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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1008/2010, внесена от Peter Kranz, с германско гражданство, 
относно обществен протест срещу проект за вятърна ферма в близост до 
Wolfhagen/Hessen 

1. Резюме на петицията

През 2008 г. е пусната в ход обществена кампания, целяща спирането на 
строителството на вятърна ферма. Планираната вятърна ферма е разположена в близост 
до природен резерват (Habichtswald), обитаван от много защитени видове. Според 
твърденията, местните органи отказват да обсъдят алтернативни терени.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 29 март 2011 г.

Петицията

Федералната провинция Hessen планира увеличаване на производството на устойчива 
енергия с 20 % до 2020 г. Предвид това в момента се определят подходящи места за 
разполагане на вятърни електрогенератори и се оценява тяхното възможно въздействие 
от икономическа и екологична гледна точка. Определена е подходяща територия в 
гората „Rödeser Berg“ в близост до град Wolfhagen (окръг Kassel, Hessen/Германия), 
където да бъдат разположени 4 вятърни турбини, след първоначално предвидените 5 
броя. Проектът се осъществява от „Stadtwerke Wolfhagen“.

Наблюдения на Комисията
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Комисията не разполага с правомощия да разрешава или спира изпълнението на 
проекти. Ролята на Комисията е да гарантира правилното прилагане от страна на 
държавите членки на правото на ЕС при издаването на разрешения за осъществяване на 
проекти. На равнище ЕС опазването на природата се урежда с Директива 2009/174/EО1

(Директива за птиците) и Директива 92/43/ЕИО2 (Директива за местообитанията). 
Целта на тези директиви е да осигурят добрия природозащитен статус на 
местообитанията и видовете, които попадат в техния обхват. За да постигнат това, 
държавите членки трябва да определят територии като специални защитени зони за 
птици, съгласно Директива 2009/147/EC и специални защитени зони за 
местообитанията и видовете, обхванати от Директива 92/43/EИО. Тези територии 
образуват мрежата Натура 2000.

Проекти, които могат да окажат значително въздействие върху територия от Натура 
2000, трябва да бъдат подложени на подходяща оценка, преди да бъде разрешено 
тяхното осъществяване. Проектът може да получи разрешително единствено ако 
оценката покаже, че той няма да засегне целите за опазване на природата, поставени за 
въпросната територия. Проектите могат да получат разрешително за осъществяване 
дори и да имат значително въздействие върху територия от Натура 2000, ако са 
наложителни поради причини от по-важен обществен интерес, липсва алтернативно 
решение и са предвидени мерки за гарантиране свързаността на мрежата на Натура 
2000 (член 6 от Директива 92/43/ЕИО).

a) Директивата за местообитанията и екологично измерение на въпросната гора

Гората „Rödeser Berg“ не е зона, защитена по силата на Директива 92/43/EИО. Според 
органа, отговорен за горското стопанство в Hessen, гората вече частично е била 
увредена от бурята „Кирил“ през 2007 г., след което е била нападната от дървесни 
бръмбари. Гората се простира на територия от 1000 хектара; зоната, в която се 
предвижда разполагането на вятърни генератори, е с площ 1,5 хектара. 
Законодателството по отношение на горското стопанство в Hessen предвижда за всяка 
изсечена горска площ – независимо от това дали преди това е била частично увредена 
или не – да бъде осигурено залесяване на друго подходящо място. По този начин не се 
губи и един квадратен метър горска площ. 

б) Директивата за птиците

Всички видове диви птици, които естествено се срещат на европейската територия на 
държавите членки на ЕС, са защитени по силата на Директивата за птиците, допълнена 
от Директивата за местообитанията; и двете осигуряват механизъм, който да гарантира, 
че всеки проект, като планираните вятърни генератори, ще бъде оценен по отношение 

                                               
1Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21.5.1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата 

флора и фауна. ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
2Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно 

опазването на дивите птици, кодифицираща Директива 79/409/EИО; ОВ L 020, 26.1.2010 г., стр. 7.
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на въздействието му върху видовете птици. Освен това Комисията изразява твърдо 
убеждение, че производството на енергия посредством вятърни генератори и 
опазването на дивите птици могат да вървят ръка за ръка. Съоръженията за 
производство на вятърна енергия трябва да отговарят на изискванията на ЕС за 
опазване на природата, както и на указаното в друго съответно международно 
законодателство, приложимо в Европа, като същевременно се отчитат целите и 
изискванията съгласно политиката и законодателството на ЕС в областта на енергията 
от възобновяеми източници.

Дивите птици могат да бъдат особено уязвими от съоръженията за производство на 
вятърна енергия. Това е валидно и по отношение на други засегнати видове 
местообитания, които се считат за особено застрашени от неподходящото разполагане 
на съоръжения за производство на вятърна енергия. Ето защо Комисията подкрепя 
добрите практики по отношение на разполагането, планирането, дизайна, изграждането 
и експлоатирането на такива съоръжения, за бъде минимизирано въздействието им 
върху биоразнообразието1.

Фактът, че проект за производство на вятърна енергия може да окаже въздействие 
върху някои видове птици, срещани в местността, не е причина да се счита, че проектът 
засяга по негативен начин природозащитния статус на този вид птици в региона. 
Според компетентния национален орган, този проект е обект на оценка за 
въздействието върху околната среда, като тази оценка включва също и въздействието 
върху местната популация от птици. В заключение е посочено, че районът на 
съоръжението за производство на вятърна енергия е от маловажно значение за 
мигриращите или почиващите там птици.

Въпреки това понастоящем работна група, съставена от представители на 
природозащитниците, ръководителите на проекта за производство на вятърна енергия и 
органите, преценява най-добрия начин, по който плановете на провинцията за 
производство на вятърна енергия да бъдат приведени в съответствие с изискванията за 
опазване на птиците. По отношение на терена в „Rödeser Berg“ се предвижда 
платформа за измерване и изпитване, за да се оцени потенциалното отрицателно 
въздействие на вятърните турбини по принцип, и по-конкретно въздействието им върху 
прилепите, посредством използването на ултразвукови вълни.

Заключение

Наличната информация, в това число и кореспонденцията, която вносителят е изпратил 
на Комисията по петиции на 21 март 2011 г., не дава основания на Комисията да счита, 
че е нарушено законодателството на ЕС в областта на опазването на природата.

4. Отговор на Комисията (REV), получен на 16 декември 2011 г.

                                               
1 Европейска комисия (2010): Насоки за развитие на вятърната енергетика и Натура 

2000 Връзка : 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf
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Вносителят предостави допълнителна информация на 3 юни, 5 август и 29 септември 
2011 г. Първото съобщение относно петицията вече обхвана тази допълнителна 
информация. 

След устното съобщение от страна на Комисията в комисията по петиции на 4 
октомври 2011 г., Комисията може да потвърди твърдението на вносителя, че 
регионалното планиране за вятърна енергия в северната част на Hessen е отменено от 
Административния съд в Kassel. Като следствие от това трябва да се изготви нова 
екологична оценка на този план от регионалния орган. 

Заключение

Наличната информация не дава основания на Комисията да счита, че е нарушено 
законодателството на ЕС в областта на опазването на природата. 


