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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1814/2008, внесена от U. S., с германско гражданство, относно 
екологични щети от парк от вятърни генератори

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията съобщава за предложения за построяването на парк от 
вятърни генератори на било в района Marche в Италия. Според вносителя на петицията 
този парк е в много отдалечена област и построяването му ще предизвика непоправими 
вреди на местната околна следа. Вносителят на петицията твърди, че първо ще трябва 
да бъде изграден път за осигуряване на достъп за доставяне на всички материали за 
парка. Понастоящем там има само стръмни черни пътища, които се трудно проходими 
и то само за превозни средства с висока проходимост и верижни камиони. Вносителят 
на петицията твърди, че пробивните и строителните работи, които са необходими, ще 
доведат до замърсяване или пресушаване на природните извори, използвани от 
местните земеделски производители за снабдяване с питейна вода. В допълнение към 
това, разстоянието между вятърните генератори и жилищата, според вносителя на 
петицията, е прекалено малко. Вносителят на петицията твърди, че построяването на 
парка е подкрепено със средства на ЕС и се пита дали тези средства се изразходват по 
добър начин, особено като се има предвид, че специалистите имат съмнения относно 
построяването на такъв парк на предложеното място.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 15 май 2009 г.
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"Съгласно изменената Директива 85/337/EИО1 относно оценката на въздействието на 
някои публични и частни проекти върху околната среда, известна и като Директива за 
оценката на въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС проектите, за 
които е възможно да окажат значително въздействие върху околната среда по силата, 
inter alia, на своето естество, размери и разположение, са поставени в зависимост от 
изискване на разрешение за осъществяване на проекти и оценка на техните 
въздействия. В Директивата за ОВОС се прави разграничение между проекти, за които 
се изисква задължителна ОВОС (така наречените проекти от приложение І) и проекти 
за които органите на държавите-членки трябва да установят, посредством процедура, 
наречена „скрининг”, вероятността да окажат съществено въздействие, като се вземат 
предвид критериите, изброени в приложение ІІІ на директивата (така наречените 
проекти от приложение ІІ). Ако такава вероятност съществува, е необходимо 
провеждането на ОВОС. Допитването до обществеността е основен елемент от 
процедурите по ОВОС. Парковете от ветрени генератори спадат към проектите от 
приложение ІІ на Директивата за ОВОС.

Директива 85/337 дава на държавите-членки значителна свобода при определянето на
проектите от приложение ІІ, които следва да са обект на ОВОС и при установяването
на критериите или праговете, необходими за вземането на такова решение. Границите 
на тази свобода се определят от задължението, предвидено в  член 2, параграф 1 от 
директивата проектите, за които е възможно да оказват значително въздействие върху 
околната среда по силата, inter alia, на своето естество, размери и разположение, да 
бъдат поставени в зависимост от изискване на разрешение за осъществяване на проекти 
и оценка на техните въздействия.

За определяне на нарушение на Директивата за ОВОС по отношение на проекти от 
приложение ІІ, е необходимо да се демонстрира, че съответните държави-членки са 
превишили рамките  на свободата за вземане на решения като не са изискали 
провеждането на ОВОС или че съответните държави-членки са допуснали явна грешка 
при оценяването, давайки разрешително за изпълнението на проект.2

Вносителят на петицията посочва, че все още не е издадено разрешително за 
изпълнението на този проект. Освен това той не споменава дали е проведен „скрининг” 
за въздействие върху околната среда.

Въз основа на предоставената информация, Комисията не може да установи нарушение 
на законодателството на ЕС в областта на околната среда. Ако вносителят на петицията 
предостави допълнителна или по-точна информация на Комисията, при необходимост 
въпросът може отново да бъде разгледан. 

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40; ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5; ОВ  L 156, 25.6.2003 г., стр. 17. 
2 Виж например дело C-117/02, Комисията срещу Португалия, OВ C 118, 30.04.2004 г., стр.20; и дело C-
508/03, Комисията срещу Обединеното кралство, OВ C 165, 15.7.2006 г. стр..3. Трябва да се има 
предвид, че в този случай, според  съдебната практика на Съда на Европейските общности, 
отговорността за предоставяне на доказателства е на Комисията.


