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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0935/2011, внесена от Karl-Georg Hildebrand, с германско 
гражданство, подкрепена от девет подписа, относно планирана инсталация 
за вятърна енергия в община Burghaun, Германия

1. Резюме на петицията

Според вносителя на петицията вятърните паркове са бреме за хората и за околната 
среда. По принцип той не е против вятърната енергия, при условие че вятърните 
турбини се изграждат на подходящо място. Той обаче счита, че изграждането на 
вятърен парк в община Burghaun не е приемливо, тъй като се предвижда вятърният 
парк да бъде построен в рамките на природна зона, която до този момент е на практика 
непокътната в екологично отношение. Тази зона е територия за гнездене и търсене на 
храна на червената каня (Milvus milvus), защитен вид хищни птици. Според вносителя 
местните органи са се опитали да прокарат план за изграждането на вятърен парк, без 
да бъдат взети предвид посочените от него възражения и докладът за положението в 
Burghaun.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 май 2012 г.

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 на ЕС опазването на природата се регулира от Директива 



PE490.990v01-00 2/2 CM\903802BG.doc

BG

2009/174/ЕО1 (Директива за птиците) и Директива 92/43/ЕИО2 (Директива за 
местообитанията).

Всички видове птици, естествено живеещи в диво състояние в държавите членки на ЕС, 
са защитени съгласно Директивата за птиците. В допълнение към Директивата за 
местообитанията двата документа предоставят механизъм с цел да се гарантира, че 
всеки проект се оценява от гледна точка на неговото въздействие върху птиците. Освен 
това Комисията изразява твърдо убеждение, че производството на енергия посредством 
вятърни генератори и опазването на дивите птици могат да вървят ръка за ръка.

Дивите птици могат да бъдат особено уязвими от съоръженията 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 биоразнообразието3. 
Фактът, че проект за производство на вятърна енергия може да окаже въздействие 
върху някои видове птици, срещани в местността, въпреки това не е причина да се 
счита, че проектът засяга по негативен начин природозащитния статус на този вид 
птици в региона.

Въпросната зона се нарича „Hühnerberg“ и е заобиколена от магистрала A7 и пътища 
L3169 и B27 от държавната пътна мрежа. Понастоящем се използва за земеделие. В 
близост няма зони от „Натура 2000“. В регионалния план този район е определен като 
приоритетен за съоръжения за производство на вятърна енергия. Въпреки това на този 
етап няма проект за вятърен парк, нито каквито и да било други конкретни данни за 
броя или големината на евентуални вятърни паркове. В действителност в регионалния 
устройствен план са отбелязани единствено подходящи за това райони. 
Стратегическото планиране спомага не само за определянето на най-подходящите 
места за съоръжения за производство на вятърна енергия, но също така спомага да се 
избегне тяхното въздействие върху природната среда. Това е процедурата по 
предоставяне на разрешение, преди да бъде предложен и на по-късен етап планиран 
конкретен проект за вятърен парк. Въздействието върху местната среда, например 
всякакво значително отрицателно въздействие по отношение на червената каня, ще 
бъде установено и може да доведе до изменения на големината на вятърния парк и/или 
приемането на мерки за намаляване на това въздействие. 

Заключения

Въз основа на предоставената от вносителя на петицията информация и обществено 
достъпните документи Комисията не може да установи нарушение на 
законодателството на ЕС в областта на опразването на природата.
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