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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0980/2007, внесена от Torkild Todsen, с датско гражданство, от 
името на „Borgergruppen“ (гражданска група), относно проекта за 
изграждане на магистрала между Kiplev и Sønderborg в Дания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу плановете за изграждане на магистрала 
между Kiplev и Sønderborg, които, както той твърди, са  в противоречие със 
законодателството на ЕС в областта на околната среда, по-специално с Директива 
92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и 
фауна и на Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици. 
Освен отрицателното въздействие, което проектът ще окаже върху природата, 
избраното трасе ще доведе до излишно удължаване на пътя за много шофьори и до 
повече от 5 000 тона допълнителни емисии на CO2 годишно, с всички произтичащи от 
това последици върху вече изложения на силни въздействия климат. Затова вносителят 
на петицията призовава Европейския парламент да се намеси и да гарантира, че 
компетентните датски органи съблюдават съответното законодателство на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 17 юли 2008 г.

I. Петицията
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Вносителят на петицията изразява загриженост, че планираният датски проект за 
изграждане на магистрала между Kiplev и Sønderborg ще засегне значително няколко 
защитени територии, намиращи се в близост до него. Въпросните територии са:

1) територия от значение за Общността (ТЗО) и специална защитена територия 
(СЗТ) Hostrup sø, Assenholm mose og Felsted Vestermark (DK009X058);

2) ТЗО и СЗТ Rinkenæs skov, Dyrehaven og Rode skov (DK009X0068); 
3) СЗТ Flensborg Fjord og Nybøl Nor (DK009X0064).

По-конкретно, пътят ще минава през територията Hostrup sø и близо до територията 
Rinkenæs skov.

Според вносителя на петицията, проектът е бил предмет на обществено допитване и 
над 85 % от получените мнения са били „против” проекта. Като се има предвид, че 
проектът ще доведе до значително влошаване в определените територии, според 
вносителя на петицията проектът трябва незабавно да бъде преустановен.

Вносителят на петицията подчертава, че непосредствено на запад от територията 
Hostrup sø съществува магистрала. Планираната магистрала ще минава през 
територията на юг и следователно основната част от нея ще бъде обградена от пътища. 
По-натовареното движение по пътищата ще окаже по-силен натиск върху територията, 
по-специално що се отнася до шума и замърсителите. Моделите за хранене и 
възпроизвеждане на птиците ще бъдат нарушени вследствие на постоянния шум.

Магистралата също така ще създаде бариера между територията Hostrup sø и езерната 
област, която се намира непосредствено на юг от територията и която също приютява 
голям брой птици.

Вносителят на петицията освен това заявява, че магистралата може да промени 
хидроложките условия в територията Hostrup sø, тъй като равнището на подпочвените 
води ще бъде понижено по време на строителните работи. Това следствие не е било 
допълнително проучено преди издаването на разрешение, въпреки че вредата може да 
бъде непоправима.

Вносителят на петицията обръща внимание върху факта, че местообитанията на
територията са чувствителни към равнищата на азот, при граница на отклонение от 
около 10-20 кг/ха/годишно. Средното равнище на отлагане на азот на територията вече 
е над 20 кг/ха/годишно. Следователно за определените местообитания границите на 
отклонение вече са превишени. Магистралата ще упражни допълнителен натиск върху 
местообитанията, което ще има неблагоприятно въздействие върху запазването на 
защитените естествени местообитания.

Накрая, вносителят на петицията подчертава, че съществуват алтернативи за 
изграждането на магистрала, които са по-добри както по отношение на околната среда, 
така и по отношение на управлението на движението по пътищата, например 
разширяване на съществуващия път.

II. Забележки на Комисията относно петицията
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Както се посочва в петицията, през 2006 г. Комисията е регистрирала жалба във връзка 
с този проект. Комисията е направила оценка на жалбата, а също и на обемните 
подкрепящи материали, които са представени.

Магистралата между Kiplev и Sønderborg е предвидена в изменение № 27 на 
регионалния план за 2001 – 2012 г., което е прието от Sønderjyllands Amtsråd 
(Общинският съвет на Sønderjylland) на 5 септември 2005 г .  Изменението на 
регионалния план е придружено от оценка на въздействието върху околната среда, 
извършена във връзка с проекта.

Изменение № 27 е обсъдено от Naturklagenævnet (Апелативния съвет по въпросите на 
опазването на природата), който одобрява плана с решение от 16 май 2006 г. Така 
планът става окончателен.

Член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията предвижда всички планове или 
проекти, които има вероятност да окажат значително влияние върху дадена територия, 
да се подлагат на подходяща проверка, за да се оцени въздействието им върху 
територията от гледна точка на целите на съхраняването. Тези планове или проекти 
могат да бъдат одобрени само след като се установи, че същите няма да имат 
отрицателно влияние върху целостта на територията. В съответствие с член 7 от 
Директивата за местообитанията, задълженията, възникващи по член 6, параграфи 2, 3 
и 4, важат и за специалните защитени територии.

Следователно оценката по член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията 
изисква при преценяването на въздействието от проекта да се използват най-добрите 
научни познания. Проектът може да получи разрешение само ако органите са се 
уверили, че проектът няма да има отрицателно влияние върху въпросните територии. 
Към момента, в който се издава разрешение за проекта, трябва да е налице разумна 
научна сигурност за липсата на такова въздействие. Затова оценяването на проекта на 
части или отлагането във времето на част от оценката (т.нар. практики на 
фрагментиране на информацията) не е разрешено.

Въз основа на съдържащата се в петицията информация изглежда, че има недостатъци в 
оценката на ефектите от: 1) шума от движението по пътищата върху птиците, за които 
са били определени защитените територии, 2) допълнителните емисии на хранителни 
вещества от пътя и движението по него в територия, която вече получава хранителни 
вещества над критичните нива, и 3) понижаването на равнището на подпочвените води 
по време на строителните работи.

Въз основа на това Комисията е взела решение да започне дело за нарушение срещу 
Дания за неправилно прилагане на член 6, параграф 3 от Директивата за 
местообитанията. 

III. Заключения

Комисията ще държи в течение комисията по петиции за изхода от процедурата за 
нарушение.
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4. Отговор на Комисията, получен на 24 април 2009 г.

Както беше отбелязано в предишното съобщение, Комисията получава жалба по този 
въпрос и през юни 2008 г. изпраща официално уведомително писмо до Дания за 
неправилно прилагане на член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията1. 
Основните въпроси, които са повдигнати са: 1) въздействието върху птиците на шума 
от движението по пътищата; 2) въздействието от допълнителните емисии на 
хранителни вещества от пътя; и 3) понижаването на равнището на подпочвените води 
по време на строителните работи.

Дания отговоря на официалното уведомително писмо през юли 2008 г. Отговорът 
предоставя подробна оценка на видовете птици в района и съответния риск от 
обезпокояване в зависимост от разположението на местообитанието им. Извършени са 
нови оценки на хранителните вещества, които показват, че те няма да окажат
значително въздействие. Накрая, проектът е изготвен така, че да се избегне понижаване 
на равнището на подпочвените води (тунел, заменен с мост).

Проектът е обсъждан и на среща с датските органи през октомври 2008 г., а те 
предоставят допълнителна информация няколко пъти след това.

На първо място, вносителят подчертава, че настоящото трасе на магистралата не е 
следвало да бъде избрано, тъй като съществуват по-добри алтернативи. Следва да се 
подчертае, че Директивата за местообитанията не забранява човешки дейности на 
територии от Натура 2000. Целта на член 6 е да се дава разрешение за извършване на 
дейности при спазване на определени условия. Първата стъпка е необходимостта от 
подходяща оценка на въздействието върху околната среда на план или проект, за да се 
определи дали те биха имали значително въздействие върху въпросната територия. Ако 
заключението е, че няма да има значително отрицателно въздействие, съгласно 
директивата не съществува допълнително изискване за разглеждане на алтернативни 
решения.

Второ, вносителят твърди, че изграждането на магистралата представлява нарушение 
на член 12, параграф 1, буква г) от Директивата за местообитанията, тъй като ще се 
попречи на разпространението на няколко жабешки вида, включени в приложение ІV 
от директивата. Следва да се отбележи, че член 16 позволява дерогация от строгата 
система за опазване на животинските видове, предвидена в член 12. Вместо 
използването на дерогация, проектът също така може да бъде изпълнен по такъв начин, 
че да се намали или премахне всякакво значително въздействие върху въпросните 
видове. В подобни ситуации могат да се използват смекчаващи мерки. През април 2008 
г. датските органи публикуваха така наречения Природен план2 за магистралата, в 
който подробно се описват планираните смекчаващи мерки (почти 200 места за 
водопой, огради, 16 прохода за жаби, растителност, която да „води“ жабите над 
магистралата и т. н.). Следователно изглежда, че всички значителни въздействия от 

                                               
1 92/43/ЕИО, ОВ L 206, 22.7.1992 г.
2 http://www.vejdirektoratet.dk/imageblob/cache/191818.pdf
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магистралата са избегнати и на този етап няма нарушение на член 12 от директивата.

Що се отнася до въздействието върху птиците, отговорът, който вече е посочен, 
подробно оценява рисковете от обезпокояване на птичите видове в района във връзка с
местообитанията им. Съгласно наличната информация, мястото на гнездене на 
основния птичи вид е на повече от 1 км от магистралата и няма риск от обезпокояване 
по отношение на местообитанието му вследствие на шума. Що се отнася до 
проучването, на което се позовава вносителят на петицията, то може да не е свързано с 
настоящия случай, тъй като не е ясно дали се отнася за магистрала с подобни 
характеристики, като например интензивност на движението, а някои от споменатите 
видове не присъстват на територията от Натура 2000 Hostrup Sø.

Общата оценка на Комисията относно информацията в този случай е, че оценката на 
въздействието върху околната среда е допълнена с информация, предоставена в 
отговора на официалното уведомително писмо и през есента на 2008 г. Новата 
информация не променя първоначалните резултати от оценката на въздействието 
(проектът няма да окаже значително въздействие върху територията). На тази основа, 
Комисията прави заключението, че няма ясни доказателства, нито правни основания за 
продължаване на делото за нарушение.

Въз основа на това, на 19 март 2009 г. Комисията решава да приключи разследването на 
случая.

Заключение

Комисията е приключила разследването на случая поради липса на ясни доказателства 
за нарушение на правото на ЕО във връзка с околната среда.


