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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1077/2011, внесена от Sigrid Kremser, с германско гражданство, от 
името на Bürgerinitiative Starkenberg, относно проектираното изграждане на 
вятърен парк в район, в който се размножават и намират храна черната и 
червената каня

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от изграждането на вятърен парк в областта 
Starkenberg в Тюрингия, Германия. Вятърният парк е проектиран в район, в който се 
размножават и намират храна черната каня (Milvus migrans) и червената каня (Milvus 
milvus). Районът също така е и местообитание на други животински видове, 
включително защитени видове прилепи. Освен това вносителят на петицията заявява, 
че вятърните турбини са проектирани твърде близо до жилищните сгради, което 
поражда рискове за здравето на местните жители.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 януари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 юни 2012 г.

Вносителят на петицията възразява срещу проектирането на два вятърни генератора в 
района на община Starkenberg (Германия/Тюрингия). Според вносителя предложеният 
район е местообитание, в което се размножават и намират храна червената каня (Milvus 
milvus), черната каня (Milvus migrans), соколът орко (Falco subbuteo), европейският 
пчелояд (Merops apiaster), дъждосвирецът (Charadrius dubius), червеногърбата сврачка 
(Lanius collurio) и прилепи. Вносителят посочва, че проектираният вятърен парк 
нарушава европейското законодателство в областта на опазването на околната среда.
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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 околната среда се урежда с Директива 
2009/174/EО1 (Директива за птиците) и Директива 92/43/ЕИО2 (Директива за 
местообитанията).
Всички видове диви птици, естествено съществуващи на европейската територия на 
държавите — членки на ЕС, са защитени съгласно Директивата за птиците. Заедно с 
Директивата за местообитанията и двете директиви 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, но и други видове таксони и местообитания могат да бъдат особено 
уязвими спрямо развитието на вятърната енергия. Ето защо Комисията подкрепя 
добрите практики по отношение на разполагането, проектирането, дизайна, 
изграждането и експлоатирането на такива съоръжения, за да се сведе до минимум 
въздействието им върху биологичното разнообразие. Впоследствие Комисията 
публикува документ с насоки, съсредоточен върху развитието на вятърната енергия3.

Областта, предизвикваща загриженост, се намира на площадката на фабрика за 
строителни материали в Starkenberg. Инвеститор проектира строежа на два вятърни 
генератора. В близост няма зони от „Натура 2000“. Съгласно член 4, параграф 2 от 
Директивата за оценка на въздействието върху околната среда4 и приложение II към 
нея от компетентността на държавите членки е да определят дали проектите за 
производство на енергия посредством вятърни генератори подлежат на оценка на 
въздействието върху околната среда. Следователно според компетентните германски 
органи този проект е прекалено малък за подобна оценка5.

Комисията научи, че планът за приоритетна област за производство на енергия 
посредством вятърни генератори за Източна Тюрингия е разработен след консултации с 
НПО в областта на околната среда. Този план определя 14 приоритетни области за 
производство на енергия посредством вятърни генератори, които са подходящи за 
вятърни паркове и представляват 0,18 % от територията на Източна Тюрингия. 
Стратегическата екологична оценка за регионалния план за Източна Тюрингия беше 
завършена на 30 юни 2006 г.
                                               
1 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно 

опазването на дивите птици, кодифицираща Директива 79/409/EИО; ОВ L 020, 26.1.2010 г., стр. 7.
2 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 

дивата флора и фауна; ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
3 Европейска комисия (2010): Документ с насоки за развитието на вятърната енергия и „Натура 2000“. 

Линк: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf
4 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката 

на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, кодифицираща 
Директива 85/337/ЕИО; ОВ L 026, 28.1.2012 г.

5 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/uvpg/gesamt.pdf
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В регионалния план областта, предизвикваща загриженост, е определена като 
приоритетна за съоръжения за производство на вятърна енергия. Подобно 
стратегическо 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 процедура по предоставяне на
разрешение, преди да бъде изискан и на по-късен етап планиран конкретен проект за 
вятърен парк. В резултат на това конкретният проект се планира в по-малък мащаб 
отколкото стратегическото планиране. Въздействието върху околната среда на местно 
равнище, подобно на значително отрицателно въздействие върху някои видове птици 
— ако има такова, ще бъде установено и може да има последици във връзка с внасянето 
на промени в големината на вятърния парк или с изискването на мерки за намаляване 
на това въздействие.

Заключения
Въз основа на предоставената от вносителя на петицията информация и обществено 
достъпните документи на националните органи Комисията не може да заключи, че е 
налице нарушение на законодателството на ЕС в областта на опазването на околната 
среда.


