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BG Единство в многообразието BG

EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0856/2010, внесена от Teresa Laska, с полско гражданство, от името 
на екологичната организация „Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich 
Istot“, относно плановете за изграждане на вятърен парк в Ustka, на 
балтийското крайбрежие на Полша

1. Резюме на петицията

Вносителката, която е председател на гореспоменатата екологична организация, 
възразява срещу плановете за изграждане на вятърен парк в Ustka, на балтийското 
крайбрежие на Полша.  Тя посочва, че в случая полските органи не са приложили 
разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО на Съвета относно опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна, като по-конкретно се позовава на член 6, 
параграф 3 от Директивата, в който, наред с другото, се посочва, че проекти, които не 
са непосредствено свързани с управлението на територията или не са необходими за 
него, но които поотделно или заедно с други планове и проекти могат да окажат 
значително влияние, се подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им върху 
територията от гледна точка на целите на опазването на територията, както и че 
компетентните национални органи одобряват плана или проекта, само след като 
установят, че той няма да има отрицателно въздействие върху съответната територия, и 
по целесъобразност, след като са получили мнението на обществеността.  Вносителката 
посочва също, че въпросната територия е включена в списъка на програмата Натура 
2000 (PLH 220024 - Przymorskie Błota) и че вятърният парк ще окаже пагубно влияние 
върху популацията от диви птици в района.  Тъй като местните органи в Ustka считат 
вятърния парк за по-важен от опазването на околната среда, тя призовава за намесата 
на Европейския парламент.

2. Допустимост
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Обявена за допустима на 15 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Проектът, на който се позовава вносителката на петицията, попада в обхвата на:

a) разпоредбите на член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията1, в който е 
указано, че:

„Планове или проекти, които не са непосредствено свързани с управлението на 
територията или не са необходими за него, но които поотделно или във взаимодействие 
с други планове и проекти могат да окажат значително влияние, се подлагат на 
проверка, за да се оцени въздействието им 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 територията и 
ако е подходящо, след като са получили мнението на обществеността.“
Както е предвидено в член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията и 
потвърдено в насоките на Европейската комисия относно прилагането на член 6,2
планове, които не са непосредствено свързани с управлението на територията или не са 
необходими за него, се подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им върху 
територията. Тази оценка следва да вземе предвид кумулативните въздействия от 
проекта във взаимодействие с други съществуващи или планирани проекти.
Компетентните национални органи могат да разрешат такъв план, само след като 
установят, че той няма да има отрицателно влияние върху територията. В противен 
случай следва да се прилагат разпоредбите на член 6, параграф 4.

От приложената документация (становища на неправителствени организации) 
изглежда, че проектът създава сериозна опасност за птиците и прилепите, която не е 
била правилно анализирана. По-специално, според анализа, извършен от 
неправителствените организации, в оценката на въздействието върху територията от 
„Натура 2000“ липсва подходяща информация относно природните ценности на района 
на проекта, мониторинга (по време на изграждането и след инвестицията) и 
въздействието върху прилепите.

Въз основа на предоставената от страна на вносителката на петицията информация не 
може да бъде изключено, че полските органи не са успели да оценят правилно 
въздействието от трите вятърни парка върху териториите от „Натура 2000“, както се 
изисква в член 6, параграф 3. Комисията следователно ще поиска от полските органи да 
предоставят повече информация относно проекта и относно оценката на въздействието.
б) приложение II, точка 3, буква и) от Директивата за ОВОС.3:

                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г.
2 Насоки относно оценката на планове и проекти със значително въздействие върху територии от 
„Натура 2000“ (ноември 2001 г.); Насоки на ЕС относно развитието на вятърната енергия в съответствие 
със законодателството на ЕС за защита на природата
3 Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
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„съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра 
(вятърни генератори)“. За проектите от приложение ІІ директивата изисква държавите-
членки да вземат решение чрез разглеждане на всеки отделен случай или чрез прагове 
или критерии относно това, дали проектът да бъде предмет на оценка поради своето 
вероятно съществено въздействие върху околната среда, като се вземат под внимание 
съответните критерии за подбор, посочени в приложение III към директивата. В случай 
че държавата-членка реши, че проектът ще окаже съществено въздействие върху 
околната среда, трябва да се извърши процедура по оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС). Ако националният компетентен орган заеме становището, че с 
оглед на отличителните белези на проекта не е необходимо да се извърши оценка на 
неговото въздействие върху околната среда, решението на органа трябва да съдържа 
или да се придружава от цялата информация, която дава възможност да се удостовери, 
че то се основава на целесъобразни проверки, и която трябва да бъде достъпна за 
обществеността.

Според предоставената информация вятърните паркове в Duninowo-Pęplino (U1) и 
Możdżanowo-Starkowo (U2) са били предмет на процедурите по оценка на 
въздействието върху околната среда преди за тези проекти да бъдат взети решенията 
относно екологичните условия. За проектите са били изготвени екологични доклади и 
процедурите, включващи консултации с органите по опазване на околната среда и 
обществеността, са били проведени. Вносителите на петицията са обжалвали 
решенията относно екологичните условия за двата проекта: жалбата за вятърен парк U1 
е подадена в Административен съд Voivodeship на 30 март 2010 г., а искането за 
преразглеждане на жалбата за вятърен парк U2 в местния Апелативен съд на 11 юни 
2010 г. Резултатите от производствата не са известни на Комисията. Въз основа на 
предоставената от страна на вносителката информация Комисията не е установила 
нарушение на Директивата за ОВОС за проектите U1 и U2.
Що се отнася до проекта в Zaleskie PW, вносителката на петицията не е представила 
никаква информация относно процедурата по оценка на въздействието върху околната 
среда.

Заключение

Комисията ще изпрати писмо до полските органи, като поиска разяснения по 
отношение на планираното изграждане и свързаните процедури за издаване на 
разрешения.

4. Отговор на Комисията (преразгледан), получен на 6 септември 2011 г.

Както беше посочила в първото си съобщение, Комисията поиска разяснения от 
полските органи относно планираното изграждане на два вятърни парка в община 
Ustka, Полша. Органите на Полша отговориха на Комисията на 18 март 2011 г.

Според полските органи, вятърните паркове в Duninowo-Pęplino (U1) и Możdżanowo-
Starkowo (U2) са били предмет на процедурите по оценка на въздействието върху 
                                                                                                                                                  
проекти върху околната среда (Директива за ОВОС), (ОВ L 175, 5.7. 1985, стр. 40), изменена от 
Директиви 97/11/EО (OВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5) и 2003/35/EО (OВ L 156, 25.6.2003 г., стр.17).
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околната среда съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията 
92/43/ЕИО 1 . За да подкрепят твърдението си, органите са предоставили на Комисията 
копия от докладите, които включват оценката на въздействието върху засегнатите 
територии от Натура 2000, както и копия от разрешителните.

Както беше изяснено от страна на органите, по време на процедурите по оценката е 
било направено заключението, че вятърните паркове се намират извън обхвата на 
териториите по Натура 2000. Най-близкият обект от Натура 2000, който е от значение 
за Общността, PLH220024 Przymorskie Błota, се намира на 1,9 км от вятърния парк 
Duninowo-Pęplino (U1), а най-близката специална защитена зона, PLB9900002 
Przybrzeżne Wody Bałtyku, на 4,9 км. По отношение на Możdżanowo-Starkowo (U2), най-
близките обекти от значение за Общността по Натура 2000, PLH220024 Przymorskie 
Błota и PLH220038 Dolina Wieprzy i Studnicy, се намират на повече от 5 км, а най-
близката специална защитена зона, PLB9900002 Przybrzeżne Wody Bałtyku, се намира 
на 6,4 км от вятърния парк.

Органите изясниха също, че най-близкият обект, SCI PLH220024, е бил определен за 
територия по Натура 2000 за защита на девет вида местообитания от интерес за 
Общността, предимно мочурища, полуестествени тревни формации и горски площи.
Като се има предвид отдалечеността и вида на най-близките територии по Натура 2000, 
органите са направили заключението, че проектите не биха имали значително 
въздействие върху целостта на тези обекти. Според органите авторите на докладите за 
ОВОС са анализирали също и въздействието на проектите върху фауната и флората, 
по-специално върху птиците и прилепите, както и кумулативното въздействие с други, 
вятърни паркове, намиращи се в близост. Въз основа на тези анализи органите са 
направили заключението, че проектите не биха имали значително отрицателно 
въздействие върху околната среда. Освен това органите са насочили вниманието на 
Комисията върху факта, че разрешителните за проектите налагат на изпълнителя на 
проектите задължението да извършва наблюдение на въздействието върху прилепите и 
птиците в продължение на три години и ако е необходимо, да приложи допълнителни 
мерки за смекчаване на въздействието. Следователно органите твърдят, че проектите са 
в съответствие със задълженията, наложени от член 6, параграф 3 от Директивата за 
местообитанията.
Заключение

След извършения анализ на предоставените от страна на полските органи и 
вносителката на петицията документи, Комисията не счита, че разпоредбите на 
Директивата за местообитанията са били нарушени в процедурата за разрешение на 
проектите за вятърни паркове Duninowo-Pęplino (U1) и Możdżanowo-Starkowo (U2) в 
Ustka.

                                               
1 ОВ L 206, 22.07.1992 г., стр. 7-50.


