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Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  2

Натура 2000 в Баден-Вюртемберг

SCI SPA Натура 2000

2001г. 6,4 % 4,9 % 8,6 %

2005г. 11,6 % 4,9 % 13,0 %

2007г. 11,6 % 10,9 % 17,3 %

SCI

SPA

SCI: Територии от  интерес за Общността (Директива за 
местообитанията )
SPA: Специални защитени зони (Директива за птиците)

Щутгард



Прилагане на Директивата за местообитанията в законодателството на 
провинциите

Европейска общност ФР Германия Провинция Баден-Вюртемберг
Директива за 
местообитанията Федерален закон Закон за опазване на природата
Директива за птиците за опазване на природата на Баден-Вюртемберг

В Германия компетентността и отговорността за опазването на природата не е на 
федералното правителство, а на федералните провинции (Bundesländer). Затова 
федералните провинции отговарят за прилагането на Натура 2000.

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  3



Разпоредби на член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията : 

„ Планове или проекти, които не са непосредствено свързани с управлението на 
територията или не са необходими за него, но които поотделно или във 
взаимодействие с други планове и проекти могат да окажат значително влияние, се 
подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им върху територията от гледна 
точка на целите на съхраняването на тази територия. 

При съблюдаване на резултатите от оценката на въздействието върху територията и 
съгласно разпоредбите на параграф 4, компетентните национални органи одобряват 
плана или проекта само след като установят, че той няма да има отрицателно влияние 
върху съответната територия и, ако е подходящо, след като са получили мнението на 
широката общественост.”

Задължение за подлагане на проекти и планове на съответна оценка.

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  4



Разпоредби на член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията: 

“Планове или проекти …”

Планове Проекти

Още няма точно дефиниран проект
Не е ясно конкретното въздействие
Само груби оценки
Още не е известен кандидатът
Не могат да се поставят условия
Не е дефинирана времева рамка за 
реализацията

Точно дефиниран проект
Въздействието може да бъде определено
Точни оценки
Кандидатът е известен
Могат да се поставят условия
Ясна е времевата рамка за реализация

Чрез плана все още няма да се 
осъществят въздействия

Въздействия ще се осъществят чрез 
проекта

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  5



Разпоредби на член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията : 

“Планове или проекти …”

Планове:
Планове за земеползване, местни планове за развитие, регионални планове, 
планове за транспортни мрежи, планове за управление на отпадъци/води/гори, 
планове за управление на национални паркове и др., …

Проекти:
Строителство на път, строителство на сграда, производствен процес с емисии на 
прах/шум/ светлина, опазване на водите (корабоплаване), минно производство,…

Дейности:
Земеделие, горско стопанство, рибарство, …

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  6



Разпоредби на член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията : 

“… не са непосредствено свързани с управлението на територията или не са 

необходими за него …”

Планове за управление на защитените зони от Натура 2000за опазване на типове местообитания 
и местообитания на видове в съответствие с консервационните цели.

Пример: 
• Гола сеч в гора по икономически причини� проект в съответствие с разпоредбите на член 6

• Гола сеч в гора за опазване на местообитанието на 
Европейски козодой (Caprimulgus europaeus) � необходима
за управление на местообитанието � не е проект 
в съответствие с разпоредбите на член 6

Планове за управление на защитените зони от Натура 2000
(напр. възстановяване на влажна зона), които са необходими 
за възстановяването на типове местообитания, могат да имат въздействие върху други типове 
местообитания.
� конфликтите между консервационните цели трябва да бъдат оценени и разрешени

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  7



Разпоредби на член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията : 

“… но които … могат да окажат значително влияние, …”

Процедурата по член 6 се задейства не при сигурност, а при вероятност от значително влияние, 
произтичащи не само от планове и проекти – или дейности – ситуирани вътре във, но също и извън 
защитената зона.
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SCI –Територии от интерес за Общността

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  8



Разпоредби на член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията : 

“… но които … могат да окажат значително влияние, …”

праг на значимост

праг на уместност

на
ра
ст
ва
щ
о 
вл
ия
ни

е в
ър

ху
 т
ер
ит
ор

ия
та значително 

влияние

незначително 
влияние

няма влияние
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Проекти/планове/дейности

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  9



Разпоредби на член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията : 

“… поотделно или във взаимодействие с други планове и проекти , …”

праг на значимост

Pj1   Pj2   Pj3   Pj4 Pj1+2    Pj1+3    Pj1+4    Pj2+3  …    Pj1+ предварително натоварване

Завод (2009г.)

Път (2009г.) Завод (2009г.)

ТЕЦ (въглища) 
(1998г.)

Pj = проект или план

Има ли кумулативен ефект от различни проекти, планове или дейности, който трябва да бъде 
отчетен?

Разлика между “кумулативен ефект” (приблизително по едно и също време) и “предварително 
натоварване’”( вече приключили проекти)!

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  10



Разпоредби на член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията : 
“… се подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им върху 
територията …”

Условието за пристъпване към оценка съгласно Директива 85/337/EИО (Оценка на 
въздействието върху околната среда, ОВОС) е почти идентично с условието за пристъпване към 
оценка съгласно член 6 от Директивата за местообитанията, като по същество се отнася до 
вероятността от значително влияние.

Когато оценката за целите на член 6, параграф 3 приема формата на оценка съгласно Директива
85/337/EИО, това дава очевидни гаранции по отношение на документацията и прозрачността.
Когато оценката за целите на член 6, параграф 3 не приема формата на оценка съгласно 
Директива 85/337/EИО, възниква въпросът, каква форма тогава може да се приеме за 
“подходяща”.

Оценката съгласно член 6, параграф 3 трябва да се фокусира върху въздействието върху 
територията с оглед на консервационните цели на дадената територия. В своята методология тя 
може ефективно да заимства от методологията на ОВОС. По-специално проучването на
възможни мерки за намаляване на въздействията и алтернативни решения би направило 
възможно гарантирането, че в светлината на тези решения или мерки за намаляване на 
въздействието, планът или проектът няма да има отрицателно въздействие върху територията. В 
оценката също така трябва да се обърне внимание на ефекта от “взаимодействие…”.

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  11



Разпоредби на член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията : 

“… от гледна точка на целите на съхраняването на тази територия.”

Държавите-членки установяват консервационните цели за всяка територия, защитена от Натура
2000,на базата на срещаните типове местообитания и видове, описани в стандартния 
формуляр, например чрез разработването на планове за управление.

Консервационните цели могат да произтекат от анализ на действителното състояние във връзка 
с благоприятното консервационно състояние на съответното местообитание или вид.

Понякога може да е налице конкуренция между различни типове местообитания и видове, и е 
необходимо определянето на приоритети при установяването на консервационните цели на 
територията.

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  12



Разпоредби на член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията : 

“При съблюдаване на резултатите от оценката на въздействието върху 
територията и съгласно разпоредбите на параграф 4, компетентните 
национални органи одобряват плана или проекта само след като установят, че 
той няма да има отрицателно влияние върху съответната територия и, ако е 
подходящо, след като са получили мнението на широката общественост.”

Компетентни национални органи са тези, които имат право да дадат разрешение или да 
съгласуват план или проект.

Компетентният орган може да даде разрешение за проекта/плана/дейността, само когато е 
сигурно, че няма вероятност да окаже значително въздействие върху защитената от Натура 2000
територия .

Целостта на територията включва нейните екологични функции. Решението дали върху нея има 
отрицателно въздействие трябва да се фокусира върху и да се ограничи до консервационните 
цели на територията.

Консултациите с обществеността трябва да се разглеждат в контекста на разпоредбите на 
Директива 85/337/EИО (Оценка на въздействието върху околната среда) 
и Орхуската конвенция.

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  13



Подходяща оценка на проекти / планове / дейности

• Принцип на предпазливостта
• Метод, подобен на ОВОС
• Поетапна процедура: 

1) Преценяване (screening)

2) Подходяща оценка
3) Оценка на алтернативни решения
4) Оценка на компенсационни мерки

• Документация !

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  14



Подходяща оценка на проекти / планове / дейности
Етапи

1 Преценяване (screening) Може ли да бъде изключено значително 
отрицателно влияние ? 
Ако не: подходяща оценка

2 Съответна оценка Дава отговор на въпроса, дали е налице 
значително отрицателно влияние върху 
консервационните цели

3 Оценка на алтернативни решения Търсене на алтернативни начини/ 
местоположения за
планове/проекти/дейности.Оценка на тези 
алтернативни решения.

Наложителни причини от приоритетен 
обществен интерес?

Проверка, дали са налице условия за 
наложителни причини от приоритетен 
обществен интерес 

4 Оценка на компенсаторни мерки В случая на наложителни причини от 
приоритетен обществен интерес: Възможна 
ли е пълна компенсация за осигуряване на 
целостта или кохерентността на Натура
2000?
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Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  15



Съответна оценка на проекти
/ планове / дейности
Процедура

Преценяване

Оценка

Оценка на алтернативни 
решения

Оценка на компенсаторни 
мерки

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  16



Подходяща оценка на проекти / планове / дейности
Указания
• Европейска комисия, ГД “Околна среда” (2000): “Управление на териториите по НАТУРА 
2000 -Разпоредбите на член 6 от Директива 92/43/ЕИО за местообитанията.” (“Managing Natura 
2000 Sites – The provisions of Article 6 of the ‘Habitats’ Directive 92/43/EEC”)

• Европейска комисия, ГД “Околна среда”(2001): “Оценка на планове и проекти, които 
значително засягат териториите по НАТУРА 2000 Методологично ръководство относно 
разпоредбите на член 6, параграфи 3 и 4 от Директива 92/43/ЕИО за местообитанията”
(“Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites Methodological guidance 
on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”)

• Съд на Европейските общности:
Решение на Съда срещу Великобритания по дело C-6/04 (20 октомври 2005г.)
Решение на Съда срещу Германия по дело C-98/03 (10 януари 2005г.)

…

• Принцип на предпазливостта
• Оценка на Проект/План/Дейност означава оценка на отделни случаи (без схематизъм).

• Имисионен подход (релевантни са имисиите в територията, защитена по Натура 2000, а 
не емисиите от проекта).

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  17



Съответна оценка на проекти / планове / дейности; член 6, параграф 3

Преценяване (Screening)

• определя се дали проектът или планът е
непосредствено свързан с или необходим за 
управлението на територията;

• описание на проекта или плана и описание и 
характеристика на други проекти или планове, 
които при взаимодействие потенциално могат да 
окажат значително влияние върху територията, 
защитена по Натура 2000;

• определяне на потенциалното въздействие върху 
територията, защитена по Натура 2000;

• оценка на значимостта на всички въздействия 
върху територията, защитена по Натура 2000.

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  18



Подходяща оценка на проекти / планове / дейности; член 6, параграф 3
Преценяване (Screening)

Резултати:

Решението на компетентния орган трябва да бъде под формата на една от двете
формулировки:

1. може да се направи обективно заключение, че няма вероятност от значителни 
въздействия върху територията, защитена по Натура 2000; или

2. представената информация предполага, че или е налице вероятност от 
значителни въздействия, или остава значителна несигурност, която означава, че  
следва да се извърши подходяща оценка. 

Резултатът трябва да се докладва.

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  19



Подходяща оценка на проекти / 
планове / дейности; член 6, 
параграф 3

Подходяща оценка
Ако резултата по въпроса…

“Няма да има отрицателно въздействие 
върху целостта на територията, защитена 

по Натура 2000.”

е:      да не
може да бъде необходима е 
дадено оценка на
разрешение алтернативни

решения 

Резултатът трябва да се докладва.

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  20



Проучването на алтернативни решения изисква, 
консервационните цели и статутът на защитена по 
Натура 2000 територия да имат по-голяма тежест 
от всякакви съображения, свързани с разходи, 
забавяне или други аспекти на алтернативното 
решение.

Липсата на алтернативни решения трябва да се 
докаже!  Съда на ЕО, дело 293/04 (26 октомври
2006г.)

Подходяща оценка на проекти / 
планове / дейности; член 6, 
параграф 3

Оценка на алтернативни 
решения

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  21



Оценка, когато не съществуват 
алтернативни решения и остават 
отрицателни въздействия
Ако не съществуват алтернативни решения, 
може да бъде дадено разрешение на планове и 
проекти, само поради наложителни причини от 
по-важен обществен интерес, включително и 
такива от социален или икономически характер .

Ако в съответната област има приоритетен 
природен тип местообитание и/или приоритетен 
вид, единствените съображения, които могат да 
бъдат посочени, са свързаните със здравето на 
човека или обществената безопасност или с 
благоприятни въздействия върху околната среда 
от първостепенно значение.

Необходими са компенсаторни мерки!

Кохерентност на мрежата Натура 2000!

Подходяща оценка на проекти / 
планове / дейности; член 6, 
параграф 4

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  22



Пример 1: Кариера за чакъл “ Хинтермоос Форест” (“Hintermoos 
Forеst“)

Подходяща оценка
Защитена територия по 
Натура 2000 (2000г.)
Природен резерват
(блатиста местност)
Предвиждано 
разширение

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  23



Пример 1: Вероятно въздействие от кариера за чакъл върху 
територия, защитена по Натура 2000 

Защитена територия по 
Натура 2000 (2000г.)

Кариера за чакъл

Предвиждано разширение

Местообитание на Triturus 
cristatus (Гребенест тритон)

620 м 690 м
Височина над морското 
равнище

Посока на водния поток към 
блатистата местност

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  24



Пример 1: По-нататъшна експлоатация при защитена по Натура 2000 
територия DE 8124-341

Защитена територия по 
Натура 2000 (2005г.)
Предвиждано разширение

Пресичане

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  25



Пример 2: Разширение на Федерална магистрала B 32 –алтернативни решения
Местооби
тание 6410 Защитена 

територия по 
Натура 2000

Местообитание
6410

Трасе на пътя

алтернативни 
решения

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  26



Пример 3: Становище на Комисията
Летище Баден - Карлсруе / Баден-Баден

Планирано: Нова писта за кацане, възстановяване на писти, нови 
сгради и промяна на начина на пречистване на изтичащите води

Характеристика на защитената територия DE 7214-343 (SCI): с 
нейните 225 хектара един от последните комплекси от континентални 
дюни в долината на Рейн, в миналото използвана за военни цели; 
засегнат тип местообитание: 6230*:  богати на видове картълови 
съобщества

• Преценяване � въздействие върху местообитания* и видове

• Оценка � въздействие върху местообитания* и видове
• Няма алтернативни решения (оценени са 7 алтернативи)

• По-важен обществен интерес
• Компенсаторни мерки

� Становище на Европейската комисия

SCI                      SPA                 засегната територия

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  27



Пример 3: Становище на Комисията
Летище Баден - Карлсруе / Баден-Баден

Компенсаторни мерки:

• Местообитание 2330 (4 хектара): нарушени 1,5 хектара, 
временно използвани 0,5 хектара; 
компенсация 45 хектара преустрояване (възстановяване)

• Местообитание 4030 (0,05 хектара): само временно ползване на
0,02 хектара;  компенсация от 2 хектара

• Местообитание 6230* (25,47 хектара): нарушени 3,3 хектара, 
временно използвани 2,88 хектара;
компенсация: обявяване на 3,5 хектара с вариант за 2,3 хектара

• …

SCI                  SPA                  засегната 
територия

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  28



Пример 3: становище на Комисията
Летище Баден - Карлсруе / Баден-Баден
Положително становище на Комисията:
A. Избрана най-добрата алтернатива (за опазване на 
природата ): 

Направена е проверка на 7 алтернативни варианта; 
приетият вариант няма отрицателно въздействие 
върху съседни защитени зони, а само леко нарушава 
обширна площ на приоритетен тип местообитание
(типът местообитание съществува / в зависимост от 
специфичния режим на косене / условията на 
летището) 

Б. Налице са наложителни причини от по-важен обществен 
интерес : 

Доказана необходимост: броят на пътниците 
увеличен три пъти за последните 3 години, важни 
международни връзки, стандартите за безопасност, 
които трябва да се изпълнят, са част от 
Трансевропейската транспортна мрежа (Решение №
1692/96/EО на Европейския парламент и на Съвета от
23 юли 1996г.)

В. Компенсаторните мерки са достатъчни да осигурят 
глобална кохерентност на Натура 2000:

• компенсацията се извършва в самия регион
• загубата на местообитания по отношение на 
количество и качество напълно се компенсират чрез 
създаването на нови

� Дадено е разрешение
Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  29



Благодаря Ви за вниманието !

Р. Шаал: Извършване на оценка на въздействието в съответствие с Директивата за местообитанията, София/Варна9.-12.11.09;  30


