнатите 1 840 
жители (30 юли 2009 г.), като вече са събрани 3 500 подписа и е изпратена жалба до 
чешкото Министерство на околната среда в Прага. Също така е организирана и кампания 
в средствата за масова информация с цел популяризиране на тяхната позиция. Те 
възнамеряват категорично да отхвърлят вятърния парк.

По отношение на вятърния парк „Pastviny u Moldavy“ беше установено, че при 
обявлението на проекта от администрацията на регион Ústí nad Labem на 22 декември 
2009 г. е даден старт на процеса на оценка на въздействието върху околната среда. Въз 
основа на искане от германска страна е включена оценката на въздействието в 
трансграничен контекст. Ето защо, през януари 2009 г. досието е прехвърлено от 
регионалната администрация към Министерството на околната среда на Чешката 
република. Признава се също така, че проектът може да окаже отрицателно въздействие 
върху природните обекти от мрежата „Натура 2000“ и е отправено искане за 
извършване на съответната оценка. В една оценка на околната среда обаче следва да 
бъдат взети предвид общите ползи от възобновяемата енергия, която измества 
енергията от изкопаеми горива – основен източник на замърсяване на въздуха и на 
изменение на климата.

Достъп до напредъка във връзка с извършване на оценката има на следния адрес в 
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интернет:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK524

Като общ принцип на европейското законодателство държавите-членки са компетентни
по отношение на прилагането на правото на Общността, а в този случай – по 
отношение на приложението на Директива 1985/337/ЕИО за ОВОС, Конвенцията от 
Еспо и Директива 92/43/ЕИО за местообитанията1 и по-конкретно на посочената в 
нейния член 6, параграф 3 „подходяща оценка на въздействието“. Комисията има
възможността да извършва разследване и да открива процедура за нарушение 
единствено в случаите на нарушение на европейското законодателство.

При процеса на оценка на въздействието върху околната среда е взето предвид 
искането на германските органи за отчитане на евентуалното трансгранично 
въздействие на проекта. Също така е взето предвид и потенциалното значително 
въздействие върху обектите от „Натура 2000“. Подразбира се, че е в ход съответното 
правно производство, но все още не са налице резултати. За допълнителни подробности 
относно това производство вносителят на петицията следва да се свърже с чешкия 
орган, компетентен за тази оценка: г-жа Jaroslava Honová, директор на отдел „ОВОС“, 
Министерство на околната среда на Чешката република, 100 10 Prague 10, Czech 
Republic.

                                               
1 OВ L 206, 22.7.1992 г.


