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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

29.3.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0929/2010, внесена от René la Cour Sell, с датско гражданство, 
от името на „Датското общество за опазване на природата“ (DN), 
подкрепена от 1 подпис, относно създаването на център за изпитване на 
големи вятърни генератори в Østerild, община Thisted, и неприлагане 
на съответното законодателство на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е директор на Датското общество за опазване на 
природата (DN), възразява срещу приемането на проектозакон за изграждане на 
национален център за изпитване на големи вятърни генератори в Østerild, община 
Thisted, като се предвижда законът да влезе в сила на 1 октомври 2010 г. Вносителят 
посочва, че в непосредствена близост се намират важни зони от Натура 2000, а най-
обширната от тях, природният резерват „Vejlerne“, заемащ площ от 6 000 хектара, е 
защитен по силата на Рамсарската конвенция. Вносителят подчертава, че изпълнението 
на проекта е свързано със сериозни нарушения на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за 
опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, Директива 
79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици и Директива 85/337/EИО на 
Съвета относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда. Вносителят посочва също, че датското министерство на околната среда 
не е взело предвид предложените от DN алтернативни терени за изграждането на 
проекта. Поради това вносителят призовава за неотложната намеса на Европейския 
парламент, който да се погрижи датските органи да се съобразят с приложимото 
законодателство на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 29 март 2011 г.

Петицията е била подадена и под формата на жалба до Комисията от страна на 
Датското общество за опазване на природата. Член 6, параграфи 2 и 3 от Директивата 
за местообитанията 1 изисква всяка държава-членка да извършва подходяща оценка на 
всеки план или проект, който има вероятност да окаже значително въздействие върху 
територия от Натура 2000. Резултатите от тази оценка, свързана със същинските 
условия на конкретната територия, представляват основанието за издаване или отказ на 
разрешително за дейност.

Комисията е разгледала жалбата от техническа гледна точка и е открила редица 
аспекти, относно които изисква допълнителна информация от датските органи. Това се 
отнася, наред с другото, до приложението на член 6, параграф 3 от Директивата за 
местообитанията и основанието, на което е направено заключението относно това дали 
проектът ще има неблагоприятно въздействие върху целостта на съседните територии 
от Натура 2000, включително преценката за това дали следва да бъде предприета 
процедура съгласно член 6, параграф 4.

Комисията желае да получи следната информация във връзка с член 6, параграф 3 от 
Директивата за местообитанията:
 Оценката на потенциалното въздействие върху местообитанията и видовете в 

съседните територии от Натура 2000 и съобразяването с цялата налична 
информация;

 Оценката на всички аспекти, свързани с потенциалното въздействие върху птиците;
 Оценката за външното въздействие, което променената хидрология на терена, на 

който се осъществява проектът, оказва върху съседните територии от Натура 2000;
 Включването на мерки за предотвратяване на неблагоприятното въздействие върху 

горската скачаща мишка (Sicista betulina), включена сред „видовете от приложение 
IV“;

 Наличието на цялостно планиране за територията около терена на проекта;
 Въвеждането на програма за последващ мониторинг с цел да се установи 

евентуално неочаквано или неизвестно въздействие, което може да наложи 
допълнителни корекции от гледна точка напр. на мерките за смекчаване или 
компенсиране на оказаното въздействие;

както и с член 12 и член 16 от Директивата за местообитанията:
 Как са били спазени разпоредбите на член 12, буква г) и член 16 от Директивата за 

местообитанията по отношение на горската скачаща мишка (Sicista betulina).

По отношение на Директивата за ОВОС (Директива 85/337/ЕИО относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда)2, според 
информацията, с която Комисията разполага, органите, отговорни за опазването на 
околната среда, са изготвили доклад относно въздействието върху околната среда и е 
проведена обществена консултация, преди да бъде издаден актът, с който се разрешава
осъществяването на строителните работи по изграждането на националния център за 
изпитване на вятърни генератори в Østerild. Предоставената от вносителя информация 
                                               
1 OВ L 206, 22.7.1992 г.
2 OВ L 175, 5.7.1985 г.,
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обаче не е достатъчно подробна и не позволява на Комисията да установи евентуално 
нарушение на изискванията на Директивата за ОВОС. Комисията ще изиска 
допълнителна информация от националните органи относно извършената процедура за 
оценка на въздействието върху околната среда и резултатите от тази оценка, съгласно 
стандартните изисквания на Директивата за ОВОС.

След като получи допълнителната информация от датските органи, Комисията ще 
прецени дали да продължи разглеждането на случая.


