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 ВЪВЕДЕНИЕ
 За проекта

 България се присъедини към Европейския Съюз през 2007 г., с последното разши-
ряване и прилагането на природозащитното законодателство все още е предизвика-
телство. Заради присъединяването на България и Румъния, Директивата за местооби-
танията на ЕС (92/43/EEC) беше допълнена през 2006, за да включи всички нови видове 
и местообитания в Приложенията (Directive 2006/105/EC of 20.11.2006).
 От 1993 Германия и България си сътрудничат в рамките на двустранно споразуме-
ние в сектора на околната среда, с провеждането на редовни срещи на високо ниво. 
През пролетта на 2006, в резултат на среща между Министерство на околната среда на 
България и Министерство на околната среда на Германия, заедно със серия от други  
заявени проекти за околната среда, бе обсъден първият идеен проект за предаване на 
немския опит в прилагането на Натура 2000. В тясно сътрудничество между Федерал-
ната агенция за защита на природата (BfN) и МОСВ, през 2007 г. и 2008 г., идеята беше 
оформена в пълно проектно предложение, съобразявайки се и попълвайки празнини в 
други проекти, като EU-Twinning. В крайна сметка търгът за изпълнение бе обявен през 
март 2009 и проектът започна през лятото на същата година.
 Проектът се осъществи, за да отговори на нуждите на България от обучение на 
природозащитната администрация да подсили ефективното прилагане на Натура 2000 
и текстовете на Директивата за местообитанията. Основен момент беше използване-
то на чуждия опит в практическото прилагане на Натура 2000, популяризирането му в 
България и адаптирането му към българските нужди.
 На заявената от българското Министерство на околната среда и водите нужда отк-
ликна Федералното Министерство на околната среда, природозащитата и ядрената бе-
зопасност на Германия (BMU), чрез Федералната Агенция за околна среда (UBA, Катари-
на Ленц). Беше финансиран немският изследователски проект „Опитът на Германия при 
транспониране на правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 – управление и финансиране“ 
(номер FKZ: 380 01 201) чрез Немската консултативна програма за подпомагане опазва-
нето на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна 
Азия.
 Научната координация на проекта бе осъществена от Федералната агенция за при-
родозащита (BfN, Д-р, Аксел Симанк). 
 Български партньор по проекта бе Министерство на околната среда и водите (Ася 
Донева). 
 Зелени Балкани в качеството на изпълнител на проекта се постара да осигури мак-
симално добрата координация и логистика на дейностите.
 Проектът се осъществи в периода юли 2009 г. – октомври 2010 г. 
 Беше направен задълбочен преглед на българските нужди. За попълването на 
идентифицираните празнини беше използван опита на Германия, Австрия, Европейска-
та комисия и Европейския съюз в съответните области.

 Проектът обхвана теми от приложението на Натура 2000 в практиката както след-
ва:

– Прилагане на законовите изисквания на чл.6 на Директивата за местообитанията 
92/43/ЕИО – управление на зони от Натура 2000, разработване на планове за управ-
ление и оценка за съвместимост за инвестиционни проекти, планове и програми 
с препоръки за администрацията. За илюстриране на актуалната интерпретация 
при прилагането бяха разгледани примерни становища на ЕК (чл.6.4 на Директи-
вата за местообитанията) и отсъждания на Европейския съд по казуси свързани с 
Натура 2000; 

Немският опит и Правото на ЕС

5



Немският опит и Правото на ЕС

– Подобряване на екологичната кохерентност (свързаност) на мрежата НАТУРА 
2000 – опазване на специфичните елементи на ландшафта подходящи за мигра-
ция, разселване и обмен на генетичен материал в популациите на растителните и 
животински видове; 
– Изготвяне на доклади към ЕК относно НАТУРА 2000 (с фокус върху докладването 
от страните членки на всеки 6 години – според чл.17 на Директивата за местооби-
танията) – представяне на всички необходими доклади с препоръки към админис-
трацията; 
– Финансиране на мрежата НАТУРА 2000 чрез кохезионните и структурни фондове 
на ЕС – планиране, подготовка и изпълнение на проекти, приемливи за финанси-
ране дейности и разходи.

 По тези теми беше издирена, подбрана според нуждите на България, преведена и 
редактирана литература от 30 отделни единици (ръководства, публикации и т.н.), общо 
надхвърлящи 1 000 страници текст.
 Преводите и издаването на български бяха осъществени със съгласието на авто-
рите и издателите на оригиналните публикации. 
 По темите бяха привлечени лектори от Германия и Австрия на много високо екс-
пертно ниво и с голям практически опит. Ангажираните по проекта лектори подготвиха 
общо 35 презентации по темите на проекта. 

 В рамките на проекта, с различни целеви групи, в 4 отделни семинара, всеки с про-
дължителност 1–3 дни, на територията на София и Варна, бяха проведени три тематич-
ни семинара:

– Извършване на оценки за съвместимост на планове, програми, проекти и инвес-
тиционни предложения по Член 6 на Директивата за местообитанията 92/43/EEC
– Консервационен статус, мониторинг и докладване по чл.17 от Директива за мес-
тообитанията 92/43/EEC
– Управление и финансиране на мрежата Натура 2000 

 Целеви групи на различните семинари бяха:
 • Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и неговите поделения: 

– Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), 
– Дирекция „Национална служба за защита на природата“, 
– Дирекция „Превантивна дейност“, 
– Дирекция „Кохезионна политика за околна страна“, 
– Регионални инспекции за околна среда и води (РИОСВ), 
– Дирекции на национални паркове (ДНП);

• Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) на национално ниво и техните структури 
– Дирекции на природни паркове (ДПП);

 • Министерство на земеделието и храните (МЗХ);
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ);
 • представители на научната общност (БАН, СУ);
 • НПО работещи в областта на околната среда и др.

 В семинарите взеха участие експерти отговорни в държавните структури за опаз-
ване на биоразнообразието и превантивния контрол; експерти на свободна практика, 
изготвящи доклади за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) и/или доклади по 
оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС), експерти от научни институ-
ции и НПО работещи в същата област, както и експертите по прилагането на Натура 
2000 от федералните (BfN) и провинциални служби по защита на природата от Герма-
ния и Австрия – с опит в картирането и мониторинга на видове, местообитания и уп-
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равление на защитените зони от Натура 2000. Общо в семинарите са обучени над 200 
участника.
 Ефектът от обучението обаче се простира върху много по-широк кръг от експер-
ти благодарение на разпространените копия от обучителните материали и електрон-
ни носители, както и публикуването им на интернет страницата на проекта. Интернет 
връзките към нея, както и други полезни връзки са представени в Приложение 2 на 
настоящото издание.
 За експерти от дирекция „Националната служба за защита на природата“, МОСВ 
беше организирано учебно пътуване в Германия. Експертите посетиха редица терито-
рии от значение за ЕС и немски държавни институции, като обмениха познания и опит 
със свои колеги по отношение на управлението и опазването на европейската еколо-
гична мрежа Натура 2000.

 За изданието

 Това издание представлява практически насоки по прилагането на чл.6(3) и 6(4) от 
Директива 92/43/ЕЕС. и е важна част от продуктите на проекта. Структурирано е в шест 
глави – по шест основни теми свързани с прилагането на чл.6(3) и 6(4) от Директива 
92/43/ЕЕС.
 Прилагането на тези членове от Директивата за местообитанията става чрез тран-
спонирането им в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) чл.31–34а (Обн. ДВ. бр.77 
от 9 Август 2002 г.). 
 Условията и редът за извършване на оценката за съвместимост с предмета и целите 
на опазване на защитените зони е разписан подробно в наредбата към чл.31а от Закона 
за биологичното разнообразие, в сила от 11.09.2007 г., в която през октомври 2010 бяха 
направени изменения и допълнения. В нея подробно са разписани обхватът на наред-
бата, компетентността на държавните органи по отношение процедурата на оценката за 
съвместимост, критериите за оценка на степента на въздействие върху зоните.

 Във всяка глава са разгледани по няколко подтеми или различни аспекти в широ-
кия контекст на Оценката за съвместимост с предмета и целите на опазване в защите-
ните зони от Натура 2000.

 Поставено е ударение върху практическите примери от чуждия опит. 

 В самото издание са включени най-важните части от конкретните публикации, 
имащи отношение към темата. Пълният списък на преведените статии и ръководства 
или части от тях са описани в Приложение 1 от настоящата публикация и са записани на 
приложения компакт диск, заедно с пълната електронна версия на книжното тяло.
 Прикрепеният към книжното тяло компакт диск съдържа освен това и други пре-
ведени ръководства и статии по аспекти, различни от разглежданите в настоящото из-
дание. Всяко от тези издания е оформено отделно и може да се ползва независимо от 
останалите.
 Компакт дискът съдържа и всички мултимедийни презентации, изнесени от лекто-
рите в рамките на проекта.
 За по-подробна информация вижте съдържанието на диска, описано в Приложе-
ние 3.

 Молим при всяко едно ползване на преведените текстове, коректно да бъдат ци-
тирани авторите и издателите на оригиналните публикации поместени в Приложение 1 
към настоящото издание и в приложения компакт диск.

Въведение
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Немският опит и Правото на ЕС

 Някои констатации, изводи и препоръки от проекта

 Не съществува проста рецепта за управление на Натура 2000 във всички, свързани 
с нея, аспекти. Не е възможно да се вземе опитът на когото и да било (дори на държава 
като Германия) без да се адаптира към българските условия. Всяко едно достижение на 
колегите от Германия, Австрия или която и да е страна от ЕС трябва да се анализира, да 
се схване принципа или концепцията, и след това да се адаптира към българските усло-
вия (разпределение на административни отговорности между институциите и т.н.).
 Нееднозначно бе подтвърдено, че в Германия опазването на природата (вкл. гори-
те, природни местообитания, и местообитанията на видовете) е от обществен интерес 
с преобладаващо значение – за ЕС защитата на природата, каквато се осъществява чрез 
Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, е много по-силна от инте-
реса на местни и регионални ивеститори, дори и завоалиран зад обещанието за осигу-
ряване на заетост и работни места за част от членовете на същото това обществото.
 Основната част от казусите, свързани със спазването на природозащитното зако-
нодателство в Германия се отнасят пред федералните съдилища и се решават от тях 
– винаги в обществен интерес. Веднъж решен един казус, се използва като прецедент, 
на основание на който други подобни се решават много бързо или решенията за тях 
имат възпиращ ефект. Много малка част от казусите не успяват да се решат в Германия, 
поради което се стига до искане за решение на ЕК или на Съда на ЕС.
 По конституция, Германия е федерална държава, в която защитените територии 
и природозащитното им управление е задача на нейните 16 Länder (провинции). Само 
управлението на морските зони от Натура 2000 се осъществява директно от Федерал-
ното министерство на околната среда и Федералната агенция за защите на природата 
(BfN). Затова транспонирането на природозащитното законодателство на ЕС в Герма-
ния е двустепенно: първо, на национално ниво се прилага чрез Федералния закон за 
опазване на природата (Bundesna-turschutzgesetz) като рамков закон, и след това на 
ниво провинция, в техните природозащитни закони. Болшинството от разглежданите 
ръководства и примери се отнасят за съответната Федерална Провинция на Германия, 
които са адаптирали и приложили националното и европейско природозащитно зако-
нодателство така, че сравнително малко са текстовете, които са с еднакво звучене за 
всички провинции на Германия.

 Много от свързаните с Натура 2000 проблеми в България са идентични с тези в 
Германия и Австрия или пък преди време са били същите, каквито са сега в България. С 
решаването на всеки отделен казус обаче нещата се канализират, възприемат се добри 
практики, които стават общоприети и биват формулирани като ръководства или като 
подзаконови актове (по-рядко). 
 Разликата в експертния капацитет на служителите, заети в местни, регионални и 
държавни, общински, провинциални и федерални институции в Германия, отговорни 
или имащи връзка с опазването на природата, е поразителна, ако бъде сравнено с ко-
личеството на експертите, отговорностите им и практическия опит на съответните им 
колеги в България. 
 Експертното становище в Германия тежи толкова, че по принцип не се поставя под 
съмнение. В Германия също е отнело известно време докато инвеститорите разберат, 
че трябва да се съобразяват с природозащитното законодателство на Европейския 
съюз, каквато е оценката за съвместимост с Натура 2000 на планове, програми и проек-
ти. Случаите на спрени проекти и съдебни дела заради грешки или недостатъчна науч-
на обосновка са показали, че е по разумно инвестициите да се влагат „на сигурно“. Един 
уважаващ себе си експерт не би си позволил „поръчково“ становище, тъй като това би 
го „убило“ като специалист на мига и би го лишило от работа. По-специално в големи-
те проекти (такива като планиране на пътища) инвеститорите изискват от експертите 
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оценка за съвместимост с високо качество, стриктно следваща правилата на ЕС и бази-
рана на добри научни доказателства, само и само да постигнат и подържат максимално 
съобразяване със закона, което да не ги блокира по-късно. Становището на НПО често 
се иска на ранен етап, за да се избегнат наказателни процедури в по-късна фаза. Пред-
вид обстоятелството, че Натура 2000 в Германия е напълно завършена, много големи 
инвеститори като Германските железопътни линии, изискват пълна географска инфор-
мация (GIS), за да могат да се съобразят още на етапа на предварителното планиране.
 В много от преведените по проекта ръководства има препратки към други закони, 
подзаконови актове или ръководства на съответната Федерална Провинция. Няма как 
обаче всички те да бъдат преведени, за да се получи представа за цялостната картина. 
Това би било гигантски и скъпо струващ труд.

 В България, поради изключителния „инвестиционен“ натиск, най-наболели са въп-
росите за оценката за съвместимост и свързаните с нея аспекти. Прякото и косвено 
унищожаване на местообитания в България е най-важния акцент, който заема цялото 
внимание и измества други не по-малко важни въпроси, като нуждата от управление 
на природните местообитания. Без целенасочено подържане или управление на при-
родните си местообитания не след дълго България ще се сблъска с влошаване на при-
родозащитното им състояние. Само включването на определени зони в Натура 2000 и 
борбата за предотвратяване физическото унищожение на местообитанията не е доста-
тъчно за тяхното дългосрочно опазване.
 Натискът на „инвестиционните интереси“ върху българската природозащитна ад-
министрация е несравнимо по-голям от този в Германия. Това се дължи най-вече на 
„прехвърлянето“ на отговорностите върху нея, вместо отговорностите да се поемат 
от други институции – общини, МРРБ и други органи, имащи контролни функции в соб-
ствените си сфери на работа. Не е нормално, всички „проблемни въпроси“, вместо към 
законите, регулиращи устройството на територията и управлението на природните ре-
сурси организации, да бъдат прехвърляни за „отсъждане“ в природозащитната адми-
нистрация на МОСВ и регионалните му структури. Няма как оценката за съвместимост 
да е идеалният инструмент за разрешаване на всички въпроси.
 В България, инвеститорите и експертите по планиране имат грешна интерпрета-
ция за термина „местообитание на вид“. Те очакват, че щом един парцел от 0,1 ха е мес-
тообитание на видовете описани стандартния формуляр, то всички тези видове трябва 
да са точно в обертанията на този парцел или поне в случаите, когато парцела бива 
посещаван от инвеститора или от наетите от него за изготвяне на ОС експерти. Еколо-
гичните факти обаче са други. Много малко от организмите защитавани чрез Натура 
2000 обитават през целия си живот тази площ от 0,1 ха. Такива са по изключение много 
малко видове безгръбначни. За всички останали организми този парцел може да е хи-
лядна или десетохилядна от тяхната жизнена територия, но в някои случаи може да е от 
критично значение за оцеляването на популацията (зимно убежище, в опасна близост 
до гнездово находище, в полосата на придвижване и/или миграция и т.н.) 
 При изготвянето на оценката за съвместимост (ОС) в България, има недооценя-
ване на потенциала за „развитие на територията в изпълнение на консервационните 
цели“. Практика е, когато състоянието на природното местообитание е влошено или 
видът е силно намалял или изчезнал от дадена част на местообитанието, тази част да се 
оценява ниско и нейната загуба да се интерпретира като незначителна загуба. Това на 
практика би довело до постоянното свиване ареала на вида и окончателното му изчез-
ване. Вместо това трябва да се пред приемат активни консервационни мерки. Но, за да 
има къде да се проведат тези мерки, ОС трябва да гарантира наличието на достатъчно 
жизнено пространство за видовете. Това трябва да става като при изготвяне на ОС се 
вземе предвид и потенциала за въз становяване на вида в територии, от които е изчез-
нал.

Въведение
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Немският опит и Правото на ЕС

 В някои аспекти – бази данни на процедури по оценка за съвместимост за устано-
вяване на кумулативния ефект, мониторинг на видове и местообитания съгласно чл.17 
на Директива за местообитанията – Германия също е в началото, сблъсква се с труднос-
ти и предизвикателства, както много други страни членки на Европейския съюз. Реше-
нията обаче се търсят конструктивно и след намирането им, се прилагат бързо.

 Благодарности

 Бихме желали да изкажем нашите благодарности към всички участници в проекта 
за проявения интерес и ангажираност.
 Ще си позволим все пак да очертаем приноса на някои участници в процеса:
 Всички представители на Федералната Агенция за околна среда (UBA): Sebastian 
Beckermann (Себастиан Бекерман), Christoph Rau (Кристоф Рау), Ulrike Schueler (Улрике 
Шулер) и Katharina Lenz (Катарина Линц), които се грижиха за нашия проект. С решение 
на UBA бяха покрити разходите за участие в семинарите на представители на български 
държавни институции, които първоначално бяха заложени като принос на МОСВ, но се 
оказаха редуцирани поради финансови затруднения.
 Prof. Dr. Beate Jessel (проф. д-р. Беате Йесел) – Президент на Федералната агенция 
за природозащита (BfN). Благодарение на нейно решение – представители на BfN учас-
тваха в семинарите като лектори.
 Dr. Axel Ssymank (д-р Аксел Симанк) от Федералната агенция за природозащита 
(BfN), който приемаше всички поставени въпроси и задачи много лично и участваше в 
проекта много усърдно. Благодарение на него, за лектори в България бяха привлечени 
изключително качествени експерти и бяха подбрани особено полезни издания за пре-
вод на български.
 Всички лектори от Германия и Австрия, които отделиха от времето си, за да споде-
лят ценния си опит с нас. Няма да е пресилено да се каже, че това бяха едни от най-ком-
петентните лектори в областта на природозащитата, които някога са съветвали в Бъл-
гария. Същинско удоволствие беше за участниците в семинара да се възползват не само 
от високата им експертиза, но и от невероятното познаване на случаи от практиката и 
не на последно място от отношението и професионализма към това, което вършат.
 Всички автори и издатели на текстове, които бяха изключително любезни да ни 
предоставят БЕЗПЛАТНО правата за превод, репродукция и некомерсиално разпрост-
ранение в България.
 Преводачите на мултимедийни презентации, които много често превеждаха де-
нонощно, за да може участниците в обучението да разполагат с българският текст по 
време на семинарите.
 Преводачите на текстове и редакторите, които се сблъскаха и преодоляха изклю-
чително сложни текстове, с множество специализирани термини. Особено се отличи 
Таня Георгиева-Шнел, която изключително педантично и отдадено редактира двукрат-
но всички преведени от немски текстове.

 В заключение, можем да отбележим, че проектът е добър пример за истински двус-
транен проект, тъй като немските и австрийски лектори научиха много за ситуацията в 
България, обменяйки опит с много експерти от българската природозащитна общност 
и оформяйки идеите им за бъдещо прилагане на Натура 2000 като по родните им места, 
за да допринесат за единната европейска мрежа от защитени зони.

 Д-р. Аксел Симанк (BfN), 
 Ася Донева (МОСВ), 
 Росица Димова (МОСВ),      Октомври 2010
 Симеон Марин (ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ)     София
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 ГЛАВА 1

 ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЦЕНКАТА ЗА
 СЪВМЕСТИМОСТ В ГЕРМАНИЯ

 УВОД ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ

 Представеното тук има като минимум отношение към прилагането на българското 
законодателство по отношение на: 
 – чл.31 от ЗБР (Обн. ДВ бр.77/2002 г., изм. и доп. ДВ бр.62/2010 г.) 
 – чл.31 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОС на ППП/ИП с пред-
мета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ 
бр.85/15.10.2010 г.). Вижте т.1 от настоящата глава, където се третира преценката за ве-
роятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, съгласно крите-
риите на чл.16 от Наредбата за ОС, а в приложение 1.2 към настоящото издание е предс-
тавен формуляр и обяснителните бележки към него за извършването на преценката за 
прилагане на ОС в Баден – Вюртенберг.

 Различните етапи на оценката за съвместимост в Германия, чието провеждане е 
необходимо за опазване на предмета и целите на защитените зони от Натура 2000 спо-
ред чл.6, ал.3 и ал.4 на Директивата за местообитанията и съответно чл.34 и 35 на Феде-
ралния закон за защита на природата (ФЗЗП), са разгледани много подробно в доклад 
на име „Специализирани изисквания към оценките по член 34 и 35 от Федералния 
закон за защита на природата1 – Указания за извършване на оценки за съвместимост 
с предмета и целите на Натура 2000 в практиката“. Авторът на доклада, Дирк Бернотат, 
е служител на Федералната Агенция по природозащита, отдел „Опазване, развитие и 
устойчиво ползване на природата и ландшафта“ и се занимава основно със законовите 
и научните основи на оценката за съвместимост на планове и програми с целите на 
НАТУРА 2000, както и с разработване на практически насоки за нейното провеждане. 
 Цел на преведения доклад е да представи преглед на съществените специализи-
рани изисквания към оценката за съвместимост, разгледани от законодателната им, но 
преди всичко и от съдържателната и методичната им страна. Успоредно са представени 
и някои критични точки, както и чести дефицити при прилагането в практиката, кои-
то са илюстрирани и с примери. В това ръководство са представени най-важните еле-
менти от доклада, а пълният му вариант е приложен на съпътстващия оптичен носител 
(Приложение 1.1 към Практическите насоки). 

Немският опит и Правото на ЕС

1 В рамките на текста умишлено не навсякъде са използвани съответните понятията от 
българския Закон за биологичното разнообразие, а е търсено принципно най-близкото 
смислово приближаване до понятията, използвани в немския оригинал. Това е предприето с 
цел предоставяне на възможност за сравнение между българското и немското транспониране 
на текстовете от Европейската Директива и най-вече на текста на член 6, и произтичащите 
от това транспониране тълкования и прилагане на закона. Бел.р.
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Немският опит и Правото на ЕС

 ИЗБРАНИ ОТКЪСИ

 Законодателната основа на природозащитния режим на чл.6 ал.3 от Директивата 
за местообитанията се състои при по-близък поглед от три етапа на оценка, на всеки от 
които се търси отговор на един основен въпрос (фиг. 1).

 1. Предварителна оценка на необходимостта от ОС (Преценка за оценка)
 По време на предварителната оценка трябва да се изяснят три основни положения: 

• Дали мярката по своята същност изпълнява законовата дефиниция за план или 
проект? 
• Дали планът/проектът, самостоятелно или в комбинация с други планове и про-
екти, засяга зона по Натура 2000, в степен, налагаща извършването на оценка за 
съвместимост? 
• Могат ли в конкретния случай да се изключат със сигурност значителни въздейс-
твия? 

 1.1. Понятията „план“ и „проект“
 При определянето, дали при дадено действие (мярка) става въпрос за такъв тип 
план или проект, подлежащ на задължителна оценка, трябва да се обърне внимание 
на това, че както Европейската комисия, така и Съдът на ЕО (присъда от 13.01.2005) до-
пускат една по-широка интерпретация на понятията „план” и „проект”, и че Съдът на ЕО 
(присъда от 10.01.2006) е осъдил Германия за неприлагане на правилна интерпретация 
в националния закон в съответствие с Директивата. 
 1.2. Оценка на плана или проекта във всеки отделен случай
 За установяване на потенциалните въздействия винаги трябва се взима предвид, 
освен планът или проектът, също и съответната защитена зона. Само на основа на опи-
санието на плана или проекта не може да се направи изрично заключение, винаги тряб-

Оценки според чл.34 и 35 на ФЗЗП

1. Предварителна оценка/ Скрининг според чл.10 във връзка с чл.34 и 35 от ФЗЗП
Налице ли са предпоставките, които налагат извършването на оценка за съвместимост?

2. Оценка за съвместимост с предмета и целите на Натура 2000 според чл.34 (1–2) от ФЗЗП
Може ли един проект/план да доведе до значителни въздействия върху съществени за 

постигане на природозащитните цели компоненти на защитена зона от Натура 2000?

3. Оценка на условията, допускащи изключения според чл.34 (3–5) от ФЗЗП
Налице ли са необходимите условия, допускащи изключения и одобряване на проекта?

Да – Оценка за съвместимост Не – Разрешаване на проекта/плана без ОС

Да – Отхвърляне на проекта/плана Не – Допускане на проекта или плана

Да – Одобряване на проекта или плана Не – Отхвърляне на проекта или плана

Фиг. 1: Оценки по чл.34 и 35 от ФЗЗП (Бернотат 2003: 17).
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Провеждане на оценката за съвместимост в Германия

ва да се отчетат най-малко пространственото положение на територията, засегната от 
плана или проекта, спрямо мрежата Натура 2000, а също и целите на опазване на зони-
те. Също и предписаната в закона оценка на взаимодействията с други планове и про-
екти е възможна само тогава, когато се извършва по отношение на конкретна защитена 
зона.
 1.3. Подход (процедура) при предварителната оценка за необходимостта 
от оценка за съвместимост 
 За предварителната оценка от значение са сведения и данни по следните точки: 

• отдалеченост или разположение на проекта спрямо зони от мрежата Натура 
2000 
• характерни черти и фактори на въздействие на плана или проекта
• други планове и проекти, при взаимодействие с които оценяваният план или 
проект може да окаже отрицателно въздействие. 
• цели на опазване на зоните от Натура 2000. При това трябва да се определят най-
чувствителните и уязвими към факторите на въздействие съставни компоненти на 
зоните. 
• потенциално възможни въздействия върху зоната. Тук трябва преди всичко да се 
оцени дали със сигурност могат да се изключат значителни въздействия.

 Важно е да се протоколират и документират резултатите от предварителната 
оценка за необходимост на ОС, особено за случаите, когато е взето решение, че осъ-
ществяването на проекта или плана няма да доведе до значителни въздействия и не е 
необходимо стартирането на процедура по ОС. Докладът от оценката за необходимост-
та от ОС протоколира наличната информация, използвана за взимане на решението, и 
служи като доказателство за направените изводи и за взетите решения (ср. ЕК 2001:8). 
Той е важен и при оценката на бъдещи проекти, тъй като тогава трябва да се отчете 
кумулативния ефект на вече реализирания проект. 

 Бележка на съставителите
 Някои провинции са разработили формуляри, които да опростяват и уеднаквяват 
начина, по който се извършва предварителната оценка за необходимост от ОС. Към 
формулярите са разработени и подробни указания към попълващите служители на 
природозащитните служби. 
 Пример за формуляр и указания от провинция Баден-Вюртемберг можете да наме-
рите в приложения компакт диск (Приложение 1.2 към Практическите насоки). 
 1.4. Разлика между оценката за необходимост от ОС и самата оценка за 
съвместимост

Оценка за необходимостта от ОС Оценка за съвместимост

Установява, дали принципно могат да 
възникнат (значителни) въздействия върху 
една зона („мащаб на възможността“)

Установява, колко вероятно е да 
възникнат значителни въздействия върху 
съществените за постигане на целите на 
опазване съставни компоненти на една 
зона („мащаб на вероятността“) 

Значителни отрицателни въздействия 
трябва да могат да бъдат изключени със 
сигурност, иначе – ОС 

Значителни отрицателни въздействия 
трябва да са оценени като много малко 
вероятни, иначе проектът е недопустим 
или е необходима оценка на изключенията 

Прави се приблизително според наличните 
материали, обща  информация и приети 
норми от практиката 

Прави се по правило на основата на 
детайлни проучвания, които включват 
картиране и специфични изводи за 
конкретни случаи

Мерки за предотвратяване не се вземат 
предвид (тъй като въздействието им е 
трудно установимо) 

Мерки за предотвратяване се разглеждат 
отделно и се включват напълно в ОС 

Табл. 1: Разлика между необходимостта от ОС и самата ОС. 
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 Изискваният от ЕК и от Съда на ЕО принцип на предпазливостта се спазва напълно 
тогава, когато в рамките на предварителната оценка за необходимостта от ОС първо-
начално се заложи по-нисък праг и на въпроса: „Има ли възможност да настъпи (значи-
телно) отрицателно въздействие?“ редовно се отговаря с „да“, доколкото на база приб-
лизителна оценка се установят сведения за значителни или такива въздействия, които 
не могат да бъдат прогнозирани без детайлна оценка.

 2. Оценка за съвместимост 
 2.1. Установяване и описание на целите на опазване и на съществените 
компоненти на зоната 
 Основен предмет на оценка при процедурата по ОС са съществените за постигане 
на целите на опазване компоненти на защитената зона: местообитания от Приложение 
1 на Директивата за местообитанията вкл. и характерните за тях видове; Видове от При-
ложения 2 на Директивата за местообитанията съответно видове птици от Приложение 
1 и чл.4(2) на Директивата за птиците вкл. и техните местообитания; Биотични и аби-
отични фактори на средата, пространствено-функционални връзки, структури, харак-
терни за зоната функции и особености и др., които са от значение за гореспоменатите 
видове и местообитания

 Характерни видове 
 Изредените в Приложение 1 на Директивата за местообитанията типове природ-
ни местообитания не могат да се взимат абстрактно предвид при ОС, а трябва да се 
анализират като се отчетат характерните за тях видове и тяхната чувствителност към 
различните, възникващи във всеки отделен случай, фактори на въздействие. Налице 
са няколко публикации, които позволяват на експертите без големи трудности да оп-
ределят характерните видове за определени типове местообитания. За по-нататъшно 
конкретизиране във физико-географски и регионален контекст могат да се използват 
упътванията за картиране на провинциите или съответни научни публикации за раз-
личните типове местообитания или групи видове. 
 Местообитания и други важни компоненти на защитените зони 
 При видовете от Директивата за местообитанията и при тези от Директивата за 
птиците трябва да се вземат предвид и техните местообитания, съответно за растения-
та – техните месторастения. 
 В това отношение съществени компоненти на защитената зона могат да са и опре-
делени почвени и хидрологични условия или характеристики на микроклимата, с оглед 
на взаимодействията им със съответните видове или типове местообитания, както и 
функцията им на параметър на местообитанието или на околната среда. 
 Аспекти на възстановяването или развитието на целите на опазване 
 Целите на опазване обхващат по законова дефиниция не само съхраняването, но и 
възстановяването или подобряването на благоприятното природозащитно състояние. 
Цел на опазване може да е пространственото разпространение на местообитанията 
или популациите, развитието на определени условия на местообитанието или пред-
поставки за заселването на видове или пък възстановяването на естествената динами-
ка. За това понякога е необходимо да не се взема предвид само настоящото състояние, 
но и желаното развитие, т.е. заложеното в целите на опазване бъдещо състояние на 
зоната. 

 2.2. Описание на плана или проекта и на факторите му на въздействие 
 За всеки план или проект трябва детайлно да се опишат единичните му компонен-
ти, съответно единичните мерки, както и произлизащите от тях фактори на въздейст-
вие. При това принципно трябва да се имат предвид въздействия, обусловени от само-
то съоръжение, от експлоатацията му или от неговото строителството в и извън зоната. 
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Тези въздействия следва да се разглеждат отделно според вида, пространствения им 
радиус на въздействие, интензивността им, времетраенето, времето или честота на 
настъпване. 
 Освен подлежащите на оценка планове или проекти трябва да се установят и всич-
ки проекти и планове, които могат да окажат кумулативно въздействие, съвместно 
с оценявания проект. Освен вече разрешени планове и проекти трябва да се вземат 
предвид и такива в по-напреднал стадий на развитие. С цел яснота на процедурата, 
трябва добре да се документира, кои институции и източници са били консултирани и 
кои планове са били оценени.

 2.3. Определяне на мащаба за изследване (на конкретните теренни проучвания)
 За една добра ОС е необходима качествена и количествена информация за всички 
компоненти на защитената зона, които са от съществено значение за предмета и целите 
на опазване, и които могат да бъдат засегнати от плана или проекта. Освен събирането 
на налични данни (стандартни формуляри или планове за управление) са необходими 
също и картирания на конкретното разпространение на типовете местообитания и ви-
дове в обхвата на действие на плана или проекта. За определянето на границите и об-
хвата на изследването са от значение съответните обсег и интензивност на факторите 
на въздействие. От многообразието на характерни видове за един тип местообитание 
изборът за събиране на важни за взимане на решение данни трябва да се ограничи 
върху тези видове/ групи видове, които са чувствителни към предизвиканите от про-
екта фактори на въздействие, и които са типични за местообитанията на проучваната 
област. Преди всичко характерните животински видове ще определят обхвата на про-
учването, поради тяхната чувствителност към фактори с голям радиус на въздействие 
като шум, светлина или фрагментация. Характерните видове растения или бавно под-
вижни животни често (но не винаги) се изследват чрез общото изследване на типа мес-
тообитание. При набирането на информация и анализа трябва да се вземат предвид 
актуалните професионални стандарти за изследвания като напр. актуалност на данни-
те, валидност, методология на събирането на данни, квалификации на оценителите и 
др. – за ср. WIEGLEB et al. (2002) за местообитания и типове местообитания, KAISER et al. 
(2002) за флористични и фотоценолоични данни или BERNOTAT et al. (2002) за екологич-
ни данни за животински видове. 
 Когато находища или популации в зоната са функционално разделени или когато 
между компонентите на зоната съществуват значими разлики в подтиповете или фор-
мите (напр. между горното и долното течение на една река), може да е необходимо тези 
различни територии да се включат в района на изследване за определяне на значител-
ността.
 Обхватът на изследване трябва да се определи при една „Scoping – среща” за съг-
ласуване с отговорната служба за защита на природата, природозащитни сдружения и 
евентуално допълнителни експерти.

 2.4. Прогнозиране и установяване на въздействията 
 Оценката на въздействията става чрез налагане/пространствено съпоставяне на 
обхвата на действие на проекта и всички местообитания и видове, предмет на опаз-
ване или възстановяване. Въздействията върху засегнатите индивиди, популации (или 
части от тях), съответно компоненти на зоната се установяват както качествено-функ-
ционално, така и по отношение на тяхното количество. Трябва да се вземат предвид и 
територии извън защитената зона, доколкото се очакват отражения на въздействието 
върху компонентите на зоната. Особено внимание при ОС трябва да се отдели и на ку-
мулативните ефекти. Различните фактори на въздействие са зависими един от друг и 
при взаимодействие помежду си имат не само натрупващи се, но и взаимно усилващи 
се (синергични) ефекти. 
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 2.5. Определяне на значителността на въздействията
 Значителността на въздействията може да се установява винаги само по отделно 
за всеки конкретен случай. Като критерии най-често трябва се използват обхватът, ин-
тензивността и продължителността на въздействието. 
 Съдът на ЕО наложи строг еталон при определяне на едно въздействие като значи-
телно. Според неговото решение от 7.09.2004, при оценката за съвместимост трябва да 
се използва „най-добрата налична научна информация“, да важи без изключения стро-
гият „принцип на предпазливостта“, и един проект може да се разреши само тогава, 
когато отговорните служби са получили „сигурни доказателства за това“ и „от научна 
гледна точка не съществува разумно колебания относно това“, че проектът няма да ока-
же отрицателно въздействие върху зоната като такава. 
 Натрупването (струпването) на въздействия не е определящо. Всяко отделно зна-
чително отрицателно въздействие върху вид или местообитание или съответно върху 
съществен за целите на опазване компонент на защитената зона води до несъвмести-
мост на проекта или плана.

 Ползване или отнемане на площи при осъществяване на планове и проекти
 Сред научните среди все още е спорен въпросът, дали всяко ползване на площи и 
свързаното с това унищожаване на местообитания, предмет на опазване в защитената 
зона, трябва да се оцени като значително въздействие или има изключения в случаи-
те, когато става дума за много малки площни загуби при сравнително големи по площ 
и намиращи се в подобно състояние местообитания. В отговор на това Федералната 
служба за защита на природата е възложила разработването на научен доклад в рам-
ките на изследователски проект, в който да се посочат конкретни указания за опреде-
лянето на значителните отрицателни въздействия, както и да се направят съответните 
експертни споразумения2. За първи път са разработени и специфични за всеки вид и 
местообитание предложения за научни норми (експертни споразумения) за прагове на 
значителността3. Резултатите от тази разработка се прилагат вече успешно в практиката 
и се използват междувременно и за вземането на съдебни решения4.
 В своя наръчник ЕК застъпва мнението, че „загубата на 100 кв. м площ в една малка 
зона с редки орхидеи (може да) е значителна, а загуба със сходна големина в една голя-
ма степна зона (може да) е незначителна.“
 Тъй като за „незначителните“ въздействия не се предвиждат мерки за осигурява-
не на кохерентност според чл.34 на ФЗЗП, чрез такива загуби на местообитания би се 
стигнало до едно постоянно намаляване и бавно действащо разрушаване на площта 
на мрежата Натура 2000, ако тук не става дума само за качествено и количествено най-
незначителни загуби на площ. 
 Затова в големи зони от Натура 2000 загубите на местообитания трябва да се оце-
няват като значителни, дори и когато те изглеждат относително малки в сравнение с 
общата площ на типа местообитание в зоната. От една определена големина нататък, 
всяка загуба трябва да се разглежда като значителна, защото тя не става по-малка по-
ради наличието на по-големи ненарушени площи в зоната. Въздействията трябва да се 
оценяват на първо място според качествено-функционални критерии и според техните 
абсолютни площни размери и не могат да отчетат за по-малки чрез съотнасяне към 
площта на цялата зона. 
 Въздействия от околността също могат да доведат до значителни увреждания на 
зоните от Натура 2000.

2 Този текст също е преведен в рамките на проект „Немски опит в прилагането на Европейското 
законодателство: Натура 2000 – управление и финансиране“.
3 Има се пред вид конкретна максимална площ за всяко местообитание, която може да бъде 
загубена, без въздействието да се окачестви като незначително.
4 Съдебните спорове и решения са описани в подробности в статията на Дирк Бернотат, виж 
приложения диск.
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 Бележка на съставителите
 В своята статия Дирк Бернотат посочва редица примери и тяхното тълкувание 
по отношение на значителността на въздействието, разглежда се и въздействието на 
фрагментацията. 

 Отрицателни въздействия върху характерните видове 
 По смисъла на чл.1, буква б) на Директивата за местообитанията тук от значение 
е това, дали природозащитното състояние на характерните за местообитанието ви-
дове остава благоприятно или се влошава в резултат на проекта и неговите фактори 
на въздействие. Дори и обхватът на оценката да е насочен главно към типа природ-
но местообитание, тя може да е валидна само на основата на конкретните последици 
за засегнатите характерни видове. Напр. ако при пресичане на река (напр. тип место-
обитание 3260) от шосе с много нисък и/или широк мост се разрушават трайно прост-
ранствено-функционалните връзки между характерните видове за реката (напр. воден 
кос, земеродно рибарче, жълта стърчиопашка, поясно ромолниче) или им се повлиява 
отрицателно (бариерно въздействие, загуби от сблъсък с МПС, шум, обезпокояване), 
то това по правило се счита за значително въздействие, дори и ако проектът не оказва 
значително въздействие върху хидрологичните или флористични части на местообита-
нието. 
 Значително може да бъде и въздействието върху способността за възстановяване 
или развитие на природните местообитания или местообитанията на видове. Ако напр. 
се презастрояват площи, върху които целите на опазване предвиждат развитието на 
определени типове местообитания, то тогава става въпрос за значително отрицателно 
въздействие. 

 Кумулативни ефекти
 Два проекта или плана, разгледани по единично, могат да не прекрачват прага на 
значителността, в комбинация обаче да водят до значително въздействие. Това може 
да се случи и в различни времеви моменти и обуславя от една страна нуждата от систе-
ма за документиране на всички проведени ОС, систематизирани по зони и региони, от 
друга страна пък и нуждата от предвидливи, управленчески, свързани с устройство на 
територията решения, за да може в случай на конфликт да се поставят правилно прио-
ритетите следвайки принципа на устойчивото пространствено планиране. 

 3. Оценка на случаите на изключения 
 Ако един проект/план води до значителни въздействия върху съществени за пос-
тигане на природозащитните цели компоненти на защитена зона от Натура 2000, то той 
е допустим според чл.34 ал.3–5 на ФЗЗП само тогава, когато: 

• той е необходим по причини от преобладаващ обществен интерес, дефинирани 
в закона
• не са налице реални алтернативи, които да позволяват осъществяването на прес-
ледваната с проекта или плана цел на друго място с по-малко или без отрицателни 
въздействия
• са предвидени изискваните мерки за осигуряване на свързаността на мрежата 
Натура 2000. 

 Наложителни причини от преобладаващ обществен интерес
 Причините следва да имат от една страна особена тежест, т.е. те трябва да са меро-
давни или изключително силни, от друга страна се изисква и прозрачност в смисъл, че 
причините трябва да са правдоподобни, доказуеми и убедителни.
 Наложителни означава и също, че сред нуждите, които се посочват като налагащи 
реализирането на даден план или проект, точно тези съображения играят решаваща 
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роля. Те трябва да отразяват основната цел на плана или проекта. Второстепенни цели 
или други ползи от проекта не могат или могат само ограничено да се сметнат за на-
ложителни причини. За да е допустимо изключение проектът трябва да е и дотолкова 
наложителен, че да не съществува друго задоволително решение за постигане на целта 
му. Ако са възможни алтернативни решения за осъществяване на целта му, е много съм-
нително, дали за необходимостта от осъществяване на проекта могат да се посочат на-
ложителни причини. Напр. намаляване на риска от катастрофи в градската среда може 
да бъде постигнато не само чрез построяване на околовръстен път, а и чрез съответни-
те транспортно-технически мерки на съществуващия транзитен път в градска среда.
 Изложените причини също трябва и да „преобладават“. Тук става въпрос за дву-
полюсово премисляне (преценка) на наложителните причини от обществен интерес, 
които могат да бъдат изтъкнати като обуславящи нуждата от съответния проект, спря-
мо интересите на засегнатите зони от Натура 2000. Преценката отговаря естествено не 
на премисляне от планова гледна точка, а на оценящо съпоставяне, което подлежи на 
пълна съдебна проверка (за ср. HALAMA 2001: 512).
 Изложението на „Наложителни причини от преобладаващ обществен интерес“ 
трябва да бъде обезпечено от сравнително силни доказателства по отношение на убе-
дителността, основата от данни и точността на прогнозата. Аргументациите на общо 
основание или препратките към решения за предишни планове като напр. категоризи-
рането като „спешна нужда“ в рамките на Плана за федералните автомобилни пътища, 
не са достатъчни, за да се обосноват наложителните причини от преобладаващ общес-
твен интерес.

Проверка по правилата за изключение по чл.34 (3–5)  на ФЗЗП
– наложителни причини от преобладаващ интерес

Намират ли се в защитена зона от Натура 2000 приоритетни местообитания и видове?

не да

Необходим ли е плана или проекта по
наложителни причини от преобладаващ 
обществен интерес, вкл. такива от 
социално или икономическо естество?

Налице ли са наложителни причини във връзка със 
здравето на хората, обществената сигурност 
или изключително благоприятни въздействия 
върху околната среда?

не
да

да
не

допустим, ако са
изпълнени условията
за изключение

Налице ли са други наложителни
причини от преобладаващ 
обществен интерес?

дане
допустим, ако са
изпълнени условията
за изключение

Проектът/планът
е недопустим

Искане на становище от
комисията и съобразяване
с него

Фиг. 2: Наложителни причини от преобладаващ обществен интерес в рамките на правилото 
за изключение по чл.34 (3–5) на ФЗЗП (BERNOTAT 2003:23).
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 Оценка на алтернативите
 Под алтернативи могат да се разбират освен технически алтернативи и простран-
ствени алтернативи на местоположението или трасето, също и алтернативи по отноше-
ние на съдържанието на проекта, доколкото те са подходящи за постигане на целите на 
плана или проекта с други средства. Като цел на проекта по смисъла на това правило 
не могат да се изтъкват всички съображения, които играят роля при избора на място и 
на методи за осъществяване. Една по-тясна дефиниция на целта на проекта би оставяла 
оценката на алтернативите редовно без резултат. Федералният административен съд 
разяснява в своята присъда за магистрала А44 (от 17.05.2002), че може да се говори за 
алтернативи в юридически смисъл и в случаите, когато определени цели могат да се 
изпълнят (на друго място или по друг начин) само частично. Ако целта (или съвкупност-
та от цели) като такава остава постижима, то компромиси по отношение степента на 
осъществяване на целта като типично следствие от изискването да се оценяват алтер-
нативи се смятат за приемливи. 
 Как трябва да се процедира обаче в случаите, когато две или дори три алтерна-
тиви – напр. планирането на един федерално шосе – увреждат в различни измерения 
различни зони от Натура 2000, техните цели на опазване и съответно опазваните в тях 
защитени типове местообитания и видове? Тук бързо става ясно, че в такива специални 
случаи се изисква квалифицирана професионална оценка, която в същността си има 
същия предмет, какъвто има и ОС. Тя обаче не трябва да се спре само на въпроса за зна-
чителността, а трябва да се занимае и с интензивността и тежестта на въздействията на 
алтернативите и да ги сравни. Докато интензивността на нарушенията е резултат глав-
но от комбинирането на чувствителността и интензивността на действие, в тежестта 
на въздействията се отчита както интензивността им така и ценността/значението на 
засегнатите природни блага. 

Фиг. 3: Оценка на алтернативите по чл.34 ал.3 на ФЗЗП (BERNOTAT 2003: 24).

Провеждане на оценката за съвместимост в Германия

Проверка по правилата за изключение по чл.34 (3–5)  на ФЗЗП
– Оценка на алтернативите

Може ли да бъде изискано приемането на алтернативи, с които целите на плана или проекта 
могат да бъдат постигнати на друго място без да доведат до отрицателни въздействия?

не

да

Алтернативата трябва да се приеме
и осъществи

Може ли да бъде изискано приемането на алтернативи, с които целите на плана или проекта
могат да бъдат постигнати на друго място като причинят по-малко отрицателни въздействия?

неда

Алтернативата трябва да се избере и да се оцени
нейната съвместимост по чл.34 (1–2) на ФЗЗП

Проектът или планът е допустим, само ако са
изпълнени всички условия за изключение
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 Бележка на съставителите
 Критериите, които трябва да се отчетат при една съпоставителна оценка, са разяс-
нени подробно в оригиналния текст. 
 Явните по-големи разходи за осъществяване на алтернативата не са принципен 
критерий за нейното отхвърляне (за ср. RAMSAUER 2000: 606). Дали увеличените раз-
ходи могат да бъдат изискани от възложителите, трябва да се прецени от една страна 
от гледна точка на проекта, от друга страна обаче също и с помощта на значението на 
нарушените обществени защитени блага. Като мащаб тук могат да се използват тежест-
та на въздействието в зоната, броя и значението на засегнатите типове местообитания 
и видове, както и степента на несъответствие с целите на опазване (за ср. Федерален 
Административен съд, решение от 27.01.00). Алтернативи, които са изглеждали като не-
възможни за изискване по време на предишен ОВОС или някакъв друг предварителен 
процес (напр. процедура за устройство на територията), могат да се сметнат за прием-
ливи според изискванията на чл.24 на ФЗЗП и дори задължителни, ако имат за последи-
ца по-малки отрицателни въздействия върху зоните от Натура 2000.

 Мерки за осигуряване на кохерентността 
 Тъй като употребяваният в немската версия на чл.6 ал.4 на Директивата за место-
обитанията термин „компенсаторни мерки“ в Германия води до проблеми при разгра-
ничаването с понятието „компенсаторни мерки” по чл.19 от ФЗЗП, е препоръчително в 
контекста на Натура 2000 да се говори по-скоро за „мерки за осигуряване на кохерент-
ността“ (В България – смекчаващи мерки Бел.съст.).
 Голямата тежест, която е отредена на осигуряването на кохерентността, следва ин-
директно от логическата връзка, която съществува между трите предпоставки в рамки-
те на правилото за изключенията. Така значението на един проект, при който не е въз-
можно пълно осигуряване на свързаността на европейската мрежа Натура 2000, едва 
ли може да „преобладава“ над интересите на Натура 2000 по смисъла на чл.34 ал.3 т.1 на 
ФЗЗП. Едно дълготрайно невъзстановимо увреждане на европейската мрежа трябва да 
има по-голяма тежест при оценката и така да доведе до отхвърляне или препланиране 
на проекта или плана.

 Бележка на съставителите
 Функционалните, времевите, пространствените и количествените аспекти на мер-
ките за подобряване на кохерентността са разгледани подробно в текста на Дирк Бер-
нотат. (Приложение 1.1)

 4. Пример за интегриране на ОС в секторните политики на Германия

 Коментар от съставителите:
 Много добър пример за интегриране на ОС в секторните политики е ръководство-
то „Методически насоки за оценка на въздействието на транспортната инфраструктура, 
значително засягаща зони от НАТУРА 2000 (Август 2004); Предложение за методи и фор-
ми за представяне на оценката за съвместимост (ОС) съгласно Директивата за птиците 
и Директивата за местообитанията“ изготвено за Министерството на транспорта, жи-
лищното строителство и градското планиране на Федерална Република Германия.
 Фактът, че едно министерство ангажирано с икономическо развитие и „усвояване“ 
на ландшафта е узряло за нуждата да „преведе“ на собствен език изискванията на Ди-
рективата за местообитания е знаменателен сам по себе си. Заслужава адмирации, че 
Министерството е издало ръководство, което да предотврати честите конфликти меж-
ду „развитието“ и „природозащитата“. Явно е преценило, че урегулирането на процеса 
чрез разясняване как да се спазват правилата ще е в услуга на бизнеса и управителите, 
занимаващи се със строеж на пътища и жилищни райони.
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 Несъмнено, когато в България МРРБ и всички институции по веригата, отговорни 
за прилагането на закона за управление на територията разберат смисъла на Натура 
2000 и започнат да спазват правилата, ще спадне рязко количеството на инвестиционни 
проекти, които се подават „напук“. Практиката на многократното, последователно по-
даване на ОС за проект, който е ясно че уврежда природата, без да се прави промяна в 
параметрите му, е необосновано и явно разчита на нещо друго, различно от спазването 
на закона. Освен това, неспазването на духа на природозащитното законодателство в 
сектора на регионалното развитие претрупва администрацията на МОСВ, което забавя 
и „добрите“ проекти, годни да бъдат допуснати.

 Ръководството е организирано в няколко части, които общо можем да охарактери-
зираме като „теоретична част“ и „практическа част“. 
 В теоретичната част се обясняват текстовете от Директивата за местообитанията и 
съответстващите им текстове транспонирани в немското законодателство. 
 Практическата част е съставена от т.нар. „тематични листове“. Информацията е гру-
пирана в 10 теми, по които са разписни общо 60 тематични листа. Те обхващат напълно 
всички аспекти на Натура 2000 и казусите, които възникват в практиката. 
 Самите тематични листове са представени на три нива на подробност:

– Първото ниво е „кратко съдържание“ (опис), който публикуваме по-долу. Той е 
подходящ за хора, занимаващи се с политически решения. Прочитането му ще им 
даде представа за обхвата на информацията и всички аспекти, които трябва да се 
имат предвид при ОС;
– Второто ниво е „подробно съдържание“ на тематичните листове. В него за всяко 
едно заглавие е даден списък от стъпки/аспекти, които да се следват. То е много 
полезно за хората, взимащи управленски решения. Така, без да навлизат в същин-
ските подробности, могат да придобият представа какъв обем от работа трябва да 
се извърши по ОС и какъв е обхватът на въпросите, на които трябва да се отговори. 
Подробното съдържание е полезно и за експертите, изготвящи/проверяващи ОС, 
защото може да им служи като конспект, по който се изгражда оценката.
– Третото ниво е нивото на тематичният лист (1–60). Включва подробното описание 
на всяка тема. Може да служи за обучението на експерти, които тепърва се „сблъс-
кват“ с ОС, и да подпомага самото писане и оформяне на ОС.

 Бяха подбрани и преведени двадесет и два от всички 60 тематични листове – тези с 
по-голямо значение за прилагането на ОС в България (повдигнатите по-долу в текста).
 Пълният текст на ръководството е приложен в цифровия носител към настоящото 
издание (Приложение 1.8).

 Избрани откъси:
 Съдържание на тематичните листове (указаните с получерен шрифт са преведени 
на български):
Данни за зоната, имащи отношение към оценката

1 Номенклатура на зоните по Натура 2000
2 Допълнителен (сенчест) списък на зоните, изготвен от природозащитните орга-
низации
3 Потенциални зони за птиците
4 ОВМ (Орнитологично важни места)
5 Влажни зони от международно значение според Рамсарската конвенция

Предварителна оценка съгласно Директивата за местообитанията
6 Консервационни принципи на предварителната оценка съгласно Директивата за 
местообитанията

21



Немският опит и Правото на ЕС

Изясняване на необходимостта от проучване
7 Отделна ОС за всяка защитена зона
8 Идентифициране на обхвата на оценяване
9 Изисквания към данните
10 Начин на действие при непълноти в данните
11 Необходимост от описание на цялата защитена зона
12 Значение на стандартния формуляр за ОС
13 Цели на опазване на защитената зона
14 Съществени елементи от решаващо значение за целите на опазването
15 Понятието „природозащитно състояние“
16 Планове за управление/мерки за поддържане и развитие
17 Задължение за мониторинг съгласно чл.11 и 14, както и задължение за докладва-
не съгласно чл.17 от Директивата за местообитанията
18 Местообитания от Приложение І на Директивата за местообитанията
19 Характерни видове за местообитанията от Приложение І на Директивата за 
местообитанията
20 Видове от Приложение ІІ на Директивата за местообитанията
21 Видове птици от Приложение І на Директивата за птиците и мигриращи видове 
птици съгласно чл.4 ал.2 от Директивата за птиците
22 Приоритетен/неприоритетен статут
23 Има ли приоритетни видове птици?
24 Елементи на ландшафта съгласно чл.10 от Директивата за местообитанията
25 Принос на зоната за биоразнообразието
26 Функционални връзки с други Натура зони
27 Разглеждане на видове от Приложение ІV на Директивата за местообитанията 
в ОС
28 Разглеждане на други значими видове от флората и фауната и на видовете птици 
от Директивата за птиците в зоните за опазване на местообитанията (по Директи-
вата за местообитанията)

Информация за проекта
29 Преглед на цялостния проект
30 Технически особености на проекта

Описване и оценка на въздействията
31 Прогноза за въздействията, процеси на въздействията
32 Кумулативни ефекти, комплекси от процеси на въздействията
33 Самостоятелно разглеждане на отделните цели на опазването
34 Информация за понятието „степен на въздействието“
35 Информация за критерии за оценка, свързани с Директивата за местообитанията
36 Предишни негативни въздействия
37 Прагови стойности на степента на въздействието
38 Изисквания към метода за оценка
39 Метод за оценяване (пример)
40 Практически примери за въздействия върху местообитания от Приложение І, 
видове от Приложение ІІ на Директивата за местообитанията, видове птици от 
Приложение І на Директивата за птиците и мигриращи видове птици съгласно 
чл.4 ал.2 на Директивата за птиците
41 Оценка на кумулативни въздействия
42 Вероятност от кумулативни въздействия
43 Въздействия върху целите на опазване, определени във връзка с гарантира-
нето на кохерентността
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Мерки за ограничаване на щетите (смекчаващи мерки)
44 Понятието „мерки за ограничаване на щетите (смекчаващи мерки)“
45 Разграничение между мерки за ограничаване на щетите (смекчаващи мер-
ки), алтернативи, мерки за гарантиране на кохерентността и компенсаторни 
мерки, предвидени от законовите разпоредби относно намесите в околната 
среда
46 Изисквания към мерките за ограничаване на щетите в ОС
47 Ограничаване на щетите при кумулативни въздействия от взаимодейства-
щи планове и проекти

Разглеждане на други планове и проекти
48 Данни, свързани с планови актове
49 Идентифициране на другите релевантни планове и проекти
50 Включване на резултатите от плановата документация на другите планове и 
проекти

Обобщаване на резултатите от ОС
51 Преглед на цялостното протичане на проверката
52 Таблично обобщение на резултатите от отделните стъпки на оценяването
53 Съдържание на обобщението
54 Съдържание на приложението съгласно Директивата за местообитанията

Оценка при изключение съгласно Директивата за местообитанията
55 Понятието „алтернатива“
56 Проучване на алтернативите в контекста на целите на Натура 2000
57 Реалистичност на алтернативите
58 Наложителни причини от по-важен обществен интерес
59 Мерки за гарантирането на кохерентността

Задачи на управлението на проекта, свързани с Директивата за местообитанията
60 Координация и консултации, свързани с Директивата за местообитанията
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 ГЛАВА 2

 ТЪЛКУВАНЕ НА ПОНЯТИЕТО 
 ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ГЕРМАНИЯ

 УВОД ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ

 Представеното тук има като минимум отношение към прилагането на българското 
законодателство по отношение на: 
 – чл.32 от ЗБР (Обн. ДВ бр.77/2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 62/2010 г.)
 – чл.16, чл.17, чл.20 ал.1 и чл.22 т.3 – т.7 от Наредба за условията и реда за извърш-
ване на ОС на ППП/ИП с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ 
бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр.85/15.10.2010 г.).

 Понятието значително въздействие не е изрично дефинирано в Директивата за 
местообитанията. В ръководството за управление на обекти от Натура 2000 на ЕК 5, чия-
то основна цел е тълкуването на основни положения на чл.6 на Директивата, за това по-
нятие се казва малко: то трябва да се тълкува обективно, но в същото време трябва да 
се определя във връзка със специфичните особености и условия на защитения обект. 

 Някои институции за природозащита в Германия са разработили различни наръч-
ници, които да подпомогнат тълкуването на понятието значителност и с това да улеснят 
и уеднаквят до известна степен извършването на оценка за съвместимост. 
 Такъв е примерът с наръчника „Отрицателни въздействия върху зоните по Ди-
рективата за местообитанията – Въздействия, мерки за опазване и развитие на ти-
пове природни местообитания и местообитания на видове за прилагане изисква-
нията на Директивата за местообитанията в Баден-Вюртемберг“, издаден от Служба 
за защита на околната среда по поръчка на Министерство на селските райони на про-
винция Баден-Вюртемберг. Наръчникът е предвиден да послужи като ръководство и 
помощно средство за планиране в работата на общини, държавни институции, съюзи, 
ползватели (селско и горско стопанство, рибарство), консултантски фирми, но и на сто-
пански предприятия, занаятчийски сдружения, частни лица и др. 
 В следващите редове са посочени най-важните принципни положения, залегнали 
в основата на наръчника. Неговият цялостен превод може да бъде намерен в приложе-
ния към настоящото издание компактдиск (Приложение 1.3). Освен конкретни примери 
за принципни значителни и незначителни въздействия за всеки отделен тип местооби-
тание или вид от Приложения I и II на Директивата за местообитанията, в наръчника 
се посочват и принципни подходящи мерки за опазване и развитие (отново за всеки 
отделен тип или вид). 

 От ръководството са преведени текстовете за срещащите се и в България 34 при-
родни местообитания и 32 растителни и животински вида.

5 Това ръководство е издадено и преведено на български в рамките на проект, изпълняван от 
Сдружение за дива природа Балкани.
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 ИЗБРАНИ ОТКЪСИ

 По отношение на въздействието, което оказват върху природозащитното състо-
яние на дадено местообитание или характерен за него вид, могат да бъдат обособени 
следните три категории действия:

• такива, които по принцип не представляват значително въздействие; 
• такива, които могат да окажат значително въздействие;
• такива, които са важни за опазването (мерки за опазване).

 В наръчника на провинция Баден-Вюртемберг са разгледани примерни действия за 
всяка една от изброените три категории за отделните типове местообитания и видове.
 Според Директивата за местообитанията важни са само значителните въздейс-
твия върху целите на опазване. От една страна, самостоятелно извършвани действия 
могат да повлияят значително. От друга обаче няколко действия, които поотделно имат 
незначително въздействие, могат взаимно да се подсилят и да доведат до значително 
въздействие („кумулативен ефект“). Значително въздействие е налице, когато отделни 
фактори на средата (напр. биотични или абиотични фактори и тяхното взаимодействие) 
биват повлияни така, че да бъдат нарушени функциите на системата или да намалее 
числеността на видовете. Въздействията са значителни, когато – чрез директни (на съ-
ответната площ) или индиректни (в съседство) действия – функциите на местообитани-
ето или на местообитанието на вида бъдат така ограничени или нарушени в широк об-
хват и/или трайно, че целите на опазване не могат да бъдат постигнати в дългосрочен 
план. Колкото по-значимо от консервационна гледна точка или чувствително е дадено 
местообитание или местообитание на вид (напр. приоритетни типове местообитания 
и/или видове), толкова по-голяма трябва да е вероятността, въздействията върху него 
да се оценят като значителни. 
 Като мерки за опазване в наръчника се посочват такива примерни мерки, които 
следва да предотвратят влошаване на досегашното качество на докладваните пред ЕК 
местообитания (типове местообитания и местообитания на видове). Мерки, които про-
излизат от целите на опазване, не могат да бъдат изискани от собственика или ползу-
вателя без компенсации6. Посочват се и възможни мерки за развитие, които могат да 
допринесат за подобряване на качеството на местообитанието. Такива мерки не могат 
да бъдат изисквани от собственика или ползувателя без компенсации и се прилагат на 
доброволна или договорна основа.

 1. Обичайни примери за незначителни въздействия в Натура 2000 зони
 Всички намерения, планове и ползвания трябва да бъдат оценявани от гледна 
точка на въздействието, което могат да окажат върху конкретните обекти на опазване 
във всяка една отделна зона. За това не съществуват генерални забрани за определени 
проекти и ползвания. Заедно с това важи и следното: Всички планове, съгласувания и 
други разрешителни, които способстват за опазване на съществуването (на популации, 
находища и др. Бел.р.), остават незасегнати. 
 Примерни намерения и ползвания, които принципно не представляват значител-
ни въздействия върху целите на опазване са: 

• съобразено с изискванията7 селскостопанско ползване. Когато то засяга типове 
местообитания и местообитания на видове, значително въздействие липсва само 
при положение, че пасищата и ливадите не се разорават, досегашното ползване в 
общи линии се запазва и не настъпва дълготрайна и съществена интензификация 
• Природосъобразно стопанисване на горите
• Лов и риболов по реда на съответните закони
• Строеж, разширяване или поддръжка на колоездачни или пешеходни маршрути, 

6 Това изречение не следва директно от Директивата за местообитанията и не важи за 
България.
7 Принципните изисквания на селскостопанските ползвания. Бел.р.26
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както и на селскостопански (черни) пътища в границите на Натура 2000 зона, освен 
в случаите, когато тези мерки засягат непосредствено местообитания или место-
обитания на видове 
• Мерки за строеж на горски пътища под контрола на горската администрация, 
доколкото не се стига до прекомерно разработване на местността и се използват 
само материали, съобразени с местообитанията; това не се отнася за строителство 
на нови горски пътища в границите на местообитания или местообитания на видо-
ве с площ под 50 ха. 
• Мерки за природосъобразна поддръжка на водни тела, канали и диги
• Мерки за природосъобразно разширяване на малки езера или малки по площ 
и природосъобразни преустройства на зауствания на потоци и канали (чл.31, т.3, 
номер 1 на Закона за водното стопанство). 
• Поддръжка на дренажи
• Строеж и експлоатация на измервателни станции за водите
• Привилегировани намерения в извънградска среда по реда на чл.35, т.1, номер 
1 и 2 на Строителния закон в пространствена връзка с двор (с или без жилищни 
сгради) на селско, горско или рибовъдно стопанско предприятие или градинарско 
предприятие, както и селскостопански постройки (напр. обори), задължително не-
обходими за поддържане на екстензивното ползване на пасища и ливади
• Намерения, не изискващи процедура, по реда на чл.50, т.1 от Наредбата за строи-
телството на провинцията (напр. селскостопански бараки до 70 кв. м и 5 м височи-
на). Това не важи за намерения в извънградска среда по реда на номера 3, 24, 26, 
27, 29, 31, 38 до 42 и 67 от Приложение към чл.50, т.1 от Наредбата за строителството 
на провинцията (напр. парници, съоръжения за третиране на отпадни води, строи-
телни съоръжения, подлежащи на контрола на водното стопанство, съдове за съх-
ранение на газ и ферментиращи материали, съдове за съхранение на застрашава-
щи водите вещества, насипи и изкопи), когато тези мерки засягат непосредствено 
местообитания или местообитания на видове от Директивата за местообитанията
• Затваряне на дупки в застрояването в градска среда по реда на чл.34 от Строи-
телния закон 
• Промени на сгради, не изискващи процедура, в границите на НАТУРА 2000 зони, 
с изключение на случите, когато се засягат непосредствено местообитания на ви-
дове
• Мерки, които служат за поддръжка и осигуряване на безопасността на напр. 
транспортни пътища, проводи, съоръжения за напояване и др. 
• Мерки за разширяване и допълване на съществуващи транспортни пътища, пре-
димно върху площите, принадлежащи към пътищата, с изключение на случите, ко-
гато се застрояват непосредствено природни местообитания и местообитания на 
видове
• Стени и диги за шумозащита покрай пътища и железопътни релси, с изключение 
на случите, когато се застрояват непосредствено местообитания на видове
• Преместване на тръбопроводи за водоснабдяване или отвеждане на отпадни 
води, или други проводи, когато това преместване се осъществява в границите на 
или покрай пътища и шосета, с изключение на случите, когато се засягат непосред-
ствено природно местообитания и местообитания на видове
• Дейности, свързани със свободното време, доколкото те са съвместими с целите 
на поддържане и опазване на типовете природни местообитания и местообитания 
на видове или не са ограничени от законови норми или особени споразумения 
(напр. ред за влизането в защитени територии, маршрути за катерене). Разновид-
ност са места за изкарване на сушата и пускане на вода на канута, с изключение на 
случите, когато се засягат непосредствено природни местообитания и местооби-
тания на видове.
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 2. Примери за възможни значителни въздействия върху местообитания и 
местообитания на видове

 Чрез директно действие:
За всички местообитания:

• Застрояване (напр. създаване на индустриални зони, строителство на пътища, 
строителство на жп трасета)
• Прекъсване на свързаността на елементите на ландшафта/фрагментация 
• Промяна на релефа (напр. запълване, моделиране, почвени мелиорации, строи-
телство на голф игрища)
• Добив на материали (напр. добив на инертни материали, разкриване на кариери)
• Промени във водния баланс (напр. промени в течащи води, отклоняване на води 
за питейни и други потребителски нужди, създаване на нови и разширение на съ-
ществуващи дренажи), които значително въздействат върху целите на опазване.

Специално за местообитания в откритите пространства:
• Употреба на тор в количества, които значително въздействат върху целите на 
опазване на местообитанията
• Употреба на средства за растителна защита, които значително въздействат върху 
целите на опазване на местообитанията
• Разпръскване/депозиране на недостатъчно пречистени отпадни води, тиня от 
пречиствателни станции
• Промяна на ползванията (напр. разораване, първично залесяване, създаване на 
дивечови ниви)
• Интензификация на ползванията (напр. увеличаване честотата на косене на лива-
ди, увеличаване гъстотата на пашуващите животни)
• Наслояване на остатъчен дървен материал след сечите, складиране на дървен 
материал върху малки по площ местообитания или местообитания на видове и 
складиране на дървен материал във води
• Наслояване на остатъчния материал след орязване на дървета и храсти, градин-
ски отпадни материали
• Създаване на места за хранене на дивеч, когато това може да доведе до значител-
ни въздействия върху целите на опазване
• Построяване на съоръжения за упражняване на лов в чувствителни към утъпк-
ване и към внасяне на хранителни вещества местообитания (напр. в пресъхнали 
участъци на неподвижни водни басейни, блата, ливади за производство на слама8,  
варовити извори).

Специално за горски местообитания 
• Голи сечи, изискващи разрешителни по реда на закона за горите на провинцията 
(чл.15)9

• Строителство на нови пътища в природни местообитания или местообитания на 
видове с площ по-малка от 50 ха
• Мелиорационни мерки като пълно разораване с цел създаване на култури или 
отводняване на природни местообитания или местообитания на видове, за които 

8 Ливади за производство на слама – традиционна форма на ползване на влажни ливади в 
Германия (особено в предпланините на Алпите), които не са подходящи за производство 
на сено за изхранване на добитъка. Косят се през есента, когато повечето тревни видове 
на влажните ливади са израсли високо и са образували суха слама, която се използва за 
постелка на обора. Възниква като форма на ползване още през Средновековието, но най-
силно се развива през 19-и век, когато започва целогодишното гледане на добитък в закрити 
помещения. Към края на 60-те години на 19-и век. този тип ползване започва да изчезва.
9 Чл.15, ал.3 на Закона за горите на провинцията гласи, че всички голи сечи на площ по-
голяма един хектар изискват разрешение на лесничейството.28



е типично високо ниво на подпочвените води
• Торене
• Внасяне на дървесни видове, нетипични за местообитанието
• Употреба на препарати за растителна защита на големи площи, освен в случаите, 
когато става дума за сериозна заплаха и последно възможно средство за защита на 
гората и нейното подмладяване на основание лесовъдска експертиза. Последното 
не важи, ако чрез употребата на препаратите се стигне до значително въздействие 
върху природозащитното състояние на видове от Приложение 2. 
• Неправомерно използване на извличаща техника (особено в гори с високи под-
почвени води)
• утъпкване на почвата на големи площи в следствие на преминаване с коли 
• Много висока гъстота на дивеча
• Превръщане на гората (безсрочно превръщане в друг вид ползване).

 Чрез индиректни действия:
За всички местообитания:

• Внасяне на хранителни вещества или вещества за растителна защита от съседни 
селскостопански площи, които значително въздействат върху целите на опазване
• Шумово натоварване от околността особено при видове, чувствителни към обез-
покояване
• Изкуствено осветление при типове местообитания с находища на нощно активни 
видове
• Затопляне на води с наличие на видове, чувствителни към затопляне.

 Във всеки отделен случай, значителността на въздействията зависи още и от след-
ните критерии: площно измерение на въздействието, продължителност на действието, 
сезон и обремененост (натовареност) от предишни въздействия.

 3. Мерки за развитие на доброволна и договорна основа
 В наръчника са предложени природозащитни мерки, които могат да повишат ка-
чеството на местообитанието. Такива мерки са например създаването на буферни зони 
или мерки за наводняване. Прилагането им може да стане само по начин, специфично 
разработен за зоната и става възможно чрез различни природозащитни инструменти: 

• Чрез споразумения в рамките на договорната природозащита (най-вече в рамки-
те на Директивата за грижа за ландшафта10 )
• Чрез МЕКА11

• Чрез програмата за финансиране „Природосъобразно горско стопанство“ 12 
• Чрез включване на площи с природни местообитания и местообитания на видове 
в комунални „еко-сметки“, чрез което особено подходящи площи се предоставят 
на разположение на природозащитата. На тези площи могат да се прилагат мерки 
за компенсиране или замяна при реализация на инвестиционни предложения. И 
за тези площи могат да се прилагат споразумения на доброволна основа срещу 
заплащане. 
• Чрез специални финансиращи програми като LIFE-Nature
• Чрез други подходящи финансиращи и стимулиращи инструменти.

Тълкуване на понятието Значително въздействие в Германия

10 Директива за грижа за ландшафта – Директива на Министерството на храните и селските 
райони за стимулиране развитието на природозащитата, грижата за ландшафта и културата 
на провинция Баден-Вюртемберг от 2007. Бел.р.
11  МЕКА – Коменсации за облекчаване на пазара и за културните ландшафти. Програма 
на провинция Баден-Вюртемберг с цели: опазване на естествените ресурси; въвеждане 
и запазване на щадящи околната среда и съответно екстензивни и облекчаващи пазара 
производствени практики; опазване и поддръжка на културните ландшафти. Бел. р.
12 Програма за осигуряване на субсидии за устойчиво горско стопанство на Министерството 
на храните и селските райони. Бел.р. 29
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 Необходимо е за всеки отделен случай да се конкретизират кои мерки за развитие 
са подходящи за дадена зона, като се развият или адаптират подходящи концепции. 
Това остава задача на планове за управление. В горите конкретизирането на мерките 
за развитие става в лесоустройствените проекти. В тези планове и проекти могат да се 
включат аспекти, които надрастват централизирания, статичен подход на Директивата 
за местообитанията, и които са съобразени с динамичните процеси на развитие. Напри-
мер, описаните в таблиците в наръчника мерки за развитие могат да бъдат подходящи 
само за части от площите. Времеви/сезонни различия също са възможни. Допустими и 
дори необходими са адаптации на предложените мерки, в зависимост от площите или 
зоните.

 4. Пример за посочени значителни и незначителни въздействия за отделен 
тип природно местообитание
 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до ал-
пийския пояс

ПРИМЕР 
Местообитание „6510 – Екстензивни низинни секонокосни ливади“

От гледна точка на защита на видове (най-вече защитата на насекоми) може да се окаже 
удачно, в някои зони части от площите на местообитанието да се косят на по-големи 
интервали от време (напр. на всеки 2–3 години), въпреки че за подържане на благоприятното 
природозащитно състояние на типа местообитание ежегодна коситба би била оптимална. 
При някои ливади, които по настоящем се косят два пъти в годината, е възможно прилагането 
на концепция, предвиждаща вариране между еднократна и двукратна коситба годишно.

Следните действия обикновено не представляват 
значителни въздействия

– Нередовна коситба (с изключение на подтип 6432 – високи тревни съобщества в 
планинския-субалпийския пояс)

Следните примерни действия могат да представляват 
значителни въздействия

– Преминаване с машини по площта на местообитанието (напр. трактори и др.)
– Само при високи тревни съобщества по водните течения: изгребване на брега, разширяване 
на водното тяло, поддръжка на брега и водното тяло, заграждане с диги, отводняване
– Употреба на торове в непосредствена близост
– Употреба на препарати за растителна защита в непосредствена близост
– Високите тревни съобщества в планинския и субалпийския пояс могат да бъдат значително 
засегнати от залесяване с иглолистни видове
– Натрупване на органични материали (напр. остатъци от сечи, обелени дървесни кори, 
остатъци след орязване на храсти и дървета, градински отпадъци, отпадъци на селското 
стопанство и др.)

Важни мерки за опазване
– Обикновено няма нужда от особени мерки за поддръжка

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа
– Особено за планински-субалпийски високи тревни съобщества: създаване на буферни 
зони между местообитанието и околните горскостопански площи
– Стимулиране развитието на степенувани13 екотони между гората и околните площи и 
между гората и горските поляни

13 Под степенувани екотони се разбира съществуването на поредицата: гора – гъст храсталак, 
опасващ гората – ивица от по-редки храсти. Бел.р.30



 5. Пример за посочени значителни и незначителни въздействия за отделен 
вид
 1324 Myotis myotis
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– Ако е приложимо: отстраняване на млади дръвчета (особено при планинско-алпийски 
високи тревни съобщества (подтип 6432) върху влажни места от гледна точка на опазването 
на ценните видове)
– Развитие на достатъчно широки буферни ивици (напр. по протежението на реките)

Следните действия обикновено не представляват 
значителни въздействия

– Запазване на досегашното ползване на сградите (летни убежища)
– Преминаване през пещери и стари мини през лятото (зимни убежища)
– Веднъж годишно контролиране на популациите от специалисти през зимата 

(зимни убежища)
– Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като: 

– Стимулиране на естественото възобновяване
– Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса
– Щадящи местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината
– Единично възобновяване или възобновяване на малки площи
– Поддръжка и строителство на пътища

Следните примерни действия могат да представляват 
значителни въздействия

– Ремонт на сгради в частите им, които се използват за летни убежища (употреба на
препарати за защита на дървесината, реконструкции, затваряне на местата, използвани 
за входове)

– Преминаване през пещери и стари мини през зимата (с изключение на контролирането 
на зимните убежища от специалисти) (зимни убежища)

– Промени, които водят до промяна на микроклимата в убежищата (напр. промяна 
на проветривостта)

– Голи сечи (местообитание за хранене в околността на летните убежища)
– Промени в ползванията в откритите пространства (напр. разораване, залесяване)
– Интензификация на ползванията на големи площи (напр. увеличаване на честотата 

на косене), които водят до намаляване на хранителната база
– Употреба на препарати за растителна защита на големи площи в гората 

Важни мерки за опазване
– Осигуряване на устойчиво наличие на убежища (напр. чрез опазване на стари дървета 

с определен целеви диаметър)
– Гарантиране на липсата на обезпокояване на зимните и летните убежища (поне през

зимния период – монтиране на решетки, които позволяват преминаването на прилепите)
– Запазване на овощни градини и отказване от ползването на препарати за растителна 

защита в овощни градини (местообитание за хранене: стари овощни градини)
– Запазване на досегашното ползване в околността на летните убежища

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа
– Подобряване на предлагането на убежищата чрез отваряне на подходящи тавански

помещения в църкви и големи отворени сгради
– Увеличаване участието на стари широколистни дървета: удължаване на турнуса на сечите 

и развитие на гори във фаза на старост (за стимулиране на хранителната база) чрез 
използване на подходящи мерки за възобновяване;

– Развитие на различна възрастова структура на гората, разпределена под формата 
на мозайка

– Стимулиране развитието на различни структури
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 ТЪЛКУВАНЕ НА ПОНЯТИЕТО ЗНАЧИТЕЛНО 
 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТНЕМАНЕ НА ПЛОЩИ 
 ОТ МЕСТООБИТАНИЯ В ГЕРМАНИЯ

 УВОД ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ

 Представеното тук има като минимум отношение към прилагането на българското 
законодателство по отношение на: 
 – чл.31а и 32 от ЗБР (Обн. ДВ бр.77/2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 62/2010 г.)
 – чл.22 т.5 и т.6 от Наредба за условията и реда за извършване на ОС на ППП/ИП с 
предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ 
бр.85/15.10.2010 г.).

 През юли 2001 г. Федералната служба за защита на природата възлага проект14, в 
който на база задълбочен анализ на законовата рамка и наличните данни за находища на 
природни местообитания и местообитания на видове са разработени и документирани 
същностните, методологичните и структурните основи и процедурни стъпки за устано-
вяване значителността на въздействията по отношение на директна загуба (отнемане) 
на площ в рамките на процедурата по ОС. В резултат са разработени предложения за 
експертни споразумения относно прагове на значителност – определени големини на 
площи за всеки тип местообитание или местообитание на вид, при прекрачването на 
които даденото въздействие трябва да се смята за значително. Или с други думи – оп-
ределени са максималните площи, чието отнемане може все още да се толерира и да се 
смята за допустимо, без това да повлияе на природозащитното състояние на дадения 
тип местообитание или местообитание на вид, цел на опазване в зоната. 
 В последствие предложенията за експертни споразумения са подложени на задъл-
бочена дискусия в рамките на продължение на проекта през 2004–2005 г.15 Създава се 
интензивен обмен на мнения с научната общност. Резултатите се представят на различ-
ни съвещания и работни срещи и се публикуват в специализирани научни списания. 
Привлечени са и представители на провинциите. Отговорните представители на Фе-
дералното министерство на транспорта също са информирани постоянно. Включена е 
широката научна общност за дискусия чрез интернет-анкети, писмени становища и на-
учна конференция. Резултатите от проекта 2004/2005 са предоставени и на вниманието 
на представители на Федералния върховен съд и на Европейската комисия. Голяма част 
от мненията и коментарите са взети предвид в последвалите редакции на резултатите 
от проекта. 

 Голяма част от пълния текст на доклада и част от приложенията му можете да наме-
рите в превод на български на приложения към това ръководство компакт диск (При-
ложение 1.4 към Практическите насоки). Тук обобщаващо, чрез избрани откъси или чрез 
адаптирани към българската ситуация примери се представя само основната идея, за-
ложена в подхода за създаване на експертни споразумения. 

14 Пълното наименование на проекта е „Проучване на значителните въздействия в рамките 
на оценката за съвместимост“.
15 Пълното наименование на продължението е „Специализирана информационна система 
и експертни споразумения за определяне на значителността на въздействието в рамките на 
оценката за съвместимост (ОС) според Директивата за местообитанията“.32
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 Трябва да се обърне внимание на факта, че дадените стойности и цифри не би 
трябвало да се ползват директно в България, тъй като те са разработени въз основа 
на конкретни данни от картирания или оценки на площите на местообитания в Гер-
мания и отразяват наличните площи там. Този доклад би следвало да послужи само 
като пример за това как в България би могла да бъде развита подобна ориентиро-
въчна рамка, която да подпомага работата на българските експерти при провежда-
нето на оценката за съвместимост. 

 Какво представляват предложенията за експертни споразумения?
 Предложенията за експертните споразумения представляват ориентировъчна 
рамка, която позволява на участващите в процедурата във всеки единичен случай да 
използват научни критерии и условия за оценка на значителността на въздействията 
и да стигнат до валидно и правово обосновано решение. Съдържащите се в експерт-
ните споразумения стойности са ориентировъчни. Те не трябва и не могат да заменят 
преценката и съответната професионална обосновка във всеки отделен случай, а пред-
ставляват по-скоро помощно средство.

 Как са изградени експертните споразумения?
 Предложенията за експертни споразумения за преценяване на значителността 
представляват посочени конкретните прагови стойности за всеки тип природно мес-
тообитание и местообитание на вид, които не бива да се прекрачват без въздействието 
„отнемане на площ“ да се сметне за значително. Съответно, ако отнетата площ остане 
под посочената прагова стойност, то тогава не следва да се смята за значително. Пра-
говите стойности са степенувани в зависимост от общата площ на местообитанието в 
дадена зона или от големината и стабилността на популацията на дадения вид.

 ИЗБРАНИ ОТКЪСИ

 1. Отнемане на площ от природни местообитания от Приложение I на Ди-
рективата за местообитанията
 Предложенията за експертни споразумения изхождат винаги от следната основна 
презумпция16: Ако проект или план въздействат върху онези съставни части на защите-
на зона, които са предмет на конкретно опазване в нея, чрез директно и дълготрайно 
отнемане на площи, то по правило се приема, че въздействието е значително. 
 Трябва да се има предвид и факта, че едно директно отнемане на площи не трябва 
задължително и винаги да представлява значително въздействие, ако до известна сте-
пен такова изменение не е решаващо за осигуряването на благоприятното състояние 
на природно местообитание в защитена зона с такъв предмет на опазване. В такъв кон-
текст съответната загуба на площ може да се приеме за „малка и незначителна“. Това 
обаче е допустимо и мислимо само, ако са налице определени рамкови условия и при 
изключително минимална загуба на площ.
 За да се допусне отклонение от основната презумпция и за да се говори за допус-
тимо отнемане на площи, без въздействието да се смята за значително, трябва да са 
едновременно изпълнени пет условия: 

• На съответната площ няма специални форми (проявления) на местообитание-
то, които да представляват особеност и съответно да имат съществен принос за 
биологичното многообразие на типа природно местообитание в защитената зона. 
Тук трябва да се има предвид и функциите като местообитание за характерни ви-
довете;

16 Думата презумпция се използва в смисъл на положение, предположение, което се приема 
за вярно до доказване на обратното. Бел.р.
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• Отнеманата при реализиране на проекта площ от даден тип природно местооби-
тание не надхвърля посочените от експертите ориентировъчни стойности;
• Отнеманата при реализиране на проекта площ от даден тип природно место-
обитание не е по-голяма от 1% от общата площ на типа природно местообитание 
в защитената зона
• Сумарната загуба на площ от даден тип природно местообитание в следствие на 
разглеждания проект и на други планове и проекти не прекрачва ориентировъч-
ните стойности
• Чрез други въздействащи фактори на съответния проект или план (или чрез вза-
имодействието им с такива на други проекти и планове) не се нанасят значителни 
въздействия върху зоната.

 При прилагането на експертните споразумения първа стъпка е изчисляването на 
количествената абсолютна загуба на площ от природното местообитание, съответно от 
хабитата на дадения вид, както и да се прецени относителната загуба спрямо находища-
та в цялата зона. При това, в съответствие на законовите разпоредби, е задължително 
да се имат предвид освен причинените от определения проект загуби, и кумулативните 
въздействия с други проекти или планове.

 2. Пример за употреба на ориентировъчните стойности при преценка на 
значителността на отнемане на площ от местообитания от Приложение I на 
Директивата за местообитанията
 Да вземем за пример проект за строителство на ски път в зона от Натура 2000, 
който е заплануван да преминава през местообитание тип 4060. Очакваната загуба на 
площ от местообитанието се оценява на 180 кв. м. Общата площ на местообитанието в 
зоната е 9 ха (= 90 000 кв. м). Това означава, че засегнатата площ е 0,2 %. 
 Относителната площ на засегнатото местообитание от 0,2 % ни насочва към пол-
зване на ниво II на ориентировъчните стойности, защото е по-малка от 0,5 %, но е пове-
че от 0,1% (виж табл. 2).

Типове природни 
местообитания 
според Приложение 
I  на Директивата за 
местообитанията

Ориентировъчна стойност 
„количествено-абсолютна загуба на 
площ” Площната загуба от един тип 
местообитание съотнесена към цялата 
му площ в зоната не трябва да се 
прекрачват следните граници (площта е 
дадена в кв.  м,  ако не е посочено друго)

Код

Име

Ниво I 
Когато
относителната
загуба ≤ 1 %

Ниво II 
Когато
относителната
загуба ≤ 0,5 %

Ниво II 
Когато
относителната
загуба ≤ 0,1 %

*приоритетни
за опазване

Природни местообитания в крайбрежна зона и халофитна растителност

1130 Естуари 500 2 500 5 000  

4060

Алпийски 
и 
бореални 
ливади

25 125 250

Табл. 2: Ориентировъчни прагови стойности за допустимо отнемане на площи без 
въздействието върху зоната да се сметне за значително (за тяхното прилагане задължително 

е необходимо едновременното спазване на условията от стр. 33–34)
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 В ниво II за този тип местообитание е посочена прагова стойност от 125 кв. м, което оз-
начава, че отнемане на площ от 180 кв. м следва да се оцени като значително въздействие. 
 Ако обаче площта на този тип местообитание в цялата зона в 21 ха (=210 000 кв. м), 
то тогава относителна площ на засегнатата част става 0,09 %, което ни насочва към пол-
зване на ориентировъчна стойност от ниво III (250 кв. м). В този случай въздействието 
може да се сметне за незначително, но само ако са изпълнени и другите четири усло-
вия, а именно: 

• при предвижданата за отнемане площ не става дума за специфична форма на 
местообитанието (какъвто в България би бил например подтипът с Rhododendron 
myrttifolium, срещащ се само на определени места като Средна Стара Планина по 
северните склонове на връх Заногалийски чал и връх Юрушка грамада и Източна 
Рила по северния склон на връх Белмекен според ръководството на определяне 
на местообитанията от Европейска значимост в България); конкретната площ не е 
и от съществено значение за характерни за типа местообитание видове като нап-
ример Prunella collaris (напр. засегната площ не пресича склон, където местообита-
нието образува комплекс със скални местообитания и където може да се очакват 
гнезда на пъстрогушата завирушка.) 
• Отнеманата площ не е повече от 1 % от цялата площ на местообитанието в зона-
та. Такъв би бил случаят, например, ако за разглежданата зона са картирани общо 
15 000 кв. м (=1,5 ха). Това правило служи за особено опазване на малки по площ, 
но важни за целите на опазване, местообитания и техните функции. Иначе много 
ограничени териториално местообитания в зоната могат да бъдат съществено на-
малени, въпреки че ориентировъчната стойност „количествено-абсолютна загуба 
на площ“ не е достигната. Например, ако отнетата площ от един естуар е по-малка 
от 500 кв. м (виж табл. 2, Ниво I), при липса на това условие, оценителят винаги би 
изходил за наличие на незначително въздействие. Ако обаче цялата площ на този 
тип в зоната е например 35 000 кв. м, то отнемането на 500 кв. м е напълно недопус-
тимо. Това условие намира широка подкрепа сред научните и професионалните 
природозащитни среди в Германия. 
• Въздействието следва да се оцени като незначително и съответно отнемането 
на площ за допустимо само тогава, когато общата площ, която се отнема в следст-
вие на всички минали, настоящи и бъдещи проекти не прекрачват посочените от 
експертите прагови стойности. Например ако в голяма зона от Натура 2000, на два 
различни и отдалечени един от друг склона, е предвидено строителството на два 
ски курорта, то предвиденото отнемане на площ трябва да се сумира и чак тогава 
да се отнася към общата площ на типа местообитание в зоната, след което да се 
преценява кое ниво на ориентировъчни стойности следва да се ползва. 
• Въздействията от реализацията на проекти и планове са свързани по правило 
не само с отнемане на площи, но и с други отрицателни ефекти. Напр. би могло 
с директно отнемане на площ да се предизвика бариерен ефект поради застроя-
ване и емисии от инсталации или оптични дразнения. Трябва да бъде изключено 
настъпването на значително въздействие като резултат от всички тези фактори, 
което при спазване на останалите условия от предложенията на експертите не би 
възникнало.

 3. Отнемане на площ от местообитания на видове от Приложение II на Ди-
рективата за местообитанията и видове птици от Приложение І и чл.4, ал.2 
на Директивата за птиците
 Предложението за експертни споразумения се отнася както за местообитания на 
видове, които трябва да бъдат опазвани в благоприятно природозащитно състояние, 
така и за такива, които според зоново специфичните цели на опазване трябва да бъдат 
възстановявани.

Тълкуване на понятието Значително в Германия
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 И тук експертните споразумения изхождат от основната презумпция, че директ-
ното и продължителното отнемане на част или цяло местообитание на вид от Прило-
жение IІ на Директивата за местообитанията или на вид от Приложение І, чл.4, ал.2 от 
Директивата за птиците, които са предмет на опазване или възстановяване в двата вида 
защитени зони, по правило е значително въздействие.

 За да се допусне отклонение от основната презумпция и за да се говори за допус-
тимо отнемане на площи, без въздействието да се смята за значително, трябва еднов-
ременно да са изпълнени пет условия: 

• Отнеманата площ не е задължително необходима и съществена част от место-
обитанието на вида. Това означава, че засегнатите части не са с централна роля за 
животните, тъй като отсъстват на друго място или са представени недостатъчно в 
качествено или количествено отношение или са в отчетливо лошо състояние. 
• Отнеманата при реализиране на проекта площ от дадено местообитание на це-
леви вид не надхвърля посочените в табл. 2 ориентировъчни стойности, доколко-
то те са приложими за въпросния хабитат.
• Отнеманата при реализиране на проекта площ от местообитание на целеви вид 
не е по-голяма от 1 % от общата площ на съответното местообитание в защитената 
зона, респ. в дефинираната част от зоната17 
• Сумарната загуба на площ от местообитание на целеви вид от този и други пла-
нове и проекти не прекрачва ориентировъчните стойности, включително и 1 % от 
площта на цялата зона.
• И чрез други въздействащи фактори на съответните проекти или планове (или 
чрез взаимодействието им с други) не се нанасят значителни въздействия върху 
местообитанията на видовете в зоната. 

 И тук като централен подход при определяне на прагови стойности може да се 
приеме само този, при който дадени абсолютни стойности са дефинирани като ори-
ентировъчни и не бива да бъдат прекрачвани. Научно обоснованите ориентировъчни 
стойности са разработени въз основа на обширни литературни анализи и допитване до 
експерти във връзка с изискванията на всеки вид относно минимални площи, необхо-
дими за поддържане на жизнена популация, съответно във връзка с площните изисква-
ния на индивиди.
 Тъй като – както и в случая при природните местообитания – до известна степен 
може да се приеме, че абсолютна площна загуба от малки находища е недопустима, до-
като от големи – обратното, и при видовете се прилага подход, в който ориентировъч-
ните стойности на все още приемливите площни загуби са дефинирани в зависимост от 
големината на видовите находища в зоната. За част от видовете съответно също беше 
разработена тристепенна система от ориентировъчни стойности в зависимост от го-
лемината на популациите, съответно на засегнатата площ от местообитанието на вида 
спрямо общата му площ в съответната зона. Това означава, както и при природните 
местообитания, че освен основната ориентировъчна стойност има още две по-високи 
за възможно прилагане в практиката. Посочените основни ориентировъчни стойнос-
ти биха могли да се прилагат във всеки конкретен случай в рамките на експертното 
споразумение при отчитане на направените забележки относно типовете съчетаване 
на хабитатите. Прилагането на ориентировъчните стойности на Ниво ІІ или ІІІ обаче е 
предвидено само за определени зоново специфични ситуации, а именно когато в за-
сегнатите зони са налични, доказуемо определени минимални по големина находища, 

17 Тази формулировка означава, че там, където това се налага от професионална и научна 
гледна точка, следва да се разглежда общата площ на местообитанието във функционално 
самостоятелна част от зоната, а не в цялата зона. Това се налага напр. във случаите на големи 
зони, включващи протичащи през няколко провинции големи реки със съществени различия 
между горно, средно и долно течение.36



съответно се засягат само определени части от общата площ на хабитата. 
 При създаването на подхода за оценяване на площните загуби от местообитания 
на целеви видове се взема предвид факта, че повечето видове обитават комплекси 
– една част от цялото местообитание на вида е задължително необходима например 
за хранене или размножаване, докато други части се използват само от време на време 
при нужда или тяхната функция може изцяло да бъде заменена от съществуващи други 
такива части в комплекса. Площна загуба от задължително необходими части на мес-
тообитанието на даден вид се смята във всеки случай за значително въздействие и 
към тях ориентировъчните стойности не се прилагат!

 Оценката на значителността на въздействията и подходът към предложените ори-
ентировъчни стойности за видове се основава на обстоятелството, че местообитания-
та на видовете са достатъчно добре дефинирани и разграничени, както е обичайно за 
фаунистичните разработки18. При това от значение са различаването на задължителни 
и факултативно (незадължително) използвани площи и дефиницията, каква функция из-
пълнява съответната площ (тип).
 Въпросът за диференциране на различните функции на местообитанията във въз-
можно засегнатите площи е от изключително важно значение за прилагането на ориен-
тировъчните стойности. За това авторите на доклада извършват класификация на ви-
довете по тип ползване на хабитата, като разграничават седем основни типа и няколко 
подтипа ползвания (виж пълния вариант на доклада, приложен на компакт диск).

 4. Примери за прилагане на ориентировъчните стойности при отнемане 
на площ от местообитания на видове

 Каспийската рибарка принадлежи към видовете, за които предвид екстремно кри-
тичното състояние на популациите им в цяла Германия, ориентировъчни стойности за 
приемливи площни загуби на техни хабитати в защитени зони не могат да бъдат защи-
тени от професионална гледна точка, съответно признати за валидни19. Това означава, 
че по правило всяка площна загуба от хабитати на тези видове, предмет на опазване 
в защитените зони, трябва да се оценява като значителна. Към видовете без ориенти-
ровъчни стойности се причисляват видове, които от една страна в Германия са силно 
застрашени (класифицирани в категории 0 (изчезнал), 1 (застрашен от изчезване) или 
R (изключително рядък) от Червената книга на Германия, и от друга страна се опазват в 
много малко от обявените зони (максимум 10–15 зони).
 Морската свиня, както и каспийската рибарка принадлежат към тип ползване на 
хабитат 1: Големи по площ хабитати от акваторията и бреговата част на зоните. Гру-
пата съдържа видове, които използват големи части от акваторията и бреговата част 
предимно факултативно. Въпреки това обаче решаваща роля играят специфични пло-
щи в зависимост от местоположението им и абиотичните и биотични им параметри. 

Тълкуване на понятието Значително в Германия

18 Картирането следва да се извърши с такава точност, каквато е възможна и картографски 
възпроизводима с прилаганите видово специфичните методи (по правило мащаб 1:5000 
или по-голям). За съответните видове с точкови картирания (напр. центрове на територии, 
заемана от един мъжки) следва да се определят границите на размножителна територия, 
които със сигурност се използват като хабитат от съответния вид или вероятността за 
това е голяма. При това трябва да се включват всички онези типове частични хабитати и 
всички площи, за които се очаква да бъдат използвани нередовно. Тъй като в рамките на 
картирането най-често не могат да се направят детайлни изследвания за използването на 
пространството от съответния вид в продължение на няколко години, от голямо значение 
е опитът на експертите. Където е разумно и възможно, разграничаването на хабитатите, 
респ. на частичните хабитати трябва да следва границите на картираните природни 
местообитания или типове биотопи, миграционни коридори или документирани по друг 
начин територии (напр. видове почви, доколкото е от значение).
19 Тези видове са отбелязани с цифрата 1) в таблицата с ориентировъчните стойности. 37
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Като пример могат да се споменат пясъчни коси като места за лежане, съответно за 
раждане при тюлените, места за отглеждане на малките при муткура (морска свиня) 
(виж Sonntag et al. 1999) или сезонно използваните части от акваторията, обезпечаващи 
храненето на видовете. 

 Посочените ориентировъчни стойности (в случая от 160 ха) трябва да бъдат прила-
гани изключително и само при хабитати от общо значение и с по правило факултативно 
използване, т.е. за области, за които не е доказано специално значение или за които не 
се очаква да имат такова. Ако са места за хранене не трябва да се допуска поне голяма 
по площ непропорционална загуба на значителни частични хабитати. Като относителна 
ориентировъчна стойност може да се използва определеният в рамките на предложе-
нието на експертите допълнителен 1 %-ов критерий – отнесен към отделни частични 
хабитати. Специално трябва да се спомене при тези видове също и това, че предвид 
тяхната голяма площна активност не е невъзможно части от хабитата им да попадат из-
вън защитените зони, така че при използването на ориентировъчните стойности може 
да се наложи кумулацията и с евентуални площни загуби извън зоните . 

 Бисерната мида е пример за вид, обитаващ изключително водни местообитания 
(тип ползване 2а). При такива обитатели на повече или по-малко еднородни хабитати, 
ориентировъчните стойности се отнасят за хабитатите като цяло и могат да бъдат съ-
ответно прилагани. За този вид мида отнемане на площ по-малко от 10 кв. м може да 
се сметне за допустимо. В отделни случаи обаче, когато в засегнатите зони са налични 
доказуемо определени минимални по големина находища може да се допусне отне-
мането и на по-големи площи, а именно при повече от 500 индивида (ниво II) – до 50 
кв. м, а в случаи, при които се отнема по-малко от 0,1 % от местообитанието в зоната и 
популацията е оценена в стандартния формуляр като голяма – до 100 кв. м. 
 Големият воден бик обитава хабитатни комплекси от водни или близки до водата 
структури по брега, устията и периодично заливаните територии, използвани от видо-
вете в отделни стадии от индивидуалното развитие (тип ползване 2б). При него от фа-
култативни местообитания могат да се отнемат до 1 600 кв. м площ, а в зони с повече от 
50 двойки птици (ниво II) – до 8 000 кв. м. При повече от 100 двойки птици на зона (ниво 
III) могат да се отнемат и 1,6 ха. Отново трябва да се подчертае, че ориентировъчните 
стойности не важат за площи с особено значение за вида, като например при този тип 
ползване местата за размножаване (напр. гнездови дупки и камери), доколкото необхо-
димите структурни единици на хабитата са тясно ограничени или определен участък се 
обитава и от следващите поколения. 

 По подобен начин следва да се интерпретират всички посочени стойности за ви-
довете (виж табл.3). Пълната таблица, както и подробни разяснения за особено и спе-
цифични случаи, както и описание на всички типове ползване на местообитания от ви-
довете можете да прочетете в оригиналния документ (виж приложения компакт диск).

 Бележка от съставителите
 Разработените предложения за експертните споразумения представляват най-ди-
ференцираното до сега в Германия научно и същевременно видово и хабитатно спе-
цифично методологично начало за определяне на значителността на въздействията в 
рамките на процедурата по оценка за съвместимост. До сега няма друго методологично 
предложение, което да може са се сравни по обхват на участие на научната общност 
при изготвянето му.

 Експертните споразумения имат за основен предмет специално въздействия в ре-
зултат на директно отнемане на площ. С всяко намерение обичайно са свързани и ви-
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дове въздействия от друго естество. Тези въздействия също следва да бъдат оценени. 
Във някои случаи другите въздействащи фактори могат да имат по-голямо значение за 
оценката на съвместимостта, отколкото загубата на площ от природни местообитания 
или хабитати на видове при реализирането на намерението.

Таблица 3: Ориентировъчни прагови стойности за допустимо отнемане на площи 
от местообитания на видове без въздействието върху зоната да се сметне за значително 

(за тяхното прилагане задължително е необходимо едновременното спазване 
на условията от стр. 36)

Код Видова група/ 
име на вид

Ниво I
Основна 
стойност

Ниво II* Ниво III*
Тип ползване 

на
местообитанието

A190 Sterna caspia 
Каспийска рибарка

Няма ориент. 
стойност 1) – – 1

1351 Phocoena phocoena
Морска свиня 160 хa 2) – – 1

1032 Unio crassus
Бисерна мида 10 кв. м 50 кв. м 100 кв. м 2a

A021 Botaurus stellaris
Голям воден бик 1 600 кв. м 8 000 кв. м 1,6 хa 2b 

1323 Myotis bechsteinii
Дългоух нощник 1 600 кв. м 8 000 кв. м 1,6 хa 4

1083 Lucanus cervus
Бръмбар рогач 640 кв. м 3) 3 200 кв. м 6 400 кв. м 5

A104 Bonasa bonasia
Лещaрка 1 600 кв. м 8 000 кв. м 1,6 хa 6b 

1318 Myotis dasycneme
Eзерен прилеп 6 400 кв. м 3,2 хa 6,4 хa 6c

A091 Aquila chrysaetos
Скален орел 40 хa 2) – – 6d 

1166 Triturus cristatus 
Гребенест тритон 640 кв. м 3 200 кв. м 6 400 кв. м 6e

1060 Lycaena dispar
Лицена 640 кв. м 3 200 кв. м 6 400 кв. м 7a

Тълкуване на понятието Значително в Германия
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 ГЛАВА 3

 ТЪЛКУВАНЕ НА ЕК НА ПОНЯТИЯТА:
 „алтернативни решения, причини от 
 преобладаващ обществен интерес, 
 компенсиращи мерки, 
 „кохерентност (overall  coherence)“

 УВОД ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ

 Представеното тук има като минимум отношение към прилагането на българското 
законодателство по отношение на: 
 – чл.33, чл. 34,чл.34а от ЗБР (ДВ, бр.77 от 9 Август 2002 г.) 
 – чл.22 т.8–11, чл.23 ал.2 т.6–10 от Наредба за условията и реда за извършване на ОС 
на ППП/ИП с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ бр.73/2007 г., 
изм. и доп. ДВ бр.85/15.10.2010 г.).

 Тълкуването на тези термини предизвиква много спорове в България. Станахме 
свидетели на най-различни интерпретации, някои от които много свободни. Често ин-
веститори и наетите от тях експерти тълкуват тези понятия повратно – във вреда на 
консервационната същност на Натура 2000 и във вреда на обществения интерес, ка-
къвто е опазването на Природата. 
 Не е тайна, че подобни проблеми среща тълкуването на текстове от Директивата 
за местообитанията и в другите страни на Европейския съюз. В отговор на това, Евро-
пейската Комисия публикува през януари 2007 г. Ръководство по Член 6(4) от „Дирек-
тивата за Местообитанията“ 92/43/EEC, с което да се разяснят понятията: „алтернативни 
решения“, „основателни причини от преобладаващ обществен интерес“, „компенсатор-
ни мерки“, „цялостна свързаност (кохерентност)“ и др. Ръководството трябва да се чете 
заедно с книжката издадена от Европейската Комисия през 2000 г. и озаглавена „Управ-
ление на зоните от Натура 2000. Разпоредбите на Член 6 от Директивата за Местооби-
танията 92/43/EEC“. Това ръководство доразвива и замества раздела за Член 6(4) в тази 
по-ранна публикация. 

 Пълният текст на ръководството е приложен в оптичния носител към настоящото 
издание (Приложение 1.9). 
 Към ръководството има приложен и Формуляр за подаване на информацията до 
Европейската Комисия съгласно Чл.6(4).
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 ИЗБРАНИ ОТКЪСИ

 По-долу следва разширено представяне на съдържанието на ръководството:

 1.1 Текстът.
 Въведение в текстовете от Директивата

 1.2. Обхват.
 Разпоредбите по Член 6(4) се прилагат когато резултатите от предварителната 
оценка по Член 6(3) са отрицателни или несигурни. А именно:
 1. Планът или проектът ще засегнат неблагоприятно целостта на зоната.
 2. Остават съмнения, че наистина липсват неблагоприятни ефекти върху целостта 
на зоната свързани с въпросния план или проект.
 „Трябва да се спазва последователността на тези стъпки“.

 1.2.1. Основен обхват.

 1.2.2. Временен обхват.

 1.3. Основни съображения.

 1.3.1. Проучване на алтернативни решения.
 Компетентните национални власти са тези, които трябва да оценят алтернативните 
решения. Тази оценка трябва да се извършва на базата на консервационните цели на 
зоната.

 1.3.2. Проучване на основателни причини от най-висок обществен интерес.
 Основателно е да се счита, че „основателните причини от най-висок обществен 
интерес, включително онези от социален и икономически характер“ се отнасят за ситуа-
ции, в които се доказва необходимостта от предвижданите планове или проекти:

– в рамките на действия или политики, целящи опазването на основни ценности за 
живота на гражданите (здраве, безопасност, околна среда);
– в рамките на фундаментални политики за Държавата и Обществото;
– в рамките на провеждането на дейности от икономически или социален харак-
тер, изпълнявайки специфични задължения на обществените услуги.

 1.4. Приемане на компенсаторни мерки.

 1.4.1. Какво се има предвид под „компенсаторни мерки“ и кога трябва да се раз-
глеждат такива?
 Компенсаторните мерки представляват мерки, специфични за даден проект или 
план, в допълнение към нормалните практики на изпълнение на „Природозащитните“ 
Директиви. 
 Те целят да компенсират негативното въздействие от даден проект и да осигурят 
компенсация, отговаряща точно на негативните ефекти върху въпросните видове или 
хабитати. Компенсаторните мерки са „последното средство“. 
 Те се използват само когато другите предпазни мерки по директивата са неефек-
тивни и е решено, въпреки всичко, да се разглежда проект/план с негативен ефект вър-
ху зоната от Натура 2000.

 1.4.2. „Цялостна свързаност“ на мрежата Натура 2000.
 За да се гарантира цялостната свързаност на Натура 2000, компенсаторните мерки 
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предложени за даден проект трябва: 
a) да отчитат, в съпоставими пропорции, негативно засегнатите хабитати и видове; 
б) да осигуряват функции, съпоставими с онези, изпълнили критериите за подбор 
на оригиналната зона, по-специално във връзка с адекватното географско раз-
пространение. Следователно, не би било достатъчно ако компенсаторните мерки 
се отнасят за същия биогеографски регион в същата Държава Членка.

 Не е задължително разстоянието между оригиналната зона и мястото на компен-
саторните мерки да е пречка, стига то да не повлиява функционалността на зоната, ней-
ната роля в географското разпространение и причините за първоначалното ù избира-
не.

 1.4.3. Цел и основно съдържание на компенсаторните мерки.
 По принцип, резултатът от изпълнението на компенсации трябва да е налице в мо-
мента, когато щетата е нанесена на въпросната зона. При определени обстоятелства, 
когато това не може да бъде напълно изпълнено, ще е необходима извънредна компен-
сация за междинните загуби.

 1.4.4. Какво да се включи в програмата с компенсаторни мерки?

 1.5. Критерии за изготвяне на компенсаторни мерки
 1.5.1. Целева компенсация
 1.5.2. Ефективна компенсация
 1.5.3. Техническа приложимост
 1.5.4. Мащаб на компенсацията
 1.5.5. Местоположение на компенсаторните мерки
 1.5.6. Определяне на времето за компенсация
 1.5.7. Дългосрочно изпълнение

 1.6. Кой покрива разходите по компенсаторните мерки?
 Държавата Членка е длъжна да осигури компенсаторни мерки от влизането в сила 
на Член 6. Тяхното финансиране може да попада в нейната компетенция.

 1.7. Информация до Комисията за компенсаторните мерки.
 Информацията относно компенсаторните мерки трябва да даде възможност на 
Комисията да разбере начина, по който се преследват консервационните цели на въп-
росната зона в конкретния случай. Все пак, не е работа на Комисията да предлага ком-
пенсаторни мерки.

 Кога в процеса на планиране Комисията трябва да бъде информирана за компенса-
торните мерки и кой отговаря за тази информация?
 За да може Комисията да поиска допълнителна информация за предприетите мер-
ки или да предприеме действия в случай, че намира законовите изисквания на дирек-
тивата неправилно прилагани, компенсаторните мерки трябва да бъдат представяни на 
Комисията ПРЕДИ да се изпълнят и преди изпълнението на съответния план или про-
ект, но след неговото одобрение. Ето защо е препоръчително компенсаторните мерки 
да се представят на Комисията веднага щом се приемат в процеса на планиране, за да 
се даде възможност на Комисията, в рамките на нейната компетенция като отговорна 
страна по договора, да прецени дали условията на Директивата се прилагат правилно.
 Като органи отговорни за опазване на цялостната свързаност, и за актуализиране 
на информацията относно мрежата Натура 2000, властите отговорни за Натура 2000 
във всяка Държава Членка трябва да изпълняват важна роля в този процес, а информа-

Тълкуване на Европейската комисия на понятията. . .

43



Немският опит и Правото на ЕС

цията да се предоставя чрез националната власт чрез Постоянните Представителства 
на всяка Държава Членка както при процеса за приемане на списъците със зоните.

 1.8. Какво се случва със зони, съдържащи приоритетни хабитати и/или видове?

 1.8.1. За кои зони се отнася.
 Чл.6(4), втора подточка, може да се разбира като отнасящ се до всички зони, съдър-
жащи приоритетни хабитати и/или видове, когато тези хабитати или видове са засегна-
ти.

 1.8.2. Понятията „човешко здраве“, „обществена безопасност“ и „изключителни 
ползи за околната среда“.
 Националните власти могат да одобрят изпълнението на плана или проекта само 
ако се представи доказателство за наличието на горепосочените причини от най-висок 
обществен интерес, както и в границите, в които изпълнението на въпросния план или 
проект е доказано като необходимо за задоволяване на въпросния обществен инте-
рес.

 1.8.3. Приемането на становището на Комисията – неговите последици.
 Комисията, при представянето на своето становище, трябва да провери баланса 
между засегнатите екологични характеристики и възникналите основателни причини, 
и да оцени компенсаторните мерки. Становището няма задължителен характер, но в 
случай на несъответствие със законодателството на Общността могат да се предприе-
мат съдебни действия.
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 ГЛАВА 4

 ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ НА НЯКОИ
 ТИПОВЕ ПРОЕКТИ В ГЕРМАНИЯ

 А. Строителство на фотоволтаични паркове 

 УВОД ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ

 Представеното тук има като минимум отношение към прилагането на българското 
законодателство по отношение на: 
 – чл.31а от ЗБР (Обн. ДВ бр.77/2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 62/2010 г.)
 – чл.22 т.4–7, чл.23 ал.2 т.5 от Наредба за условията и реда за извършване на ОС на 
ППП/ИП с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ бр.73/2007 г., изм. 
и доп. ДВ бр.85/15.10.2010 г.).

 През 2004 г. в Германия е приет Федерален закон за възобновимите енергийни из-
точници, който прави възможно инсталирането на фотоволтаични системи на определе-
ни открити площи. До този момент производството на енергия от такива съоръжения в 
Германия не е от особено значение за опазването на природата и за ползването на земи-
те, тъй като соларните клетки се инсталират само върху покриви на сгради. От 2004 г. на-
сам значението на такива енергийни източници постоянно расте заедно с големината 
на инсталациите и заеманите от тях площи. За да създаде достатъчно познания относно 
възможните въздействия на този тип инвестиционно намерение, Федералната агенция 
по природозащита инициира проект за изследване и развитие на име „Научни приро-
дозащитни методи за оценка на фотоволтаични паркове“.
 Целта на проекта е да даде обобщен поглед върху възможните въздействия на фо-
товолтаичните системи, разположени на открити площи (ФВСОП), върху природата и 
ползването на земите. Освен това той трябва да проучи обхвата на въздействието вър-
ху определени местообитания и групи животни и върху ландшафта, както и да покаже 
опорните точки за по-нататъшно научно обосновано опазване на природата.

 Най-важните части от доклада са преведени на български и могат да бъдат наме-
рени на приложения към това издание оптичен носител (Приложение 1.5 към Практичес-
ките насоки).
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 ИЗБРАНИ ОТКЪСИ

 Към края на април 2006 г. в Германия действат 103 съоръжения с обща инсталирана 
мощност от 124,7 мегавата, други две с мощност 4,9 мегавата са в процес на строителст-
во. По това време производството на енергия от ФВС възлиза на 10 % от общото произ-
водство на електроенергия в страната. 99 бр. ФВСОП са разположени върху площ от 459 
ха. Средно към момента на изследване за едно съоръжение са необходими ок. 3,12 ха за 
kWp.
 Федералният законът за възобновяемите енергийни източници в редакцията си от 
1 август 2004 г. различава три различни типа местоположения за ФВС: застроени терени 
като например депа за отпадъци; площи за превръщане като военни и индустриални 
площи; и преобразувани в зелени площи земеделски земи. Повече от половината от 
обследваните 99 бр. ФВС са разположени върху бивши обработваеми земи. Следват ги 
военни и индустриални площи за превръщане с приблизително 19 % и нарушени от 
депа терени, възлизащи на около 7 % от всички съоръжения.
 Функционирането на множество фотоволтаични модули (ФВМ) върху открити пло-
щи изисква редица изменения на терена, които могат да имат въздействия върху окол-
ната среда и ландшафтния облик. 
 Обхватът на измененията и тяхното проявление са специфични за всеки проект 
и местоположение. Успоредно с различните производствени технологии, степента на 
въздействие и възможностите за рециклиране на типовете модули (преди всичко от 
силиции, тънкослойна технология), трябва да се прави разлика и спрямо закрепването 
им. Съществуват движещи се според слънцестоенето модули (напр. т.н. двуосни, наре-
чени Mover) и стационарни, разположени в редове модули, монтирани върху мрежови 
конструкции или върху стълбове. От това резултират отчасти значителни различия във 
височината на съоръженията, видимостта им в околния ландшафт или емисионното им 
„поведение“ (напр. светлоотразяване и ефекта на огледалото). 
 С изключение на специфичните според местоположението параметри, напр. ви-
сочина на модулите, използваните строителни материали за закрепването им, разсто-
янието между редовете или режима на ползване на откритите пространства, както и 
необходимите за изграждането им намеси, за преценяване на въздействията от значе-
ние е чувствителността на засегнатото пространство, произтичаща от разположението 
му, ландшафтния релеф, качеството на съседните площи, както и различията в локалния 
видов състав.
 За практиката за съгласуване това означава, че предвид въздействията върху окол-
ната среда е необходимо за всеки проект за ФВСОП индивидуално разглеждане, което 
трябва да съдържа характеризиране на потенциално засегнатите опазвани дадености, 
респ. акцептори за проектно-специфични въздействия.

 1. Въздействия, причинени от ФВСОП
 Съществените въздействия върху обектите на опазване животни, растения и лан-
дшафт са представени в таблица 4. При това е направено разграничаване по времен-
ни и постоянни въздействия. Обусловените от строителството въздействия могат да 
се окажат съществени за отделни природни ресурси, но по правило те са с временен 
характер и са несъществени от гледна точка на продължителността на цялостното въз-
действие (поне 20 години).
 Посочените в таблицата въздействащи фактори могат да бъдат обобщени по след-
ния начин, които в последствие ще бъдат разяснени:

• Застояване на местообитания (отнемане на площи)
• Нарушение на почвените пластове, утъпкване (уплътняване), промени в абиотич-
ните фактори на средата
• Покриване на почвите, предизвикано от модулите (засенчване, промяна на дъж-

46



Строителство на фотоволтаични паркове

довния режим, ерозия в следствие на оттичащата се вода)
• Бариерен ефект (особено заграждане, прекъсване на пътната мрежа)
• Материални емисии от съоръженията
• Визуално въздействие (напр. оптични емисии)
• Други нематериални емисии (топлина, шум, електрични и електромагнитни по-
лета.

Таблица 4: Възможни въздействия върху околната среда от ФВСОП.
Видове, местообитания и ландшафтен облик (с получерен шрифт), модифицирано по 

литературен източник [52]. В – временни Т – трайни
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В ъ з д е й с т в и я ,  о б у с л о в е н и  о т  с а м и т е  с ъ о р ъ ж е н и я

Производствени
сгради, 
модули,·
пътища и др

Промяна предназначението на земите:

Запечатване/
застрояване Т Т Т Т Т Х

Промяна в 
структурата
на растителността

Т Т Т Т Т Х

Поддържане Т Т Т Т Т Т Т Т Т Х Х

Производствени
сгради, 
модули, 
пътища, др.

Емисии и видимост на съоръженията

Засенчване Т Т Т Т Т Т
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 1.1. Отнемане/застрояване на площи
 Действително необходимата площ за една ФВСОП се определя от съвкупността на 
няколко фактора, преди всичко:

• Инсталираната мощност в киловати (kWp)
• Производителността на използваните типове модули (специфична модулна по-
върхност в кв.м/киловати (kWp)
• Разположение на системните компоненти (напр. хоризонтална планировка на со-
ларния парк, височина на модулите, разстояние между модулните редове) и вида 
на закрепването им (напр. като Mover или като стационарни редици)
• Големината на интегрираните други площи (напр. др. технически съоръжения, 
пътища и места за паркиране, кампенсаторни площи, насаждения за закриване на 
гледката)
• Големината на арендираните парцели, съответно на територията напр. при пло-
щи за превръщане

 Таблица 5 дава представа за минималните, респ. маскималните специфични мо-
дулни площи за различните технологии и как се разпределят досега изградените в 
Германия ФВС по тези типове. Трябва да се отбележи, че споменатите числа са чисто 
математичeски изчисления за минимално необходимите им основни площи и не съдър-
жат информация за необходимите други площи за обслужване, пътища, отстояния от 
редовете, отстояния до ограждението и др.

 Като коефициент за фактическо запечатване на площи при модерните системи за 
поставяне, напр. чрез фундаментите или обслужващите сгради, може да се посочи стой-
ност около 0,15–0,20 кв. м за всеки 100 кWp за модули от типа кристален силиций.
 Тази стойност вероятно е по-висока при модули на базата на тънкослойната техни-
ка, предвид ограничената възможност за накланяне под ъгъл.
 Чрез ефективни нови типове фундаменти (напр. набити стоманени тръби вместо 
бетонни фундаменти) почвеното запечатване може да се намали с коефициент значи-
телно по-малък от 5 %. В момента почвеното запечатване при съоръжения, при които 
модулите са разположени в редица и са неподвижни е по-малко от 2 %, а при подвиж-
ните съоръжения – по-малко от 5 % от общата площ на инсталацията.

 1.2. Промяна на предназначението на земята
 Едно от значителните въздействие от строителството на ФВСОП върху околната 

Таблица 5:  Необходими за модулите площи в кв.  м/  kWp

Необходими за модулите площи в кв. м/ kWp

техника
За всички типове ФВСОП

мин. макс. мин. макс. Преоб-
ладаващ

Si 
Многослоен 

Монокри-
стален

5,8 7,7
7,0 7,3 7,3

Поликри-
стален 7,1 7,7 7,5

Тънкослоен 

А-Si 15,7 18,9 15,7 15,8 15,7

CdTe 11,1 14,4 11,1

CIS 9,1 10,8 Към настоящия момент няма такива в 
Германия
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среда е свързано с промяната на начина на ползване на земята, преди всичко чрез пос-
трояване на модулите и съпътстващите съоръжения, както и чрез поддържането на от-
критите пространства около тях чрез пашуване или косене. Последното е необходимо 
за ограничаване на засенчването, причинено от избуяващата растителност, както и от 
съображения за противопожарна безопасност. По този начин се инициират последва-
щи структурни и биоценотични промени. 
 Природозащитната оценка на тези промени не може да бъде унифицирана, а за-
виси особено от специфичните рамкови условия на мястото. Преди всичко трябва да 
се спомене начина на предходното ползване, състоянието на местообитанията преди 
поставяне на ФВСОП, както и планираното управление на обслужващите площите след 
строителството на съоръженията.

 Застроени терени
 Застроени терени нямат съществено значение от гледна точка на природния ба-
ланс и по правило са пригодни за строителство на фотоволтаични паркове. Това се от-
нася особено за асфалтирани или бетонирани повърхности (улици, паркинги, самолет-
ни писти).
 В отделни случаи от гледна точка на видовата защита не може да се изключи нали-
чието на съществени находища на растения или животни, преди всичко, защото поня-
тието „застрояване“ има широка дефиниция и към него спадат напр. и изоставени ча-
кълени площадки, които могат да представляват ценни местообитания за някои редки 
видове. Примери за такива находища са тези на птици като качулата чучулига, прилепи 
(само в сгради или в хралупи на стари дървета), някои видове влечуги, термофилни 
видове безгръбначни или някои приспособени към такива места растителни видове 
(напр. бедните на хранителни вещества ливади, епифитни лишеи и мъхове).

 Ползване като зелена площ при предхождащо ползване като обработваеми земе-
делски земи
Съгласно чл.11 (4)3 на Федералния закон за възобновяемите енергийни източници, 
ФВСОП са допустими върху зелени площи, които към момента на решението за прие-
мане или промяна на застроителния план са били използвани като земеделски земи. 
В обяснителния текст към Закона, времетраенето на ползването на земите като обра-
ботваеми е прецизирано на най-малко три години преди плана за застрояване, за да се 
намали опасността от разораването на ливади и пасища за създаване на ФВСОП.

 Предходно ползване на земите като площи за превръщане: индустриални или воен-
ни площи
 При индустриализирани площи за превръщане, към които се числят някогашните 
промишлени площадки на фабрики, сметища, кариери и др., може да е налична широка 
палитра от местообитания. В обосноваването на измененията в закона на ВЕИ изрично 
е указано, че ефектът на старите видове ползвания трябва да е все още налице, за да 
бъде площта окачествена като площ за превръщане. Ползване в далечното минало без 
актуални ефекти върху площите не е достатъчно за разглеждането им като площи за 
превръщане. Отчасти е възможно вторично ползване като зелени площи (след засява-
не). 

 1.3. Нарушаване на почвените пластове, утъпкване (уплътняване)
 При строителството на ФВСОП отчасти се стига до гравиращи нарушения на поч-
вата. Особено чрез тежките строителни машини (изкопни работи, превоз на материали) 
се предизвиква въздействие върху почвата в резултат на уплътняването ú или разкопа-
ването ú. Това се отнася както за строителните работи (транспорт, складиране, поста-
вяне на модулите), така и за поставянето на кабелите. В случая отново не става дума за 
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специфични за ФВСОП въздействия върху околната среда, така че информация за това 
може да се намери в литературата по почвознанието или ландшафтното планиране.
 Трябва да се отбележи, че големите „подвижни“ модулни конструкции (Mover) за 
разлика от трайно свързаните линейни конфигурации по правило имат нужда от зна-
чително по-тежки машини, които водят дo по-големи въздействия върху почвата чрез 
утъпкването ú.
 Промените в почвената покривка водят до съществени въздействия върху расти-
телната покривка. 

 1.4. Покриване/засенчване на почвите
 Делът на засенчените площи на равнинни терени е около 30 %, често и значително 
по-малко. Всъщност тези площи не могат да бъдат определени като застроени поради 
значителното отстояние на модулите от почвата. Като съществени въздействащи фак-
тори са засенчването и повърхностното засушаване на почвите чрез намаляване на ко-
личеството на валежите под модулите. Освен това стичащата се от модулния ръб вода 
може да доведе до почвена ерозия.
 Резултатите от проведените проучвания налагат извода, че след възстановяване 
на растителната покривка от строителните дейности, засенчването ще се отрази дифе-
ренциращо на растителността, обуславяйки установяването на по-сенколюбиви видо-
ве на площите под модулите за разлика от растителността на огряваните от слънцето 
площи между модулите. Различната въздушна влажност и количеството на валежите 
под и между модулите също може да окаже въздействие върху растителността.
 Засенчването обуславя и наличието или липсата на някои видове безгъбначни, 
напр. скакалци. Предпочитанията на скакалците към осветените участъци от терена не 
означава, че засенчените нямат функционално значение за тях. Възможно е те да имат 
значение напр. за отлагане на яйца, за укритие или за търсене на храна по друго време 
на годината или през деня. За оценката на въздействията са необходими по-детайлни 
проучвания на тази група. 

 1.5. Бариерен ефект
 При дребните и едрите бозайници се стига до пълно отнемане на местообитания 
като резултат от ограждането на производствената площадка. От съображения за си-
гурност и предвид високата цена на модулите е необходимо поставяне на снабдена 
с аларми и наблюдателни съоръжения, поне 2 м висока ограда, там където модулите 
относително лесно могат да бъдат демонтирани. Изключение са съоръжения в охраня-
вани промишлени площадки или здраво залепени или заварени към носещата конст-
рукция модули.
 Същевременно се налага заграждането в много от съоръженията на пасящи жи-
вотни, използвани за поддържането на растителността, най-често овце. Това се осъ-
ществява чрез пълно ограждане на терена, при което по правило се използва мрежа. 
При използване на площи за превръщане, напр. на бивши военни полигони, продължа-
ва да се използва съществуващата оградна мрежа. При някои проекти върху плацове 
в провинция Шлезвиг-Холщайн охраната на производствените площи се осъществява  
чрез 1–2 м широки, запълнени с вода ровове(поради наличието на високи подпочвени 
води), които сериозно затрудняват кражбата и изнасянето на панелите. Същевременно 
тези ровове са лесни за преодоляване за големите животни и предлагат водни место-
обитания. Такъв начин на ограничаване на производствената площадка е възможен в 
много малко от случаите.
 В случай на ограждане, малките и някои средни бозайници използват пролуките 
под оградите, но големите загубват местообитанията си на територията на соларния 
парк. 

Строителство на фотоволтаични паркове
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 1.6. Материални емисии
 Най-съществени са емисиите от строителните машини (напр. отпадъчни газове, 
горивни и смазочни материали), както и предизвиканите от строителството прахови 
емисии. Те по правило не могат да доведат до съществени въздействия. Само в случаи 
на находища на изключителни важни за опазване и чувствителни местообитания или 
видове са необходими съответните мерки за опазване.

 1.7. Визуални въздействия
 Визуалните въздействия и оптични емисии от ФВСОП могат да възникнат по разно-
образен начин. Тук трябва да се споменат следните:

• Контурите на съоръжението (вътрешна структура в модулни редици или големи 
отделни панели, оградите около парка, силуета)
• Светлинно отражение от разпръскващата я повърхност на модулите 
• Светлинно отражение от отразяващите я повърхности като метални конструкции 
(напр. носещите конструкции, метални огради), гладки стъклени повърхности
• Промени в спектъра и поляризацията на рефлектираната светлина (поляризация 
на светлината, цвят на модула)
• Активно отражение от части на съоръжението (напр. от производствената сгра-
да)

 Със „силуетния ефект“ се описват (неспецифични) въздействията на вертикалните 
структури върху заобикалящата среда. Това прекъсване на линията на хоризонта може 
да доведе при определени обстоятелства до въздействия върху ландшафтния облик 
или до загуба на качеството за части от местообитания на привързаните към отворени-
те пространства птици (напр. почиващи водолюбиви птици, обитаващи ливадите пти-
ци). Това се дължи на факта, че всяка вертикална структура може да служи като място за 
наблюдение на ловуващи птици (напр. при вранови птици, мишелови), които са сериоз-
на заплаха за гнездящите на земята птици и техните малки, и което инстинктивно може 
да доведе до избягване на това място за гнездене. За почиващите гъски или дъждосвир-
цоподобни от значение е добрата видимост в околността с цел избягване на врагове 
(напр. приближаващи лисици), която се ограничава от такива вертикални структури.
 Модулите, както и носещите конструкции на ФВСОП, отразяват част от светлината. 
В противовес на покритите с растителност площи, те изглеждат като по-светли обекти в 
ландшафта и така могат да причинят нарушаване на ландшафтния облик. Наблюдавани 
от голямо разстояние модулните повърхности не се отличават съществено от небето. 
Този ефект е по-изразителен при силна светлина. При ФВСОП от значение са стъклените 
повърхности на модулите, граничния слой стъкло/силиций и металните конструкторни 
елементи (напр. рамки, конзоли и др.). Принципно отражение от модулите повърхности 
не е желателно, тъй като това води до загуба на светлина за производство и по иконо-
мически причини отражението се поддържа на ниско ниво, доколкото технически това 
в възможно. Въпреки това отражението все още няма как да бъде избегнато изцяло. 
 За разлика от отражението, при което разпръсната светлина не носи информа-
ция, то ефектът на огледалото се изразява в огледално отразяване на видими части от 
околната среда върху стъклената повърхност. Феноменът на невидимост (напр. поради 
прозрачност), който представлява опасност за птиците напр. поради сблъсък със стък-
лени фасади, не се проявява при ФВС, тъй като през те не са прозрачни и през тях не 
преминава светлина и поради тази причина не се очаква такова въздействие. 
 Ефектът на огледалото на модулните плоскости е силно зависим от избрания ма-
териал. Отражението на светлината от повърхностите може да измени нивата на по-
ляризация на отразената светлина. Слънчевата светлина е неполяризирана, но и чрез 
разсеяната светлина при ясно или облачно време възниква модел на частично поля-
ризирана светлина (невидима за човека), която е зависима от позицията на слънцето. 
Много животински групи (особено птици и насекоми) възприемат нивото на поляриза-
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ция на светлината и я използват за ориентиране в пространството. 
 Изкуственото осветяване на части от производствената площадка е необходимо от 
съображения за сигурност напр. срещу кражба или вандализъм, както и с цел да няма 
нещастни случаи при обслужването на съоръженията (в производствената сграда или 
пътищата между редовете). Тези емисии не се отличават съществено от такива, произ-
лизащи от други производствени сгради или населени места. При ФВСОП такова същес-
твено въздействие върху околната среда може да настъпи тогава, когато площадките 
им са далеч от други урбанизирани терени и е възможно нарушаване на ландшафтния 
облик и върху животински свят (напр. привличане на нощни пеперуди).

 По време на изследванията не са наблюдавани опити за кацане върху модулите 
като върху вода, както и отклонения от обикновените летателни маршрути на прели-
тащите птици, които могат да се определят като предизвикани от смущение или обърк-
ване на екземплярите. Също така не е наблюдавано проучващото кръжене, характерно 
за мигриращите видове (като водолюбиви птици, жерави и др.) преди приземяване, но 
пък бяха наблюдавани кръжащи хищни птици при ловуване или полет.
 При сравняване на терена на фотоволтаичните паркове със съседните им терито-
рии не са разпознати видими поведенчески реакции у птиците за избягване на полз-
ването на парковете като местообитание за размножаване, хранене или почивка. Не-
обходимо е да се отчете, че някои ползващи откритите пространства видове, за които 
се допуска, че ще избягват тези терени, не са установени на териториите на парковете. 
Това се отнася за почиващи при миграция жерави или гъски, вкл. и водолюбиви птици.
 Липсата на конфликти с птици по време на изследванията не означава, че този 
ефект трябва да се изключи за всички видове птици и типове съоръжения, а именно:

• При неизследваните до сега видове птици (поради видово специфично поведе-
ние, специфично ползване на площи от местообитания или начин на летене)
• При други типове съоръжения (при поставени на високо модули, при определен 
наклон, отстояния между тях, употреба на метални въжета в устройствата за вър-
тене),
• При топографски особености (планина, бряг, низина) или други типове местооби-
тания (върху площта на съоръжението или в околността),
• При специални климатични условия (лоша видимост при прелетните видове),
• През нощта (нощно активни видове или мигриращи нощем видове бяха изключе-
ни от изследването от методически съображения).

 Всеки случай следва да бъде разглеждан отделно, тъй като силно застрашени ви-
дове като обикновена дропла или ливаден блатар могат да реагират чувствително. 
 Следва да се има предвид, че поради видимостта на модулните съоръжения и в 
съседни площи могат да търпят въздействия от тях. Дори с ниски модули, с или без 
храсталаци, всяко съоръжение в селскостопански земи може да доведе до намалява-
не на стойността на хабитати за гнездене, почивка и хранене на редки и застрашени 
видове птици (жерави, сиви гъски, привързаните към ливадите или водолюбивите), ко-
ито имат нужда от открити пространства и избягват високите структури. В бъдещите 
изследвания (при провеждане на оценката за съвместимост) е необходимо да се дадат 
особени указания за минимални отстояния на фотоволтаичните паркове от находища 
за почиващи и гнездящи видове птици.

 При водните и полуводни видове насекоми може с относителна сигурност да се 
твърди, че те считат повърхността на модулите за водна повърхност.

 1.8. Нагряване на модулите и кабелите
 Чрез абсорбиране на слънчевата енергия при продължителното слънчево греене 
модулните повърхности силно се загряват, при което температурата на повърхността 

53



Немският опит и Правото на ЕС

им може да достигне до 60° С. Обикновено обаче, при добре провертими модули, тем-
пературата се движи между 35°С и 50°С дори и при пълно слънчево греене. Тъй като 
ефективността на модула намалява с покачване на температурата на повърхността му, 
то от икономически съображения се търсят методи за минимизиране на загряването 
им. 
 Загряването на модулите при големи ФВСОП може да доведе до въздействие вър-
ху локалния микроклимат, напр. загряване на съседната територия или конвекция. То 
може да въздейства и върху летящите насекоми като ги привлича в по-хладни дни. При 
екстремни случаи мислими са и наранявания или смърт на дребни летящи животни.

 1.9. Шумови емисии
 Шумовите емисии се очакват преди всичко от използваната строителна техника по 
време на строителството. За преценяване на шумовите емисии от строителните маши-
ни съществува достатъчно литература. Потенциални конфликтни области са смущения 
на живущи наблизо граждани, както и на диви животни в особено чувствителни фази 
от развитието им. Трябва да се има предвид, че епизодичният (строителен) шум е по-
малко конфликтен в сравнение с постоянния, като например шума от силно натоварени 
пътища.
 Резултатите от проведените от Федералната агенция изследвания показват, че 
шумът по време на строителството се отразява прогонващо върху средните и едрите 
бозайници. След приключване на строителството, в случай, че соларният парк не е ог-
раден, бозайниците обикновено възобновяват ползването на площите, като привикват 
към шума от движението на модулите или от трансформаторите. 
 Охраната на съоръженията с кучета намалява значително използването на площта 
от птици.

 2. Препоръки при планиране на съоръженията

Таблица 6:  Указания за предварително обследване на земеделски земи (ниви) 
или натоварени с минали увреждания територии (площи за превръщане)

Предмет на 
опазване/обект 
на въздействие

Какъв въпрос 
трябва да намери 

отговор
Метод Ограничение

Гнездящи 
птици

Използва ли се редовно 
планираната открита 
площ или най-близко 
разположения терен от 
птиците за полагане на 
гнезда? (напр. ливаден 
блатар, яребица, др. 
гнездящи върху земята) 
Птици на отворените 
пространства
Налице ли са достатъчно 
подходящи в съседство 
площи?

Литературно 
изследване, картиране 
по стандартизирани 
методи на площите, 
предвидени за 
проекта, но и 
околността

Само за региони, 
в които се 
предполага 
присъствието на 
местообитания на 
такива видове
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Почиващи 
видове птици

Използва ли се редовно 
планираната открита 
площ или най-близко 
разположения терен от 
птици за почивка? (гъски, 
жерави)
Налице ли са достатъчно 
подходящи в съседство 
площи?

Картиране на 14 
дневни интервали 
в периода края на 
август до началото на 
май преди началото 
на строителството (на 
територията на ИП и 
съседните терени )

Само за региони, 
в които редовно 
са наблюдавани 
струпвания на 
птици

Бозайници

Има ли потенциални 
местообитания на хомяк 
или дали се засягат други 
изключително редки 
видове?
Разкъсват ли се 
традиционни 
миграционни коридори 
на видове, изискващи 
големи пространства 
(напр. рис)?

Картиране и 
литературен анализ на 
находища на видове 
(напр. картиране на 
дупки на хомяци)
Напр. допитване до 
ловци, търсене на 
следи, потенциални 
анализи на база картен 
материал)

Само в зони 
с доказани 
находища
Само при 
необходимост 
от поставяне на 
голяма ограда 
около соларния 
парк

Безгръбначни

Налице ли са в съседство 
значими за опазване 
популации на водни 
насекоми?
Засягат ли се 
местообитания на 
значими за опазване 
топлолюбиви видове 
насекоми?  

Изследване на водни 
насекоми в съседни 
водни местообитания 
чрез стандартни 
методи (кепче или 
улов на светлина)
Изследване на 
местообитанията 
и картиране на 
структурите, 
изследване на избрани 
индикаторни видове 
чрез стандартни 
методи 

Само при 
известни 
находища в 
близост до 
защитени 
територии и 
при наличие на 
потенциални 
ценни водоеми 
в съседство.
Само при полу- и 
отворени сухи 
биотопи или 
екстензивно 
ползвани 
земеделски земи

Растения

Намерението засяга ли 
растителни съобщества, 
типични за сухи и топли 
местообитания (напр. 
сухи ливади) или други 
застрашени коридори 
(синори)?
Налице ли са достатъчно 
подходящи извън 
засенчените от модулите 
площи или възможно ли 
е да се създадат?

Изследване 
на флората и 
съобществата 
в планираната 
територия или в 
представителни 
пробни площи
Анализ на района 
(напр. чрез 
ортофотоснимки или 
баланс на площите)

Само за 
региони, в които 
се допуска 
наличието на тези 
видовове или 
местообитания

Друг тип 
биотопи и 
структури

Има ли от научна гледна 
точка ценни биотопи 
(коларски пътища, 
езерца, в следствие на 
ледникова дейност или 
други структури)? 

Оценка на наличните 
данни, снимки, 
картиране на малки 
структури като синори

Само за региони в 
които се допуска 
наличието на 
такива специални 
местообитания и 
структури
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Таблица 7:  Указания за предварително обследване на застроени територии

Предмет на 
опазване/обект 
на въздействие

Какъв въпрос 
трябва да 

намери отговор
Метод Ограничение

Растения

Има ли данни за 
находища на редки 
или застрашени 
растителни видове, 
напр. лишеи и мъхове

Напр. теренна 
проверка, анализ 
на данни, целеви 
изследвания чрез 
стандартни методи

Само при основателни 
предположения, вкл. 
и за повлияване на 
възможни хабитати и 
хабитатни структури

Животни 

Има ли данни 
за находища 
на застрашени 
животински видове, 
напр. прилепи в 
сградите

Напр. теренна 
проверка, анализ 
на данни, целеви 
изследвания чрез 
стандартни методи

Само при основателни 
предположения, вкл. 
и за повлияване на 
възможни хабитати и 
хабитатни структури

Таблица 8:  Мерки за избягване на значително въздействие върху 
видове и местообитания

Фактор на въздействие/ 
комлекс от фактори Мерки за избягване на въздействията

Отнемане на площи
Изменение на 
абиотичните фактори на 
средата
Утъпкване, застрояване
Изкопни дейности

• съобразяване с необходимостта от опазване на 
видовете и местообитанията при избор на терен

• избор на възможно най-пестящото площ 
разположение на модулите

• създаване на достатъчно отстояния между 
модулите за ценни биотопни структури (напр. малки 
водоеми, храсталаци, влажни участъци, терасовидно 
разположение)

Строителство на 
фундаментите 
Движение на строителната 
техника

• Минимизиране на площта на фундаментите 
(използване на земни дюбели напр.)

• Минимизиране на изкопните дейности при 
поставянето на кабелите (да се прецени възможността за 
наземно поставяне на каблелите)

• Избор на време на строителство извън това за 
размножаване на животните и отглеждане на малките

• Използване на строителна техника с ограничено 
натоварване на почвите, рекултивиране на временните 
пътища след приключване на работата

• Отказ от укрепване на пътищата

• Отказ от внос на „чужди“ субстрати (напр. за 
строителните пътища, пътна покривка); ако това е 
неизбежно да се използват ненатоварващи, типични за 
мястото и бедни на хранителни вещества субстрати

Пашуване/косене

• Да се остави естествена сукцесия на поне част от 
площта 

• Трайно екстензивно ползване на земята като пасище 
или ливади

• Природосъобразно ориентиран режим на ползване 
на земята (екстензивно пашуване и косене), отказ от 
използване на торове и пестициди
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Покриване на почвата 
чрез модулите

• Поддържане на пролуки между модулите за 
децентрализиране на оттичането на водите, вкл. и за 
повишаване на светлинния режим под модулите

• Хващане на стичащите се води от модулите с риголи, 
легла от баластра, растителност

• Опазване на чувствителни местообитания от водната 
ерозия

• Отстояние на модулите от земята на най-малко 0,8 м за 
достатъчно осветеност под тях

• Ценни участъци да се оставят открити (напр. добре 
преставени сухи тревни съобщества)

Засенчване • Ценни участъци да се оставят открити от тотално 
засенчване (напр. добре преставени сухи тревни 
съобщества) 

Бариерен ефект 
(ограждане)

• По възможност да се търсят други начини за охрана 
на съоръжението като изкопаване на окопи, технически 
алармени съоръжения 

• Ако ограждането не може да се избегне – да се 
използват безопасни и оптично недразнещи дивите 
животни материали

• Предвиждане на проходи за средно големи бозайници 
в близост до земята

• При много големи производствени площи да се 
оставят неоградени площи и проходи

• Отказ от охрана на терена с кучета през нощта или от 
обикалящ персонал 

Материални емисии

• Отказ от употреба на препарати за почистване на 
повърхностите

• Употреба на строителни материали с ограничено 
съдържание или излъчване на вредни вещества (напр. 
необработено дърво)

• Минимизиране на емисиите на вредни вещества по 
време на строителството

Визуално възприемане
Оптични емисии

• Засаждане на напр. на 10 м ивица (за да има ефект и 
през зимата) от дървета и храсти около производствената 
площадка или сградата с храсти и подобни 

• Избор на терен с ограничена видимост (напр. 
модулите да не се поставят върху експонирани скатове)

• Използване на неотразяващи материали (боядисани 
метални конструкции, неотразяващи стъклени 
повърхности)

• Оптимизиране на рефлексните характеристики 
предвид възможните въздействия върху животните

• Използване на визуално недразнещи огради

• Отказ от използване на изкуствени източници на 
светлина

Акустични емисии
• Използване на безшумни трансформатори

• Избор на време на строителство извън това за 
размножаване на животните и отглеждане на малките

Електрически и 
магнитни емисии • Електромагнитна изолация на уредите под модулите
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 3. Примери за компенсаторни мерки, заложени в някои проекти за ФВСОП
• създаване на влажни зони, като заместител на покритите „сухи“ площи
• екстензивно използване на зелените площи на територията на соларния парк 
(които преди това са били силно увредени от предходни ползвания)
• засаждане на на полезащитни пояси от дървета и храсти (извън соларния парк)
• превръщане на нива в екстензивно пасище (извън соларния парк)
• възстановяване на увреден биокоридор
• създаване на къртълови съобщества и поддържане на влажна зона чрез ръчно 
рязане на тревата (на производствената площадка)
• компенсаторни мерки върху външна площ, възлизаща на 35 % от големината на 
производствената площадка

 Бележка на редактора
 Оценката на значителността на въздействието при сроителство и експлоатация на 
ФВСОП зависи в много голяма степен от конкретния случай: от предходното ползване 
на терена, от наличието и липсата на специфични, ценни за опазване местообитания 
и видове, от местоположението на фотоволтаичния парк по отношение на свързащи 
структури на ландшафта, биокоридори и миграционни пътища. В доклада от проведе-
ния изследователски проект могат да се намерят конкретни резултати от проучванията 
на въздействията върху различни местообитания и видове. Част от тези резултати мо-
гат да се ползват като общи валидни изводи, а друга част са специфични и обусловени 
от конкретните случаи.
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 Б.  Необходимо минимално количество на
 оттока в обезводнени речни участъци, 
 чиито води са отклонени към ВЕЦ

 УВОД ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ

 Представеното тук има като минимум отношение към прилагането на българското 
законодателство по отношение на: 
 – чл.31а от ЗБР (Обн. ДВ бр.77/2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 62/2010 г.)
 – чл.22 т.4–7, чл.23 ал.2 т.5 от Наредба за условията и реда за извършване на ОС на 
ППП/ИП с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ бр.73/2007 г., изм. 
и доп. ДВ бр.85/15.10.2010 г.).
 – чл.118ж ал.1 т.6. на Закона за водите (Обн. ДВ бр. 67 от 27.07.2009, последно изм. и 
доп. ДВ бр.61 от 6.08.2010) – във връзка с осигуряването на хидравлична непрекъсвае-
мост за миграция на животни в течащи води.
 – чл.44б от Закона за рибарството и аквакултурите (Обн. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001 г., 
последно изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009 г.) – във връзка с рибни проходи, позволяващи 
осъществяване на миграции на рибите.

 ВЕЦ и мВЕЦ са алтернативен източник на енергия от водата, но изграждането им в 
неконтролируеми количества по реки и притоци с непостоянно пълноводие може да 
доведе до тяхното цялостно или периодично пресъхване и нарушаване на екологично-
то равновесие в целия район. 
 За местните хора това означава дефицит на водни ресурси и намаляване на въз-
можностите за развиване на туризъм. 
 За природата означава изчезването на животински и растителни видове обитава-
щи реките, както и трайно разрушаване на речните местообитания. 
 Също като вятърните електроцентрали, ВЕЦовете представляват изгодна и бързо 
възвръщаема инвестиция заради ангажимента на държавата да произвежда и изкупува 
произведената от възобновяеми източници енергия. 
 В България обаче липсват ясни правила, нормативни критерии и стандарти за хид-
роенергийното строителство.
 Правилата в Германия са безкомпромисни по отношение водните нива „пропус-
кани“ от ВЕЦ. При липса на постоянната лата за измерване на водните нива ВЕЦа мо-
ментално се спира, докто латата не се възстанови. Една снимка от контролния орган на 
водното ниво при латата е достатъчно основание за наказания на собственика на ВЕЦа, 
който не е осигурил проектните водни нива след съоръжението!!! Тази ситуация силно 
контрастира с действителността в България при, която реките през лятното маловодие 
се превръщат в локви, но точно при проверката на контролните органи се констатира 
достатъчно вода пропускана през съоръжението.
 Тук представяме извлечение от Приложение 1.6 към настоящото издание – ръко-
водство от 2005 г., на Агенция за опазване на околната среда на провинция Баден-Вю-
ремберг „Необходимо минимално количество на оттока в обезводнени речни участъ-
ци, чиито води са отклонени към ВЕЦ.“
 Изданието е изключително богато илюстрирано с фигури и снимки, които онагле-
дяват перфектно обясненото в текста.
 Има и няколко примера с конкретни ВЕЦ, където са проиграни теоретичните пос-
тановки описани в Насоките.
 Много добре е представена системата за контрол на водните нива.
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 ИЗБРАНИ ОТКЪСИ

 При оценяването на водовземания от течащи водоеми, особено за целите на енер-
годобива, се налага да се определят стойностите на минималния отток с цел да се за-
пазят естествените функции на засегнатия водоем. Същевременно е необходимо да се 
вземат предвид и интересите на енергетиката. Определянето на стойностите на мини-
малния отток за малки ВЕЦ в провинция Баден-Вюртемберг в Германия е регулирано в 
т. нар. Наредба за ВЕЦ с мощност до 1000 kW. Тази наредба се прилага в Баден-Вюртем-
берг от 1993 г. 
 През 2005 г. агенцията по опазване на околната среда на провинция Баден-Вюр-
темберг издава препоръки, където се представя научната основа на Наредбата и са да-
дени препоръки за практическото ù прилагане.
 Целта на препоръките е начините на прилагането на Наредбата да се унифицират 
на цялата територия на Баден-Вюртемберг в съответствие с принципите на съвремен-
ната наука и техника, както и да се постигне по-голяма степен на правна сигурност. Пре-
поръките съдържат основна информация за хидрологията, хидравликата, екологията 
и видовете риба, информация за строителните, експлоатационните и икономическите 
аспекти, както и конструктивни възможности за регулирането на водния отток. 
 Препоръките са предназначени за собствениците на ВЕЦ, изготвящите планове и 
институциите. За разлика от Наредбата обаче, те не са ограничени само за ВЕЦ с мощ-
ност до 1000 kW.

 1. Видове ВЕЦ
 При използването на водната енергия се различават деривационни и руслови 
ВЕЦ.

 По правило при русловите ВЕЦ отклонената вода се връща във водоема непосред-
ствено след хидросъоръжението, така че не се получава обезводнен участък. При тези 
ВЕЦ също е необходимо да се гарантира достатъчно количество на оттока за осъщест-
вяването на проходимостта с необходимото насочващо течение за рибите. Освен това 

Фиг. 4: Схема на деривационна ВЕЦ.

ВЕЦ със съоръжение 
за осигуряване 

на проходимостта

Преградно съоръжение напр. 
с рампа Обезводнен участък 

(старо речно легло)

деривационен канал
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Съоръжение за регулиране
на оттока с водна централа

обходен канал

Насочващо
течение

Фиг. 5: Схема на руслова ВЕЦ

може в особени случаи с цел запазване на хабитати с висока стойност непосредствено 
под баража или повишаване на кислородната концентрация да е необходимо регули-
ране на оттока.

 2. Правна основа
 Рамковата директива за водите дефинира конкретни цели относно екологията на 
водоемите и тяхното ползване. Приложения ІІ и V на Рамковата директива са транспо-
нирани във водното законодателство на провинция Баден-Вюртемберг чрез „Наред-
бата на Министерството на околната среда и транспорта относно транспонирането на 
Приложения ІІ и V на Директива 2000/60/ЕИО във връзка с изграждането на рамка за 
предприемане на мерки в областта на водната политика (Наредба за оценка на водое-
мите)“ от 30 август 2004 г.
 Оттокът и динамиката на течащите водоеми, както и проходимостта на реките са 
посочени в наредбата като хидроморфологичен качествен компонент за оценяването 
на екологичното състояние. Според Федералния закон за водите до 2015 г. трябва да се 
постигне добро екологично състояние или съответно добър екологичен потенциал за 
всички повърхностни водоеми. 

 3. Въздействия на водовземането
 Факторите, които са от значение за съобществата, като например химичният ба-
ланс, субстратът/седиментът и течението, зависят основно от оттока. Поради това во-
довземането може да доведе до изменения в размера и състава на съобществата на 
течащите водоеми. Една естествена биоценоза е зависима от естествените или близки 
до естествените дадености и условия. Затова при определянето на минималния воден 
отток в обезводнените участъци трябва да се вземе предвид следното: 

• Водовземането нарушава екологичната структура на течащите водоеми.
• Биоценозите в течащите водоеми са адаптирани към съществуващия режим на 
оттока. Този режим може да бъде описан чрез хидрологични данни. 
• Необходимо е да се провери линейната проходимост за специфичната естестве-
на биоценоза и при необходимост да се създаде такава проходимост. 
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 Трябва да се вземат предвид условията, характерни за водоема и за природната 
среда.

 4. Изчисляване на минималния воден отток
 По-долу е разяснен методът за определяне на минималния воден отток в обезвод-
нени участъци, чиито води са отведени към ВЕЦ с мощност до 1000 kW съгласно Наред-
бата за ВЕЦ на провинция Баден-Вюртемберг.
 Процедурата за определяне на минималния воден отток в обезводнените речни 
участъци е няколкостепенна. Първо на основата на хидроложките данни се определя 
ориентировъчна минимална стойност (Q

minO
) на необходимия воден отток. След това 

тази стойност се проверява, за да се постигне адекватното ù съобразяване с местните 
условия; изчисленият в рамките на този процес минимален воден отток представля-
ва адаптираната стойност (Q

minA
) на минималния отток. Този адаптиран воден отток по 

правило е константен през годината и служи като основа за вземането на решение от 
отговорния орган относно определянето на минимален воден отток (Q

min
). При необ-

ходимост той може да бъде определен за отделните сезони, ако съществуват сезонни 
разлики в стойностите на необходимия отток. Основа за това са изискванията на ин-
дикаторните видове риба в дадения воден участък. Адаптираният минимален воден 
отток целогодишно не бива да пада под 1/6 от средния отток при маловодие (СМО). 

 4.1. Определяне на ориентировъчната стойност на оттока
 Съгласно Наредбата за ВЕЦ ориентировъчната стойност Q

minO
 за деривационни 

ВЕЦ е равна на 1/3 от средния отток при маловодие (СМО):
 Q

minO
 = 1/3 СМО

 Затова средният отток при маловодие има голямо значение в рамките на опреде-
лянето на минималния отток и осигуряването на проходимостта. 
 Когато се знае стойността на средния годишен отток при маловодие на мястото на 
водовземането, може да се изчисли съответната ориентировъчна стойност. 
 Регионални стойности на средния отток при маловодие за около 4000 речни въ-
зела са достъпни на оптичен носител (компакт диск) в рамките на Дигиталния списък на 
водоемите в Баден-Вюртемберг (януари 2001 г.). 
 Ако са необходими данни за средния отток при маловодие за други части на водо-
емите, тези данни трябва да се интерполират или екстраполират на базата на данните 
за дадените възли. 
 Стойностите на средния отток при маловодие първоначално са регионализира-
ни за естествените водосборни басейни. Предоставените данни обаче представят ак-
туалното състояние на оттока. Затова те са увеличени или намалени в съответствие 
с наличните антропогенни влияния като например водовземания за питейна вода и 
пречиствателни станции, други водовземания и отклонявания, както и в съответствие 
с ландшафтните особености, например при карстови хидроложки условия (въртопи, 
карстови извори). 
 Забележка: процедурата по регионализиране е валидна само за водосборни райо-
ни с площ над 5 кв. км.
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Работни стъпки 
според Наредбата за ВЕЦ в Баден-Вюртемберг

Ориентировъчна 
стойност

Адаптиране към 
местните условия

Екохидрологични критерии

Динамизиране 
според притока

Изчисляване на 
дългогодишния 
среден отток при 
маловодие СМО

Дефиниране на минимални 
изисквания според избрани видове 
риба, характерни за водоема

Динамика, зависеща от 
притока на вода
Q

minD
 = Q

minA
 + Q

D

Данните за водните 
нива и хидравликата 
на съоръжението са от 
решаващо значениеQ

minO
 = 1/3 СМО

Изчисляване на Q
minA

 на основата на: 
– Хидравлична оценка 
– Опити за изкуствено регулиране 
    на оттока
– Моделиране на хабитата

Определяне на минималния отток и структурата на съоръжението
Обобщение, оценка и решение от отговорния орган с преценяване на всички 
интереси, особено на екологията на водоема и регенеративния енергодобив

Стабилност на дъното Баланс на подпочвените води

Функциониращ хабитат Температурен баланс Качество на водите

Ландшафтна естетика Проходимост Планове за развитие на водоемите

Дължина на обезводнения канал и на изкуственото езеро

Екологични цели

Ориентировъчна 
стойност

Оценка:

 Отчита историческото 
развитие

 Практична, често 
използвана

 Бързо оценяване на 
възникнали проблеми

 Не се взима 
под внимание 
екохидравличната ситуация

Динамизиране

Оценка:

 Взима се предвид 
динамиката на оттока за 
отточен баланс, близък до 
естествения 

 Изисква много ресурси

Адаптиране към 
местните условия

Оценка:

 Взима се предвид типът 
на водоема и местната 
ситуация, както и сезонните 
различия в изискванията

 Проучване на 
неблагоприятния участък и 
течението при вливането на 
деривационния канал

 Изисква много ресурси
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 4.2. Определяне на стойност на оттока, съобразена с местните условия
 Ориентировъчната стойност Q

minO
 трябва да се съобрази с редица критерии, като 

се вземат предвид условията, специфични за естествената природна среда:
• Проходимост на обезводнения участък при достатъчно налично насочващо течение 
за рибите; наличие на функциониращо съоръжение за създаване на проходимост
• Запазване на непрекъснатостта и функционирането на хабитата
• Качество на водите
• Хидрологичните особености, особено карстови оттоци
• Приток на води в обезводнения участък 
• Режим на подпочвената вода
• Температурен режим
• Дължина на обезводнения участък и изкуственото езеро 
• Стабилност на дъното

 Важни насоки тук могат да се извлекат и на основата на референтни участъци, 
близки до естествените. Освен това описанието на типа водоем може да се вземе напр. 
от вече съществуваща концепция или план за развитието на водоема. 

 Екологични фактори – проходимост и др.
 Проходимостта на течащите водоеми е необходима за екологичното им функцио-
ниране. Много видове риба прекарват част от жизнения си цикъл в райони, отдалечени 
един от друг на големи разстояния. Анадромните видове (напр. сьомгата и морската 
пъстърва) хвърлят хайвера си в течащи водоеми. Когато младите пораснат, мигрират 
към морето. След достигане на полова зрялост те отново се насочват към течащите во-
доеми и хвърлят хайвера си там. За разлика от тях катадромните видове (напр. змиорка-
та) хвърлят хайвера си в морето и младите навлизат в течащите водоеми. Там порастват 
и се връщат отново в морето за размножаване. 
 Освен тези мащабни миграции почти всички видове риба предприемат миграции 
в рамките на обитавания от тях водоем с цел размножаване, търсене на убежища (напр. 
стари речни ръкави, за да се крият от силното течение при пълноводие), търсене на 
храна или повторно заселване на участъци от водоема, които преди това са били на-
пуснати. Миграциите са необходими също и с цел осъществяване на генетичен обмен в 
рамките на вида. 
 При различни видове от макрозообентоса също са наблюдавани както миграции, 
насочени срещу течението, така и ненасочени миграции с цел разселване. 
 Други важни екологични фактори са водното течение, наситеността с кислород, 
качеството на водите (наличие или липса на заустване на отпадни води и др.), морфо-
логичните особености на водоема: структурата на дъното на речния басейн, размер на 
субстрата, скорост на течението и др.  

 Подбор на критерии за определянето на минималния воден отток, съобразен с 
местните условия
 За степента на екологичното функциониране на един водоем може да се съди по 
определени групи организми, които служат като биоиндикатори. Те имат ясни изиск-
вания към факторите на средата в течащите водоеми. По този начин, ако се открият 
подходящи биоиндикатори и се познават техните изисквания, тези изисквания могат да 
се ползват като целеви стойности и съответно като критерии.
 В Рамковата директива за водите определени групи организми са посочени като 
качествени биологични компоненти при оценяването на екологичното състояние на 
течащите водоеми (РДВ, Приложение V). Такива са съставът и числеността на: 

• водната флора
• бентосните безгръбначни
• ихтиофауната. 
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 И трите групи организми принципно са подходящи за биоиндикатори. Група-
та, която се нуждае от най-много пространство, са рибите, тъй като рибните видове 
са многобройни и имат различни жизнени стадии. Ако са изпълнени изискванията на 
естествената ихтиофауна, тогава по правило са изпълнени и изискванията на другите 
биоиндикатори. 
 Затова се препоръчва в дадения участък от водоема като биоиндикатор да се из-
ползва естествената рибна фауна. Екологичните изисквания на рибите към местообита-
нията и факторите във водоемите са добре известни. Те могат да служат като критерии, 
според които може да се определи достатъчното количество на минималния воден от-
ток. Към естествената ихтиофауна спадат всички местни видове риби и миноги в един 
водоем или участък от водоем, които са (били) естествено разпространени там или е 
възможно да се появят в обозримо бъдеще. 
 За избраните индикаторни видове риба се проверяват следните критерии:
 1. Екологични функции на местообитанието:

• миграционен път,
• размножителен хабитат,
• хабитат на младите индивиди,
• хабитат на възрастните индивиди.

 2. Необходими рамкови условия за наблюдаваните стадии на развитие
• структури, подходящи за убежища според характеристиките (дължина, шири-
на, дълбочина) и значението им
• скорост на течението
• дълбочина (вкл. във връзка с проходимостта)
• водна повърхност
• температура на водата
• кислород.

3. Течение, подходящо за придвижването на рибите от обезводнения участък до 
основния водоем и възможно въздействие върху обезводнения участък поради 
подприщване на водата от ВЕЦа. 

 В отделни случаи видове от другите две назовани групи организми могат да имат 
по-високи изисквания към местообитанието от видовете риба, обитаващи водоема. 
Например определени видове безгръбначни се нуждаят от по-голяма скорост на тече-
нието, отколкото рибите. В случай че такива видове обитават околността на обезводне-
ния участък, трябва да се вземат под внимание и техните изисквания. Същото важи за 
чувствителни животински и растителни видове, обитаващи периферните зони на водо-
емите.

 За прилагане в практиката се предлага следния метод за определянето на мини-
малния воден отток, съобразен с местните условия:
 1. Първоначално може чрез ихтиологично зониране на проектния участък в за-
висимост от водосборната област (Рейн, Бодензее, Дунав) и зоната на разпространение 
(пъстървова и липанова зона, зона на бялата мряна) да се представи естествената риб-
на фауна в участъка. 
 2. Съблюдават се изискванията за индикаторните видове риби в пъстървовата и 
липановата зона, и зоната на бялата мряна, чието изпълнение е необходимо за успеш-
но съществуване и осъществяване на пълен жизнен цикъл. Ако разглежданите видове 
принадлежат към естествената ихтиофауна в оценявания участък, то те са индикаторни 
видове, подходящи за по-нататъшната работа, като техните изисквания към местооби-
танието представляват необходимите за целта стойности и критерии. Освен това може 
да е необходимо допълнително да се вземат под внимание изискванията на видовете 
от Червената книга [DUSSLING & BERG 2001], видовете от Приложение ІІ на Директивата 
за местообитанията [EU 1992] или на други чувствителни видове. 
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Пъстървова зона
горна          долна

Зона на бибана
и писията

Липанова зона Мрянова зона Платикова зона

Типични 
напречни 
профили

Наклон

Субстрат Скала, едри камъни, чакъл Чакъл Пясък Фин материал

Замътване 
на водата Само при пълноводие

24° С
Цъфтеж на планктона

Температурен 
интервал 2° С

Видове 
риба

Речна пъстърва Липан Бяла мряна
Платика Писия

Лешанка Распер
Морски Кефал

Ручейна минога
Планински кефал Костур

Гулеш Бабушка Бибан

Кротушка

Скобар

Чига

Главоч Клен Червеноперка
Финта

Речен кефал

Малка вретенарка Лин

Сьомга Щука Змиорка

Фиг. 6: Схематично представяне на зоните на разпространение на рибите в течащите 
водоеми. Видовете в по-тъмен цвят са посочени в Приложение 3 като индикаторни видове. 

Източник: Hoffmann et al. (1995) (с изменения)66



Необходимо минимално количество на оттока. . .

 Бележка на съставителите
 Изискванията на индикаторни видове риба, срещащи се в България, са посочени в 
Приложение 2 към преведения текст „Проходимост за животни в течащи води“ (Прило-
жение 1.7 към Практическите насоки).

 3. В третата стъпка аналогично на подхода при изготвяне на оценки за съвмести-
мост са описва екологичната стойност на планирания участък преди намесата или 
без осъществена намеса. Тук се разглеждат настоящите функции и потенциалът на учас-
тъка във връзка с цялостния водоем (напр. на основата на вече съществуваща концеп-
ция за развитие на водоема). 

 4. В зависимост от стойността и потенциала на проектния участък се дефинират 
необходимите качествени и количествени рамкови условия на местообитанието в 
границите на участъка. За целта не е необходимо във всеки участък да са изпълнени 
изискванията за осъществяването на всички отделни екологични функции, но във 
всички случаи трябва да се гарантира проходимостта и достатъчният достъп до обез-
воднения участък. Като цяло екологичните изисквания се увеличават с нарастването 
на дължината на обезводнения участък, както и с нарастването на броя, гъстотата и 
дължината на допълнителни такива участъци. При определянето на количествените 
стойности за рамковите условия отново трябва да се ползват изискванията на индика-
торните видове. Тук могат да се вземат предвид и сезонните разлики.

 4.3. Преобразуване на изискванията в количествени стойности на отто-
ка
 Качествените и количествените екологични изисквания в критичните участъци 
трябва да се преобразуват в конкретни стойности на оттока. Като се има предвид, че не 
е необходимо във всеки участък и по всяко време да са изпълнени всички екологични 
функции на местообитанието, се изчислява стойността на минималния отток. Оттокът 
не бива да пада под тази стойност. Могат да се ползват и следните алтернативни мето-
ди:

• приблизителна хидрологична оценка, осъществена при теренно посещение
• провеждане на научно-практически опити за изкуствено регулиране на оттока 
• хидрологично преобразуване чрез симулационни изчисления.

 В съответствие със специфичните местни условия се избира само един подход. 

 Бележка на съставителите
 На приложения компакт диск (Приложение 1.6 към Практическите насоки) може да 
намерите описание на начините на извършване на приблизителна хидрологична оцен-
ка, на методите на провеждане на научно-практически опити за регулиране на оттока и 
както и на кратко описание на употребата на хабитатни модели. 
 По нататък в наръчника се разглеждат техническите аспекти на определянето и 
осигуряването на минималния воден отток, конструктивни възможности за регулира-
не на оттока и контрола върху тяхното правилно функциониране. Също така са посоче-
ни и няколко примера на мини ВЕЦ, за които са определени минималните количества 
на водния отток, съобразени с местните условия. 
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 В.  Проходимост на животни в течащи води

 УВОД ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ

 Представеното тук има като минимум отношение към прилагането на българското 
законодателство по отношение на: 
– чл.31а от ЗБР (Обн. ДВ бр.77/2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 62/2010 г.)
– чл.22 т.4–7, чл.23 ал.2 т.5 от Наредба за условията и реда за извършване на ОС на ППП/
ИП с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ бр.73/2007 г., изм. и 
доп. ДВ бр.85/15.10.2010 г.).
– чл.118 ж ал.1 т.6. на Закон за водите (Обн. ДВ бр.67 от 27.07.2009, последно изм. и доп. 
ДВ бр.61 от 6.08.2010) – във връзка с осигуряването на хидравлична непрекъсваемост за 
миграция на животни в течащи води.
– чл.44б от Закона за рибарството и аквакултурите (Обн. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001 г., 
последно изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009 г.) – във връзка с рибни проходи, позволяващи 
осъществяване на миграции на рибите.

 Безспорно немските инженерни постижения са особено популярни в България, 
включително и сред колегията на хидроинженерите. Интересно е обаче да отбележим, 
че след „успешното усвояване“ енергийния капацитет на реките в Германия, сега след 
приемането на Рамковата Директива за водите негативния ефект от тези съоръжения 
върху екосистемата на реките се признава и осъзнава. Нещо повече, там където не-
гативното въздействие е недопустимо се пристъпва към разрушаването на хидросъо-
ръженията, за да се възстанови екологичната непрекъснатост на реките, осигуряваща 
миграцият на живите организми. 
 Забележително е, как немските хидроинженери реагират на новите екологични 
предизвикателства. Вместо да „воюват“ с еколозите, те разработват конструктивни ре-
шения, с които хидросъоръженията да отговарят на екологичните изисквания на орга-
низмите обитаващи реката. Ето някои полезни връзки към интернет страници, където 
може да се намерят такива издания:
 http://dwa.de/portale/dwahome/dwahome.nsf/home?readform&treeid=1 

 Тъй като няма как всички наличини ръководства, някои от които от стотици стра-
ници, да бъдат преведени, сме се спрели върху такива, които са фокусирани не толкова 
върху инжинерната страна на въпроса, а се занимават с екологичните аспекти, които 
трябва да се вземат предвид при намеса и промяна на естественото състояние на реч-
ната екосистема.
 Такова е методическото ръководство „Проходимост за животни в течащи води. 
2005.“ на Агенцията за опазване на околната среда на провинция Баден-Вюремберг. То 
има пет части. От тях за превод беше избрана първата част – „Основи“, която дава пред-
става за всички аспекти имащи отношение към осигуряването на свободна миграция на 
организмите обитаващи реката.
 От Приложение 2 към ръководството бяха селектирани видовете, които се срещат 
и в България и са предствени видово специфичните им изисквания към местообитани-
ята и тяхната проходимост.
 Ръководството е богато илюстрирано с фотографии, които ни дават възможност да 
разберем описаното в текста. Горещо препоръчваме на всички занимаващи се с оценки 
за съвместимост, свързани с реки, да разгледат пълния текст на преведеното ръковод-
ство в Приложение 1.7
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 Сред някои кръгове в България битува схващането, че реката е просто смесица от 
вода и камъни, гарнирана с някоя риба или рак за разнообразие или пък в най-добрия 
случай – място за отмора на един определен кръг чудаци. И ако има възможност да се 
извади някоя изгода от водата, например производство на електроенергия, то задъл-
жително трябва да се направи. Твърди се даже, че образуващите се над стената на ВЕЦа 
язовири са много полезни, защото в тях ще се завъдят други видове риба, които преди 
ги е нямало в реката. 
 В представяното Ви ръководство еднозначно е даден отговор на тези заблуждения – 
водното тяло, което се образува от завиряването на бента е доказана екологична бариера 
за бентоса, някои видове риба и дори за наземните животни мигриращи покрай реките.
 Друг важен проблем в България е неглижирането на контрола върху пропускане 
през инженерните съоръжения на минимални водни количества, които да гарантират 
оцеляването на естественото биоразнообразие на реката. В преведеното ръководство 
е препоръчано за следене на тези количества да се използват методики основаващи 
се на хидробиологичния мониторинг. Това е най-сигурния начин за доказване дали в 
реката, под хидрологичното съоръжение, постъпва вода над екологичния минимум. 
Защото съобществата на организмите живеещи под съоръжението най-добре показват 
какви са условията в реката, дали количеството вода, която им е била пропускана е била 
достатъчна за тяхното оцеляване. Самото наличие на вода в момента на проверката, не 
е никакво доказателство, че се осигурява минималното водно количество през цялата 
година, във всички жизнени цикли на организмите обитаващи реката!

 ИЗБРАНИ ОТКЪСИ

 1. УВОД
 Проходимостта на течащите води има огромно значение за съхраняването и въз-
становяването на естествените условия в богатите на видове водни екосистеми.
 Настоящата Част 1 на поредицата от указания разяснява основите на проходи-
мостта за животни в течащи води и служи за навлизане в тематиката.
 След въведението в проблематиката се изтъква значението на проходимостта на 
течащи води за животни и се представят законовите и научните правила. Разяснява се, 
защо проходимостта трябва да бъде гарантирана принципно. 
 Проходимостта е един от важните критерии на въведените правила в европейска-
та рамкова директива за водите. Успоредно с изискванията на рибите като индикатор-
ни организми за оценка на екологичното състояние на водните тела според Рамкова 
директива за водите, се разясняват и тези на бентосните организми, както и на сухо-
земните животни и на тези, характерни за екотона вода-суша. В Приложение 2 са обоб-
щени изискванията за проходимост на индикаторните видове риби. Представени са 
многообразните строителни съоръжения и тяхната първично въздействие като трайни 
прегради пред рибната миграция и се дискутира проблема с укрепването на бреговете 
и дъното, вкл. дълбочинната ерозия при страничната проходимост. По-нататък се ра-
зясняват породените от ползването последващи ефекти (вторични въздействия) като 
напр. от водоползване и преграждане.
 На основа на сравнението между предходно и последващо състояние и подбрани 
примери, се показва цялото разнообразие от възможности за премахване на същест-
вуващи напречни прегради и за създаване на коридори при строителни съоръжения 
за заобикаляне на напречните прегради. При това се разглеждат особени случаи като 
временни течащи води, ценни за опазване участъци от водоеми и такива с културно-
историческо значение. В края се описва, какви недостатъци могат да възникнат при 
съоръженията в помощ на проходимостта и как е възможно да се извършва контрол и 
оценка на проходимостта.
 Естествените течащи води и техните стари ръкави (меандри, мъртвици) представ-

Проходимост на животни в течащи води
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ляват едно многообразно местообитание за различни животински и растителни видо-
ве. Естествените условия на средата като геология, ландшафт, климат и режим на отто-
ка, както и характерната естествена растителност са предпоставка за различни водни 
структури и местообитания. Течащите води са линейни хабитати, които преминават 
през културния ни ландшафт като свързващи „зелени коридори“. Успоредно с ефекта 
на свързване на големи територии от извора до морето, те притежават способността да 
поддържат естествено и извънредно богато многообразие на видове и местообитания 
на тясно пространство.
 Естествените, типични характеристики на реките бяха променени в последните 
столетия чрез разнообразно ползване като напр. населени места, селско стопанство, 
водноелектрически централи, защита от наводнения и др. Много течащи водоеми са 
корегирани, изместени, хванати чрез дънни и брегови укрепвания и преградени. В 
резултат от водовземане в някои случаи речните легла остават обезводнени. Заедно с 
обедняването на многообразието на водните структури, силно се повлияват или пре-
късват естествените връзки в мрежата на течащите води (речната мрежа). Така на мно-
го места се въздейства върху ценни за водната фауна и флора местообитания, като те 
частично биват разрушавани. Възможността за мигриране в течащите води, жизнено 
важна за оцеляване на видове от водната фауна, липсва или е силно ограничена.

 2. ЗАКОНОВИ И НАУЧНИ ОСНОВИ
 Управлението на водните тела обхваща поддържане и развитие, особено ес-
тественото оформяне и стопанисване на водното легло и неговите брегове – тъй 
като това е необходимо в интерес на обществото (чл.47 от Закона за Водите). 

 В случай на коригирани водни тела следва в обозрим срок да се създадат пред-
поставки за възвръщане в естествено им състояние (чл.68а, т.1 от Закона за Водите).

 3. МИГРИРАЩИ ЖИВОТНИ
 В нашите течащи води значително количество риби и безгръбначни животни пред-
приемат повече или по-малко дълги миграции. В рамките на своя жизнен цикъл някои 
риби се движат целенасочено срещу или по течението на повърхностните води. При 
това те могат да преминават големи пространства, дори стотици километри, докато 
безгръбначните се придвиждат на значително по-кратки разстояния. 
 Освен това много сухоземни животни използват реките и потоците, както и техни-
те брегове като миграционни пътища или най-малко като ориентири при своите прид-
вижвания.

 Успоредно с линейни движения в реката или по нейното протежение, съществу-
ват и латерални придвижвания между главния водоем и странично разположени водни 
тела. Освен това много животни и растения, особено в определени жизнени стадии, 
биват носени от течащите води и по този начин се разпространяват пасивно или целе-
насочено заселват нови местообитания.
 В тази връзка проходимостта на водните тела е съществена предпоставка за опаз-
ването на въпросните видове. За това е необходимо да бъдат осигурени миграциите 
или възможността за придвижване във водоемите, по бреговете, в страничните водое-
ми или ръкави. При това водещо е потенциалното естествено състояние на водите.

 4. БАРИЕРИ ЗА МИГРАЦИЯТА
 Бариери са не само високи съоръжения, но и множество малки речни прагове, кои-
то са непреодолими за речната фауна в случай на неправилна конструкция. Прекият 
ефект от напречни и линейни прегради е фрагментиране на водното тяло и огранича-
ване на проходимостта му. 
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 Често водните съоръжения се разпростират и върху ръкавите и представляват 
препятствие не само за водната фауна, но и за сухоземните и водолюбиви видове. 
 В следващите глави се описват и разясняват напречните водни съоръжения и тях-
ното пряко въздействие като трайна миграционна преграда на течащите води:

• Прагове, включително изкуствени падове
• Съоръжения за регулиране на оттока
• Пресичащи съоръжения
• Ретензионни басейни/язовири
• Тръбни съоръжения
• Водноелектрически централи
• Помпени станции
• Хидрологични измервателни съоръжения

 5. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОХОДИМОСТТА
 В следващите страници с помощта на примери са представени различни подходи 
за възстановяване на проходимостта на реките. Те показват ангажираността на провин-
ция Баден-Вюртемберг за възстановяването на речната проходимост. Чрез сравняване 
на състояние преди и след мерките за възстановяване следва да бъде представено по-
добряването на ситуацията. Трябва само да бъдат представени различни възможности. 
Подробна информация относно изискванията и конструкциите както и примери се съ-
държат в останалите части на поредицата наръчници. При напречните съоръжения в 
приложение влизат следните решения за възстановяване на проходимостта:

• Премахване на съоръжението (5.1)
• Създаване на „обходно“ водно течение (5.2)
• Преустройване в пълна или частична рампа (5.3)
• Рибни проходи за изкачване по течението под формата на корита или улеи (5.4)
• Особени строителни съоръжения
• Рибни проходи за слизане по течението
• Начини на строителство с подобрена проходимост (5.5)

 При линейни строителни съоръжения (тръби, брегови и дънни укрепвания) са въз-
можни следните:

• Премахване (5.1.)
• Инженерно-биологични решения
• Начини на строителство с подобрена проходимост
• Вграждане на дънен субстрат и създаване на брегови берми

 Трябва да се подчертае, че освен пълната рампа, всички останали съоръжения въз-
становяват загубената проходимост на водното тяло само частично.

 Вторичните ефекти (виж гл.4) могат да бъде намалени чрез:
• Достатъчно количество на минималния воден отток в участъците;
• Премахване на бента/яза или намаляване на височината и дължината му
• Заобикаляне на преградата чрез обходно водно течение
• Развитие на водоема чрез свързване на странични водни тела и заливни територии

 Изисквания за възстановяване на проходимостта
 При съоръжения за осигуряване на проходимостта е необходимо размерите на 
съоръжението да отговарят на изискванията на характерната за типа водно тяло рибна 
фауна и на бентосните организми. Освен това съоръженията трябва да бъдат поддър-
жани, за да се гарантира функционалността им. Също така важен е изборът на точния 
тип съоръжение, т.е. достатъчна скорост на водното течение, по което рибите се ориен-
тират и оптималното място на съоръжението за изкачване. За бентосните организми е 
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необходимо да се спазват същите изисквания и за слизане по течението.
 Изборът на типа съоръжение (начин на построяване и вида на строителството) за 
възстановяване на проходимостта зависи от разликата между водните нива от двете 
страни на съоръжението, която трябва да бъде преодолявана, и особено от наличното 
пространство. Тесни речни долини с високо антропогенно натоварване (населени мес-
та) рядко предоставят възможност за изграждане на „обходни“ водни течения.
 При избора на подход трябва да бъдат съблюдавани факторите време, разходи и 
техническа възможност. Начинът на процедиране трябва да отговаря на типа на водно-
то тяло/водната система. При планиране на мероприятията участие следва за вземат 
институциите, отговорни за опазване на рибните ресурси, природозащитните институ-
ции и други засегнати страни.

 ОСОБЕНИ ИЗИСКВАНИЯ
 При водни тела с дълбочинна ерозия трябва първоначално да се опита огранича-
ването ù до естествени размери. За това може да е необходимо изграждане на ретен-
зионни съоръжения в участъци, преминаващи през населени места. Освен това този 
тип ерозия може да бъде спряна чрез удължаване на участъка за протичане на водата. 
Това може да се постигне чрез естествената водна динамика, евентуално подкрепена 
от допълнителни мероприятия. Необходими са площи на разположение в ляво и дясно 
от коритото на реката.
 При вливане на отпадни и охлаждащи води е необходимо количеството и качест-
вото им да се приведат в допустимите граници, за да не настъпва бариерен ефект. Таки-
ва зауствания трябва да се избягват в обезводнени участъци или по същото време в тях 
трябва да се осигури по-високо количество на водния отток. 
 Ако е налице речно тяло с няколко бариери, приоритизирането на дейностите по 
възстановяване на проходимостта може да се основава на:

• Линейни връзки между горното и долното течение
• Секторни връзки – изграждане на екологично значими участъци от местообита-
ния

 Състоянието на научното познание по темата за рибните миграции е обобщена в 
изданието на ATV-DVWK „Опазване на рибите и рибни проходи“ от юли 2004 г. Освен 
съоръжения за възстановяване на проходимостта под внимание може да се вземе и 
подходящото ползване на съоръженията, например периодично изключване на турби-
ни на водноелектрически централи. В последно време турбините се усъвършенстват 
по отношение влиянието им върху рибите.

 6. ОСОБЕНИ СЛУЧАИ
 6.1. ВРЕМЕННИ ВОДНИ ТЕЛА
 6.2. ЗАЩИТА НА РЕЧНИТЕ УЧАСТЪЦИ
 6.3 КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ

 7. ДЕФИЦИТИ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ПРОХОДИМОСТТА НА ПРОХОДИ

 7.1. ОБОБЩЕНИЕ 
 Съхраняването или възстановяването на проходимостта на водните тела за естес-
твената фауна на течащите води е немислимо без помощни съоръжения. Техният вид и 
изпълнение трябва да бъдат определяни според ефективността им и поведението на 
типичните водни организми. Пригодното за конкретното място съоръжение (обходно 
водно течение, рампа, рибен проход) трябва да бъде създадено и поддържано по под-
ходящ начин. Само в редки случаи преградните съоръжения се премахват цялостно. В 
тази глава се набляга върху ситуацията с проходимостта за риби през рибни проходи. В 
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нашите течащи води рибите са организмите с най-високи изисквания към пространст-
вото и за това се разглеждат като основни представители на фауната на течащите води. 
Освен за риби, помощните съоръжения служат и за придвижване на макрозообентоса. 
 Рибните проходи се нуждаят от поддръжка, поправка или подновяване, за да из-
пълняват първичната си функция. Някои съоръжения като обходните водни течения 
или рампите могат да служат и като допълнително местообитание за укриване или от-
лагане на яйца. 

 С настоящата методология, както и с познанията и опита от досегашната практи-
ка по отношение на прагове и рампи, принципно е възможно на всяко място да бъде 
построено и изградено функциониращи рибно съоръжение, осигуряващо предвижва-
нето на рибите срещу течението. Функционалността на типичните съоръжения е сигур-
но доказана чрез контролни изследвания. При тези типични съоръжения може да се 
прогнозира успеваемостта и при правилно изпълнение последващ контрол често не е 
необходим. 

 Оптимални предпоставки за изграждане на рибни проходи при преградните съо-
ръжения често липсват. По правило пространствени или други ограничения заплаш-
ват правилното им функциониране – особено при последващо строителство на рибни 
проходи на съществуващи напречни бариери. Често в такива случаи изпълнението 
на стандартизирани помощни съоръжения за рибите е невъзможно и се предприема 
изпълнение на индивидуални пилотни съоръжения. В тези особени ситуации функцио-
налността им не може да се предвиди още от самото начало. Необходими са специали-
зирани биологични и екологични изследвания относно наличието и поведението на 
рибите при съоръжението. Предвид конструктивни ограничения в някои редки случаи 
съзнателно се налагат ограничения на проходимостта за всички налични видове риби. 
Този дефицит, например при деривационни ВЕЦ, се компенсира на друго място чрез 
друго съоръжение. Трябва да е възможно реализирането на строителни изменения в 
някои особено случаи, при които да се монтират и подвижни елементи. В случай, че не 
са бетонирани, насочващите течението блокове могат също да бъдат адаптирани при 
нужда.
 При по-стари съоръжения често са налице малко или въобще липсват познания 
за тяхната ефективност. Необходими са контролни изследвания с цел оптимизиране на 
видово специфичните съоръжения. 
 При проверка на функционалността на рибните проходи е необходимо да се оцени 
и възможността за разпознаване на съоръжението. В някои случаи възможността за 
придвижване надолу по течението през рибните проходи има ключова роля. Не трябва 
рибите от горното водно ниво да попадат в критичната зона на турбините или върху 
решетки със силно течение на водата. 
 Ако са налице резултати за функционалността на тези особени случаи, те биха 
могли при определени предпоставки да се пренесат на други сравними места. При 
строителството на рибните проходи опитни експерти могат да вземат решение без до-
пълнителни, скъпо струващи и отнемащи време изследвания на функционалността на 
съоръженията.

 7.2. ДЕФИЦИТИ ПРИ ФУКЦИНАЛНОСТТА
 В резултат на съвместната работа на водните и рибните служби в провинция Ба-
ден-Вюртемберг през 2003 г. и на основа на практическия опит на експертите рибовъди 
се установи, че дефицитите при помощните съоръжения са разнообразни и водят до 
различни по степен въздействия върху проходимостта. По-долу са посочени примери 
за такива недостатъци:

А) Възможност за разпознаване на съоръженията и навлизане в съоръжението в 
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участъка на заустване
• Грешно положение и поради това липса на правилното насочващо течение за 
рибите или за други видове организми;
• Липса на връзка с дъното, напр. поради смъкване в резултат на липсваща оси-
гуровка или високо разположение на „прозореца за изкачване“;
• Насочващото течение е с недостатъчна скорост поради неправилно изчисле-
ние или непропускане на минималното екологично количество вода

 В) Преодоляемост
• Недостатъчна дълбочина
• Силна турболенция или висока скорост на водното течение
• Непреодолими падове
• Малък по размер рибен проход, през който не могат да преминат големи 
риби
• Липса на типичния за водното тяло дънен субстрат

 С) Заустване и водно течение в участъка на водовземане
• При ниски нива на водата зад бента липса на възможност за навлизане в про-
хода за слизане по течението
• Липса на подходящо събиране на влачените от водата предмети и често за-
пушване
• Неблагоприятно положение върху бента и резултиращ висок потенциал на 
пресъхване
• Близост до турбините
• Липса на преход между субстрата в канала и дънния субстрат на реката

 D) Поддръжка
• Грешното местоположение води до често запушване на рибния проход
• Липса на редовно почистване на натрупани наносни материали и довлечени 
от водата предмети
• Липса на поддръжка и ремонтиране след наводнения, довели до запушване на 
проходите или до вреди върху части от съоръжението
• Не отстраняване/премахване на възникнали падове

 Дори наличието на едно от горните обстоятелства може да доведе до частична или 
пълна липса на функционалност в помощните съоръжения

 7.3. КОНТРОЛ НА ФУНКЦИИТЕ
 Контролът на функционалността на помощните съоръжения по правило е възмо-
жен само при контрол на изкачващите се срещу течението риби. Опитен експерт може 
да прецени доброто функциониране на съоръжението с един поглед в района на водо-
хващането, преминаването на водата през рибния проход и в района на заустването. 
Качествени методи за преценяване на ефективността може да са директните наблю-
дения или електроуловът. В допълнение, в най-тесните места на рибните проходи, ско-
ростта на водата може да бъде добре пресметната и сравнена с изискванията на отдел-
ните видове риба. Окончателна, сигурна и почиваща на количествени критерии оценка 
на функцията на съоръженията е възможна само чрез директен улов, с маркиране или 
чрез специални броителни съоръжения. 
 За оценката на дадено съоръжение е необходимо да са налице поне данни за риб-
ната фауна във водното тяло. В някои случаи за набиране на достатъчна и точна инфор-
мация помагат и анализи на данни от рибовъдството или анкети сред риболовците. При 
задълбочени изследвания потенциалът на изкачване срещу течението на срещащите се 
в реката видове риба, големината на техните популации и разпределението им по го-
лемина може да се направи чрез електроулов във водите под напречната преграда. Въз 
основа на тези изследвания се определя и методиката за контрол на ефективността. 
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 Миграцията на безгръбначни също може да бъде изследвана чрез уловни съоръ-
жения или чрез контрол на населването на дънния субстрат в съоръжението.
 За оценка на проходимостта за макрозообентоса е удачно набирането на проби 
от дънния субстрат и лабораторното им изследване. Съществуват различни методи за 
пробонабиране. В практиката рядко се прибягва до този метод и следователно тук той 
не се разглежда повече. 

 7.4. ОЦЕНКА
 Съоръжение за преминаване на риби може да се определи като функционално, 
ако с доказаните методи могат да се установят всички мигриращи видове, естествено 
обитаващи водното тяло, във всички възрастови стадии, в достатъчно количество. За 
количествена оценка, респективно оценка на функционалността по правило е необхо-
димо събиране на данни за миграционния потенциал, респективно за големината на 
популациите под съоръжението и за тяхното разпространение. За не добре функцио-
ниращо съоръжение се определя това, което представлява бариера за определен раз-
мер на рибите или за определен вид. Наложително е всички съоръжения да осигуряват 
проходимост за цялата естествена рибна и макроозообентосна фауна на региона. 

 Едно помощно съоръжение за преминаване на макрозообентоса е ефективно то-
гава, когато за всички безгръбначни е възможно разпространението срещу течението.

 За миграциите по течението едно съоръжение е добре функциониращо тогава, 
когато всички налични видове риби и индивиди във всякакви размери използват пъл-
ноценно съоръжението, преминават не наранени през него и могат да продължат миг-
рацията си.

 Обобщение на оценката в WAABIS (Информационната система за води, отпа-
дъци, стари замърсявания и почви)
 В рамките на изследването на всички водни съоръжения в Информационната сис-
тема за води, отпадъци, стари замърсявания и почви трябва да се оцени и проходимост-
та на водоемите. Оценката е необходима и за преценка на заплахата в съответствие с 
разпоредбите на рамковата директива за водите и съответстващия и нормативен акт в 
Баден-Вюртемберг.
 Локализацията на строителните съоръжения в WAABIS чрез поставяне на точка в 
мрежата на стопански използваните води. Техническите данни и оценката за проходи-
мостта на водните тела се свързва с тази точка на водното тяло. Принципно при оценка-
та на проходимостта на въпросния участък от водното тяло, той трябва да се разглежда 
под и над преграждащото съоръжение: Могат ли водните организми да преминат от 
участъка под съоръжението в участъка над съоръжението?
 При деривационните ВЕЦ е необходимо да се направят две оценки – едната на пър-
вичното корито на водоема и втората на канала. За да има пълна проходимост, и двете 
водни тела трябва да са проходими, т. е често са необходими две съоръжения.
 „Съоръженията за осигуряване на проходимост“ представляват сложен WAABIS-
обект и трябва да се причисляват към съответното строително съоръжения, напр. ВЕЦ, 
язовир. Рампите с неравномерна дънна повърхност върху цялата ширина са дънни 
строителни съоръжения. Частичните рампи са „Съоръженията за осигуряване на про-
ходимост“ и трябва да бъдат причислени към основния обект.
 Обхващат се три параметъра, всеки с три нива на оценка, вкл. и „липса на данни“. За 
оценката няма зададени твърди критерии, като например за разликите между водните 
нива над и под съоръжението. Оценката важи за среден речен участък и е задължителна. 
 Оценката на проходимостта се осъществява от институцията, отговорна за управ-
лението на водите след съгласуване с институцията, отговаряща за рибните запаси. 

Проходимост на животни в течащи води
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Така се осигурява квалифицирана оценка на строителното водно съоръжение и на во-
доема.

 7.5. ПРИЛАГАНЕ
 Съоръженията за улавянето на рибите с цел контрол на функционалността му 
трябва да се планират от опитни и хабилитирани лица. Често предвид комплектността 
на изследванията за такива помощни съоръжения, изследванията се правят от биоло-
зи-ихтиолози с участието на институция по рибно стопанство. Необходимите данни за 
състоянието на популациите и тяхната оценка се извършва според ихтиологичните и 
екологичните стандарти. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ИЗИСКВАНИЯ НА ИНДИКАТОРНИ ВИДОВЕ РИБИ КЪМ МЕСТООБИТАНИЯТА И 
ТЯХНАТА ПРОХОДИМОСТ 

 
 В приложението са описани най-важните изисквания, които характерните видове 
риби в горната и долната пъстървова зона, както и в липаново-мряновата зона, т.е. в 
епиритралната до епипотамалната зона, имат към проходимостта на техните местооби-
тания. Като характерни и съответно индикаторни видове са подбрани речната пъстър-
ва, главочът, лешанката, липанът, сьомгата, планинският кефал, речният кефал, бялата 
мряна и скобарът. 
 Данните се основават на националната и международната литература и са цити-
рани в наръчника „Необходимо минимално количество на оттока в обезводнени речни 
участъци, чиито води са отклонени към ВЕЦ“21 («Mindestabflüsse in Ausleitungsstrecken». 
LfU, 2005). Освен това в съответствие със специфичните характеристики на водите в 
провинция Баден-Вюртемберг са взети под внимание наблюдения, несъвпадащи с тези 
данни.
 В настоящите насоки са разгледани общите изисквания на рибите, както и специ-
фичните изисквания към максимално допустимата височина на напречните хидросъо-
ръжения, минималната дълбочина на водата в плитки участъци, максималната скорост 
на течението, температурата на водата и съдържанието или наситеността с кислород. В 
наръчника „Необходимо минимално количество на оттока в обезводнени речни учас-
тъци, чиито води са отклонени към ВЕЦ“ са описани и други параметри. 

 Преведени са очерците за следните видове:

 Пъстърва (Salmo trutta)
 Главоч (Cottus gobio)
 Лешанка (Phoxinus phoxinus)
 Липан (Thymallus thymallus)
 Планински кефал (Leuciscus souffia agassizi)
 Речен кефал (Leuciscus leuciscus)
 Бяла мряна (Barbus barbus)
 Скобар (Chondrostoma nasus)

 Пълния текст и илюстрации ще намерите в Приложение 1.7 към настоящите Прак-
тически насоки.

21 Най-важните части от този наръчник също са преведни в рамките на проект „Немски опит 
в прилагането на Европейското законодателство: Натура 2000 – управление и финансиране”. 
Бел. р.76



 Г .  Строителство на пътна инфраструктура 

 УВОД ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ

 Представеното тук има като минимум отношение към прилагането на българското 
законодателство по отношение на: 
– чл.31а от ЗБР (Обн. ДВ бр.77/2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 62/2010 г.)
– чл.22 т.4–7, чл.23 ал.2 т.5 от Наредба за условията и реда за извършване на ОС на ППП/
ИП с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ бр.73/2007 г., изм. и 
доп. ДВ бр.85/15.10.2010 г.).

 Тук представяме извлечение от  Приложение 1.8 към настоящото издание – ръко-
водството изготвено за Министерство на транспорта, жилищното строителство и град-
ското планиране на Федерална Република Германия: „Методически насоки за оценка 
на въздействието на транспортната инфраструктура, значително засягаща зони от НА-
ТУРА 2000 (Август 2004); Предложение за методи и форми за представяне на оценката 
за съвместимост (ОС) съгласно Директивата за птиците и Директивата за природните 
местообитания“.

 Примерите дават представа за възможните казуси и ОС направена по тях в Герма-
ния.

 ИЗБРАНИ ОТКЪСИ

 Тематичен лист 40
 „Практически примери за въздействия върху местообитания от Приложение І, 
видове от Приложение ІІ на Директивата за местообитанията, видове птици от Прило-
жение І на Директивата за птиците и мигриращи видове птици съгласно чл.4 ал.2 на 
Директивата за птиците“.

 Съдържание на тематичния лист:
Въздействия върху местообитания от Приложение I и видове от Приложение II 
на Директивата за местообитанията:
 – Изравняване на мостово съоръжение по плаващия метод..........................................79
 – Изграждане на виадукт над обявена като защитена зона долина..............................79
 – Загуба на малка горска територия поради разширяване на пътя..............................79

– Увеличаване на фоновото замърсяване чрез емисии на вредни замърсители 
на въздуха............................................................................................................................................80
– Въздействие на характерен вид от местообитание поради разделяне на 
типични за местообитанието структури..................................................................................80

 – Временни загуби на местообитание на вид риба от Приложение II..........................81
– Ограничена промяна в структурата на приоритетно природно 
местообитание – алувиална гора случай 1..............................................................................81
– Ограничена промяна в структурата на приоритетно природно 
местообитание – алувиална гора случай 2.............................................................................82
– Загуба на площ в гора поради нарушаване на границите при застрояване 
и емисии на вредни вещества......................................................................................................83
– Строителни работи в долината на поток с наличие на бисерни миди 
(Unio crassus) случай 1.......................................................................................................................83
– Строителни работи в долината на поток с наличие на бисерни миди 
(Unio crassus) случай 2.......................................................................................................................84
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– Нарушаване на границите при застрояване на терен с приоритетен 
растителен вид...................................................................................................................................84
– Вероятни въздействия за ларвалните стадии на вид минога (Petromyzontidae) 
поради изтичане на сол против замръзване от резервоар за дъждовна вода........84

Въздействия върху птици от Приложение I на Директивата за птиците и мигриращи 
птици съгласно чл.4 ал.2 на Директивата за птиците: 

– Изграждане на нови пътища, отделени от мястото за почивка на 
сивите гъски (Anser anser)...............................................................................................................85
– 4-лентово разширяване на федерален път в близост до зона на 
горската чучулига (Lullula arborea)..............................................................................................85
– Увеличаване на шума в местообитанието за размножаване на 
средните пъстри кълвачи (Dendrocopos medius)....................................................................86
– Изграждане на нов път в територия за търсене на храна, близо до гнездата 
на тръстиковия блатар (Circus aeruginosus)..............................................................................86
– Ограничаване на възможностите за развитие на хабитати за мътене 
за бойниците (Philomachus pugnax) случай 1...........................................................................87
– Ограничаване на възможностите за развитие на хабитати за мътене 
за бойниците (Philomachus pugnax) случай 2..........................................................................87
– Безпокойство на малки лебеди (Cygnus bewickii) поради изграждане 
на път за строителството...............................................................................................................87
– Проект за жилищно строителство в близост до района (гнездовото находище) 
на ливадния дърдавец (Crex crex)................................................................................................88

 Въздействия върху местообитания от Приложение I и видове 
 от Приложение II на Директивата за местообитанията:

 Изравняване на мостово съоръжение по плаващия метод
 Мостово съоръжение трябва да се изравни по плаващия метод с помощта на пон-
тон, за да може да се постави в крайното положение с кранове. За да се гарантира пла-
ваемостта на понтона, трябва да се направят малки изкопи по брега на реката. 
 Долното течение на реката, където е построен мостът е част от маршрута на вид 
риба от Приложение II, чиито зони за хвърляне на хайвер са нагоре по течението на 
реката. Направата на изкопите е свързана с временно голямо помътняване и замърся-
ване на водата, което може да се отрази негативно на движещите се нагоре по реката 
възрастни риби към местата за хвърляне на хайвер и най-вече на движещите се надолу 
по реката, към морето млади екземпляри. 
 Ако изкопите се направят извън периода на миграция, така че обусловените от 
строителството замърсявания на долното течение на реката да отшумят изцяло преди 
началото на миграцията, могат да се изключат въздействията върху рибите. При изкопи 
по време на миграцията мерките могат да доведат до загуби на младите риби. По този 
начин на негативно въздействие ще бъде подложена както структурата на популация-
та, така и функцията на реката като миграционен участък. 
 Ключови критерии: функция на участък от реката, особена чувствителност на 
младите екземпляри, време за изпълнение на мярката
 Оценка: няма въздействие, ако мерките се предприемат извън миграцията

 Изграждане на виадукт над обявена като защитена зона долина 
 Планиран висок виадукт преминава над река, включително цялата й потенциална 
заливна тераса, в тясна и дълбока долина. В защитената зона няма да се предприемат 
строителни намеси. 
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 В текущия статус обявената, относително неестествена река (голям част от реката 
е с корегирано корито) има значение само като маршрут за речната минога (Lampetra 
fluviatilis) (вид от Приложение II). Евентуалният строителен шум не е от значение за вида. 
Заради избрания за строителното съоръжение технологичен процес може да се изклю-
чи прекъсване на биологичната непрекъснатост на участъка от реката. Повърхностната 
вода от пътното платно се обработва така, че да не се очакват хидрохимични въздейст-
вия за пресичания водоем. 
 Тъй като ще бъде прехвърлена цялата заливна тераса, няма да има строежи в до-
лината, които да ограничат бъдещата по-естествена, свободна меандрирана форма на 
реката. Ренатурирането (разрушаване на корекциите и възстановяване на старото вод-
но течение) на реката и свързаното с това развитие на подходящи хабитати за хвърляне 
на хайвер и отглеждане на поколението на речната минога в непосредствена зона на 
пресичането остават възможни. Заради светлата височина (просвета) и ширината на 
строителното съоръжение може да се развие естествена растителност по брега. 
 Цялата долина се запазва като потенциално местообитание за разпространяваща-
та се в региона видра (Lutra lutra) (вид от Приложение II). 
 Ключови критерии: няма засягане на срещащите се в текущия статус предмет 
на опазването, няма ограничаване на потенциала на развитие на зоната за посочените 
цели на опазването 
 Оценка: няма въздействие

 Загуба на малка горска територия поради разширяване на пътя
 Изграждането на велосипедна алея успоредна на път води до използване на ивица 
с широчина от около 2 м и дължина от 50 м от букова гора с територия от няколко кв. км 
(местообитание от Приложение I). 
 Част от необходимата за алеята за велосипедисти територия е обрасла с декора-
тивни дръвчета по края на пътя. Поради разположението ù край съществуващия път, 
засегнатата територия няма особена функция за цялата гора и няма особено значение 
за възстановяването на благоприятния консервационен статус. 
 Въпреки безспорната загуба на площ структурата на местообитанието и функции-
те на защитената зона се запазват изцяло. 
 Ключови критерии: малка част от необходимото местообитание в общата тери-
тория от същия тип в защитената зона, малка екологична стойност на засегнатите типо-
ви характеристики, цялостно запазване на функционалната структура, малък потенци-
ал на развитие на засегнатата територия 
 Оценка: малка степен на негативните въздействия

 Увеличаване на фоновото замърсяване чрез емисии на вредни замърсители 
на въздуха
 На по-голямо разстояние от характеризирана със сухи тревни съобщества защи-
тена зона е планирано разширяване на федерален път с четири ленти. Разстоянието 
между пътя и защитената зона превишава многократно ширината на зоната на въздей-
ствие, в която може да се докаже обусловеното от проекта увеличаване на пренасяните 
по въздуха хранителни и вредни вещества.
 Въпреки това свързаните с движението емисии ще допринесат за увеличаване 
на фоновото замърсяване с вредни замърсители на въздуха. То ще се отрази и извън 
променящата се зона на въздействие, която се отчита в рамките на техническите ек-
спертизи за емисиите, като напр. голямо увеличаване на стойностите на NOx поради 
кумулацията на различни източници. 
 Не може да се представи директно доказателство за въздействията на проекта 
върху структурите, функциите и възможностите за възстановяване на конкретното 
местообитание. 
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 Изграждането и експлоатацията на допълнителен път са свързани, разгледани 
изолирано, с много малко увеличение на замърсяването на въздуха. Според научната 
информация предишните негативни въздействия за някои местообитания в защитена-
та зона са вече значителни, проблемът с фоновото замърсяване на въздуха може да се 
реши само цялостно и не може да е обект на ОС, която оценява последствията на кон-
кретния проект във връзка с причинителя. 
 В рамките на ОС на проекта могат да се припишат само малки допълнителни еми-
сии в защитената зона. 
 Ключови критерии: не конкретно доказуем, но вероятно малък принос към об-
щото замърсяване
 Оценка: малка степен на негативните въздействия 

 Въздействие върху характерен за природно местообитание вид, поради 
разделяне (прекъсване) на типични за  местообитанието структури 
 Защитена зона се състои от течаща вода и бреговете около нея. Причина за обя-
вяването е запазване на местообитанието [3260] [Равнинни или планински реки с рас-
тителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion]. Планирано е пресичане на 
реката от магистрален мост. Преустановяването на биологичната непрекъснатост за 
водните организми може да се изключи като последица от проекта. Строителното съ-
оръжение ще промени светлинните условия по края на брега, което може да се отрази 
неблагоприятно върху типичните за течащите води водни кончета. Поради тази при-
чина в оценката на съвместимостта се взема под внимание водното конче (Calopteryx 
splendens).
 То спада към характерните видове за биоценозата на местообитанието [3260] в за-
щитената зона.
 В някои етапи от развитието си то предпочита открити участъци и затова е подхо-
дящ индикатор за описанието и оценката на увеличаване на локалното засенчване на 
защитената река. 
 Заради предвидената светла ширина и светла височина (просвет на съоръжение-
то) водните кончета ще могат да летят под моста, така че няма опасност за прекъсване 
на успоредните на реката полети. 
 Като последствие на защитената от светлина и валежи област около моста ще из-
чезнат съществуващите обрасли с тръстика брегове под строителното съоръжение. 
Гъсто структурираните, обляни от слънцето и защитени от вятъра брегове се използват 
от водните кончета като места за почивка и снасяне на яйцата. Тези функции ще се из-
пълняват не само от района, където ще се изгради мостът, но и от други, малки участъ-
ци от реката в защитената зона така, че да се гарантира неограниченото съществуване 
на популацията. 
 Планираното пресичане ще доведе до частична загуба на хабитата на водните кон-
чета. Тъй като необходимите местообитания ще продължат да съществуват в достатъч-
на степен в защитената зона, от това може да се получи само незначително намаляване 
на наличностите от водни кончета. Затова се очаква малко въздействие с оглед на био-
ценозата на реката. 
 Ключови критерии: няма въздействие за непрекъснатостта на местообитанието 
от течащи води във водния район, по края на брега малки загуби на хабитати за ха-
рактерен вид без риск за общата наличност в защитената зона, няма ограничаване на 
останалите функции на течащата вода.
 Оценка: малка степен на негативните въздействия 

 Временни загуби на местообитание на вид риба от Приложение II 
 По време на изграждането на тунел, сепарираща инсталация ще подава вода в 
ръкав на голяма низинна река, чиято вода е замърсена с неразтворими частици. Не-

80



разтворимите частици увеличават локалното помътняване и се отразяват негативно на 
производството на кислород. 
 След приключване на строителните работи процесът на въздействието отшумява 
бързо и изцяло. 
 Подложеният на негативно въздействие ръкав се използва от распера (Aspius 
aspius) (вид от Приложение II) като територия за търсене на храна. Той няма значение 
като зона за хвърляне на хайвер и отглеждане на поколението (младите екземпляри). 
Затова не са засегнати най-чувствителните етапи на жизнения цикъл. Намирането на 
храна се ограничава за възрастните индивиди, които трябва да избягат в неповлияни 
райони. Може да се появи дефицит за прехраната. Тъй като общата популация има по-
ложителна тенденция на развитие, временните загуби могат бързо да се компенсират. 
Функциите и потенциалът на развитие на защитената зона се запазват изцяло за рибна-
та фауна. 
 Ключови критерии: временно и ограничено намаляване на иначе жизнеспособ-
на популация, няма дългосрочно въздействие върху функциите и потенциала на разви-
тие на зоната 
 Оценка: в конкретния случай допустима степен на негативните въздействия

 Ограничена промяна в структурата на приоритетно природно местооби-
тание – алувиална гора случай 1 
 Планираното автомагистрално трасе ще се изгради на място на пресичане на ре-
ката от съществуваш път. Намесата предизвиква загуба на около 1 000 кв. м от гора, 
която е част от приоритетното местообитание [91E0] [* Алувиални гори с Alnus glutinosa 
и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)]. 
 В района на пресичането реката е изправена и са изградени диги. Алувиалната 
гора се е развила в засегнатия участък с коригирана форма като тесен бряг с неестест-
вена динамика. В цялата защитена зона местообитанието има по-естествен вид на обща 
площ от около 1 200 000 кв. м (120 ха). 
 Въпреки това дървесната растителност по брега изпълнява важна свързваща фун-
кция за биоценозата на алувиалната гора. 
 След приключване на строителните работи в района на изграденото трасе ще мо-
гат да се развиват храсти. Това ще са средно високи храсталаци, които отговарят на дру-
га характеристика на местообитанието различна от първоначалния горист бряг. Ще се 
запази биологичната непрекъснатост на долината за значимите характерни видове на 
местообитанието (в конкретния случай характерни видове бръмбари). Възможността 
за преминаване на птиците се запазва. 
 И без мост, дигите, които очертават границите на обявената зона и пазят застра-
шен от наводняване град, пречат на оптималното проявление на алувиалната гора в 
засегнатия участък. Затова потенциалът за развитие независимо от планираното строи-
телство е силно ограничен. 
 Ключови критерии: малка загуба на площ в сравнение с общата територия в за-
щитената зона, възстановяване на свързващата функция след приключване на етапа 
на строителство, въздействие само върху силно корегирания участък от реката, коя-
то и без планираното строителство няма потенциал на развитие в засегнатия участък, 
запазване на всички функции, които могат да се изпълняват в бъдеще от засегнатата 
горска територия. 
 Оценка: в конкретния случай допустима степен на негативните въздействия 

 Ограничена промяна в структурата на приоритетно природно местооби-
тание – алувиална гора случай 2 
 В следния случай се изхожда от подобна ситуация както в предходния пример за 
допустимото въздействие. 

Строителство на пътна инфраструктура 
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 Вместо изграждането с опори, обаче се избира прекарване на трасе по издигната 
(насипна) дига. Пресичането се намира на място, където изправеният бряг с алувиална 
гора в незастроената част на дигата е много тесен. Площта на използвания терен за 
насипа от брега с речната дига също е 1000 кв. м.
 Останалите хипотези относно защитената зона (обща територия на местообитани-
ето, консервационен статус и т.н.) остават непроменени. 
 За разлика от самото трасе на магистралата насипната дига предизвиква пълно 
прекъсване на възможността за преминаване през засегнатия район на взетите под 
внимание характерни за местообитанието видове. Въздействието трябва да се класи-
фицира като необратимо. 
 Въздействието ще се концентрира върху територията на алувиалната гора, която 
заедно с непосредствено засегнатите територии образува функционално единство и 
е разделена от останалите площи на местообитанието в защитената зона с поляни и 
пасища. 
 Поради разпространението на местообитанието и в други, непряко засегнати ра-
йони на защитената зона – ще се запазят достатъчно големи площи както от местооби-
танието така и на засегнатите характерни видове, така че не е вероятно много голямо 
или извънредно голямо въздействие. 
 Поради пълната загуба на биологична непрекъснатост в почвения пласт за засег-
натия парцел включително териториите, които са в обменни отношения с него, се полу-
чава голямо въздействие. 
 Ключови критерии: пълна загуба на биологичната непрекъснатост в почвения 
пласт, малка загуба на площ в сравнение с общата територия на защитената зона, въз-
действие на силно изправена форма, която и без планираната мярка няма потенциал на 
развитие в засегнатия участък
 Оценка: голяма (в конкретния случай недопустима) степен на негативните въз-
действия

 Загуба на площ в гора поради нарушаване на границите при застрояване и 
емисии на вредни вещества
 Планирано е обходен път през горска местност, която се състои от естествени ра-
йони с широколистна гора и неестествени стопански иглолистни гори. Широколистни-
те гори, както и някои включени в тях иглолистни гори, са обявени като защитена зона 
съгласно Директивата за местообитанията. Концепцията за развитие предвижда преус-
тройство на неестествените стопански гори. Голяма част от планираното трасе преми-
нава извън обявената гора. Прякото използване на терена е ограничено предимно до 
районите, където сега има нетипична за ландшафта дървесна растителност. Единстве-
ният непосредствено засегнат парцел от широколистната гора, дъбово-габърова гора 
от тип [9160] [Южноатлантически и средноевропейски дъбово-габърови гори (Carpinion 
betuli)] е обрасъл със сравнително млади дървета на около 60 години. Трасето премина-
ва иначе през по-дълги участъци по края на тясна букова гора на склон, която е от типа 
[9130] [Букови гори от типа (Asperulo-Fagetum)].
 Картирането на биотопите и растителността в горските местообитания от Прило-
жение I, не е дало информация за специалното значение на засегнатия от нарушаването 
на границите при застрояване парцел на дъбово-габъровата гора и на засегнатата от 
свързаните със строителството и експлоатацията емисии на вредни вещества букова 
гора. Двете местообитания [9130] и [9160] са широко застъпени в обявената защитена 
зона. 
 Едва с оценката на документацията за горите стана ясно, че планираното трасе би 
повлияло пряко или косвено върху голяма част от малкото съществуващи исторически 
горски територии в защитената зона. Поради неразривната връзка на горите столетия 
наред историческите гори се характеризират с изключително богато на видове почве-
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но местообитание. Това се изразява например в наличие на силно застрашени, типични 
за местообитанието гъби, които са доказани в рамките на допълнителното картографи-
ране и в засегнатите територии. 
 Резултатът е, че класифицираният най-напред като незначителен проект би пов-
лиял на най-ценните горски райони на защитената зона. Техните щети биха ограничили 
дългосрочния потенциал на развитие на останалите горски територии чувствително. 
Тези два аспекта отговарят на висока степен на негативните въздействия на двата засег-
нати типа гори. 
 Ключови критерии: силно въздействие на малки, но особено ценни части от по-
голям горски комплекс, негативно последствие за дългосрочния потенциал на разви-
тие на останалите горски територии 
 Оценка: много голяма степен на негативните въздействия

 Строителни работи в долината на поток с наличие на бисерни миди (Unio 
crassus) случай 1 
 За да се увеличи сигурността срещу наводняване на път се планира изграждане-
то на дига върху застрашения от наводняване участък по края на долината. Мярката 
е свързана със значителни земни работи в долината. След силни дъждове е възможно 
образуването на наноси в течащия поток. 
 Потокът е обявен като защитена зона поради наличието на бисерни миди (Unio 
crassus) (вид от Приложение II на Директивата за местообитанията). Този вид живее в бързо-
течащи, богати на кислород потоци. Той е изключително чувствителен към затлачване 
на дъното. Затова наносите могат да намалят силно мидите в засегнатия участък. Около 
една пета от целия поток, в който живее този вид миди с различна гъстота  е подложена 
на силно въздействие. Останалите четири пети се намират нагоре по течението от пла-
нирания строителен участък и затова не са засегнати от затлачването. Проучванията на 
мидите показват, че там са представени и млади екземпляри, така че може да се изходи 
от това, че те ще се размножават в защитената зона. 
 Бисерните миди се характеризират с нисък потенциал за естествено размножава-
не, така че дори след възстановяване на естествената структура на дъното в подложе-
ния на негативно въздействие част от поток, повторното заселване от горното течение 
би отнело дълго време. 
 Функцията на участък от реката за вида е гарантирана дълго време, но с ограниче-
ния. 
 Въздействието се класифицира като голямо. 
 Ключови критерии: унищожаване на голяма част от популацията, няма индирект-
ни въздействия върху срещащата се предимно нагоре по течението популация в защи-
тената зона, обратими щети за хабитатната структура, но бавно повторно заселване 
 Оценка: много голяма степен на негативните въздействия

 Строителни работи в долината на поток с наличие на бисерни миди (Unio 
crassus) случай 2
 В следния случай се изхожда от подобна ситуация както в предходния пример за 
голямо въздействие. 
 В този случай проучванията на мидите показаха, че по-възрастните екземпляри 
преобладават силно в целия поток, което води до извода за много малък успех при раз-
множаването. Тази тенденция може да доведе в средносрочен план до пълното унищо-
жаване на популацията. За необходимото подобряване на природозащитното състоя-
ние на популацията са нужни спешни мерки за намаляване на замърсяването на водата 
в цялата обявена зона. На този фон трябва да се изходи от това, че всяко допълнително 
въздействие би изострило съществуващия вече риск. 
 Ключови критерии: големи предишни негативни въздействия в зоната, негатив-
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на тенденция за развитие на популацията, много голяма чувствителност 
 Оценка: изключително голяма степен на негативните въздействия

 Нарушаване на границите при застрояване на терен с приоритетен рас-
тителен вид
 Заради топографските особености изграждането на автомагистрално трасе преми-
нава непосредствено през хабитата на малко, изолирано находище на Sand-Silberscharte 
(Jurinea cyanoides) – приоритетен вид от Приложение II Директивата за местообитанията. 
 Намесата води до пълно унищожаване на находището, така че трябва да се изходи 
от много голямо, необратимо въздействие. 
 Ключов критерий: пълна загуба на находището 
 Оценка: много голяма степен на негативните въздействия

 Вероятни въздействия върху ларвени стадии на вид минога (Petromyzontidae) 
поради изхвърляне на сол против замръзване от резервоар за дъждовна вода
 През обявена като защитена зона – течаща вода със значително наличие на ручей-
на минога (Lampetra planeri) (вид от Приложение II) е планирано ново пресичане на авто-
магистралата. В непосредствена близост до защитената зона е предвидено кръстовище 
за връзка със съществуващата магистрала. Като друг проект е планирано разширяване 
на съществуващата магистрала с шест ленти. В самата речна долина не са предвидени 
строителни работи. 
 Поради особената хидро-геоморфологична ситуация засегнатият поток представ-
лява единствения водоем в района на големи участъци на съществуващата автомагис-
трала, която трябва да се разшири, както и на новата автомагистрала и кръстовището. 
Затова при особени атмосферни условия (чести колебания в температурата с повторни 
валежи на леден дъжд) трябва да се изходи от това, че съдържащата сол против замръз-
ване повърхностна вода от пътното платно достига в потока след кратко пропускане 
през предвидените утаителни басейни. Хлоридните йони не се задържат във водоема, 
така че се появяват кратки, силни колебания на концентрацията на хлорид във водоема. 
Тази хипотеза беше потвърдена от специално изготвена техническа експертиза. В райо-
на на планираните мерки се намира едно от малкото места за хвърляне на хайвер на 
речната минога в защитената зона. Ларвите на миногата (Petromyzontidae) преминават 
през многогодишен ларвален стадий, през който живеят заровени на дъното на водо-
ема и не могат да плуват. По принцип ларвите имат значително по-малка толерантност 
към замърсяване отколкото възрастните екземпляри. Затова не може да се изключи, 
че ларвите на миногата няма да са подложени на негативни въздействия по време на 
своя многогодишен период на развитие от краткото, но многократно изхвърляне на сол 
против замръзване. 
 Няма научна информация за прагове на натоварването на ларвите на речната ми-
нога. Възможно е да се засегне един от малкото подходящи като зона за хвърляне на 
хайвер и отглеждане на поколението участъци от реката и по този начин централна-
та функция на защитената зона за вида ще се наруши трайно. В описаната ситуация не 
може със сигурност да се изключи значителното въздействие. Затова трябва да се изхо-
ди от вероятно много голямо въздействие. 
 Ключови критерии: много голямо значение на функциите на засегнатия участък 
от реката като зона за хвърляне на хайвер и отглеждане на поколението, липса на науч-
на информация за доказване на незасегнатостта, вероятно много голяма чувствител-
ност на съответния етап в жизнения цикъл на вида 
 Оценка: вероятно много голяма степен на негативните въздействия 

 Въздействия върху птици от Приложение I на Директивата за птиците 
 и мигриращи птици съгласно чл.4 ал.2 на Директивата за птиците 
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 Изграждане на нови пътища, отделени от мястото за почивка на сивите 
гъски (Anser anser)
 В близост до защитена зона за птиците, която през зимните месеци се използва 
от сивите гъски като място за почивка, е планирано обиколно трасе. Между трасето и 
от критите поляни, посещавани от птиците, има железопътна линия с интензивно дви-
жение, която преминава директно върху насип и е заобиколена от високи дървета. 
 Поради голямата нужда от безопасност сивите гъски спазват дистанция от някол-
костотин метра до високите обекти, които ограничават полето им на видимост. Те и 
без това не се задържат на плътно разположените покрай железопътния насип поляни. 
Трябва да се изходи от това, че непосредствено увеличаващият се шум от преминава-
щите влакове означава по-голям източник за стрес за птиците отколкото по-умереният 
шум, който се създава на по-голямо разстояние от строителния обект и движението на 
автомобили след това при заобикалянето. Поради защитата от дърветата и железопът-
ния насип, потенциално смущаващите процеси на въздействията не оказват влияние 
върху местата за почивка на гъските. 
 Ключов критерий: поради ландшафтните структури няма значими процеси на 
въздействията
 Оценка: няма въздействие 

 4-лентово разширяване на федерален път в близост до зона на горската 
чучулига (Lullula arborea)
 Планирането предвижда 4-лентово разширяване на път, който преминава в бли-
зост до защитена зона за птиците с голяма популация от горски чучулиги. От другата 
страна на пътя е разположен земеделски ландшафт. 
 Отделни екземпляри от горските чучулиги, които обикновено рядко напускат ха-
ресваните от тях Горски хабитати, могат да загинат от удар при полет до разположените 
от другата страна на трасето и по-малко привлекателни за тях зони. Загубата се ком-
пенсира бързо от относително високия потенциал за естествено размножаване на жиз-
неспособната наличност в зоната. Няма трайна промяна на популационната структура 
или на функциите на защитената зона (например площ на хабитата). Възможностите за 
възстановяване на хабитати в защитената зона не се ограничават. 
 Ключови критерии: няма пряко въздействие за хабитатите, малки загуби на от-
делни индивиди от голяма жизнеспособна популация, няма ограничаване на функции-
те и възможностите за възстановяване 
 Оценка: малка степен на негативните въздействия 

 Увеличаване на шума върху местообитание за размножаване на средните 
пъстри кълвачи (Dendrocopos medius)
 Планираният федерален път е разположен в директна близост до защитена зона, 
където обширните смесени широколистни гори (около 2 400 хектара) се обитават от 
голяма численост пъстри кълвачи (Приложение I на Директивата за птиците). 
 В горските райони близо до планираното трасе релефът е такъв, че безпрепятстве-
ното разпространение на шума е възможно само в ограничена територия. С помощта 
на проведено специализирано проучване е доказано, че в защитената зона в горската 
ивица с широчина около 200 м и дължина 900 м (18 ха) могат да се очакват шумови еми-
сии от над 50 dB(A). 
 Тъй като пъстрите кълвачи се ориентират по звука при търсенето на партньор, е 
вероятно да реагират чувствително по време на брачния период и определянето на 
територия на свързаните със строителството и експлоатацията шумови емисии. Затова 
трябва да се изходи от това, че гъстотата на териториите на пъстрите кълвачи в горската 
ивица с ширина около 200 м близо до трасето ще намалее. Потенциалът на развитие на 
защитената зона за пъстрите кълвачи се намалява в този район от шумовите емисии. 
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 Преобладаващата част от горските територии на защитената зона се намира пора-
ди релефа и периферното разположение на трасето извън шумния район. Съществува-
щата там част от популацията както и потенциалът на развитие на тези горски терито-
рии няма да бъдат подложени на негативни въздействия. 
 Ключови критерии: Ограничаване на качеството на местообитанието в малка 
спрямо общата територия периферна зона, няма ограничаване на потенциала на раз-
витие извън пряко засегнатата малка зона
 Оценка: в конкретния случай допустима степен на негативните въздействия

 Изграждане на нов път в територия за търсене на храна, близо до гнезда-
та на тръстиковия блатар (Circus aeruginosus)
 Директно до местата за мътене на тръстиковия блатар се планира автомагистрала 
на нивото на земята. Поради специфичното за вида поведение, тръстиковият блатар, 
който предприема много дълги ловни полети, е силно застрашен от удар с автомоби-
ли. Поради разположението на трасето в рамките на предпочитания хабитат за хране-
не близо до гнездата се получава значимо увеличаване на риска от удар. Трябва да се 
изходи от това, че ще се получат загуби, които значително превишават естествената 
смъртност. Повторната загуба на отделни индивиди ще доведе на фона на малката обща 
популация в защитената зона до значително намаляване на популацията. 
 В цялата защитена зона остава да съществува стабилна остатъчна популация, ко-
ято е съставена преди всичко от мътещи двойки, които се срещат в защитената зона 
извън зоната на действие на проекта. Засегнатият район губи своето значение за този 
вид. 
 Ключови критерии: увеличена загуба на отделни индивиди от и без това малката 
популация в цялата зона, загуба на част от обитанието
 Оценка: много голяма степен на негативните въздействия 

 Ограничаване на възможностите за развитие на хабитати за мътене на 
бойниците (Philomachus pugnax) случай 1
 По границата на защитена зона за птиците е планирано изграждането на разполо-
жена върху дига железопътна линия. 
 В плана за управление на зоната е предвидено стимулиране на бойника чрез раз-
витието на допълнителни хабитати за мътене. Подходящите за осъществяването на 
тази цел пасища са разположени както в съседство на района на проекта, така и в по-
голямата си част в много отдалечени райони на защитената зона. 
 Бойниците реагират чувствително на промени на структурата на местообитанието 
и на свързаните с това зрителни смущения. Вероятно те няма да приемат ивица с шири-
на около 300 м по протежение на дигата като територия за мътене и търсене на храна. 
Останалите бъдещи хабитати с потенциал за развитие се намират извън максималния 
обсег на действие на предизвиканите от железопътната линия смущения. Този обсег на 
действие се ограничава от специфичната чувствителност на бойника. 
 Потенциалът на развитие на засегнатите територии се ограничава силно. Остана-
лите подходящи за целта на развитие територии не са засегнати. 
 Определената от плана за управление на зоните цел не може да се постигне изця-
ло. Тъй като стимулирането на много малката в момента популация на бойника се кла-
сифицира като наложително необходимо от компетентните природозащитни органи, 
в този случай не може да се приеме само частично изпълнение на установената цел на 
развитие, въпреки че предполагаемата загуба ще засегне само някои бъдещи места за 
мътене. 
 Ключов критерий: в конкретния случай неприемливо ограничаване на потенци-
ала на развитие в подходяща за вида птици територия.
 Оценка: голяма степен на негативните въздействия
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 Ограничаване на възможностите за развитие на хабитати за мътене за 
бойниците (Philomachus pugnax) случай 2
 По границата на защитена зона за птиците е планирано изграждането на разполо-
жена върху насип железопътна линия. 
 В плана за управление на зоната е предвидено за съседните на защитената зона 
територии стимулиране на бойника чрез развитието на допълнителни хабитати за мъ-
тене. На тези територии край защитената зона са разположени малкото подходящи за 
тази цел пасища. Бойниците реагират чувствително на промени на структурата на мес-
тообитанието и на свързаните с това зрителни смущения. Вероятно те няма да приемат 
ивица с ширина около 300 м по протежение на дигата като територия за мътене и тър-
сене на храна. 
 Определената от управлението на зоните цел не може да се постигне вече. Бой-
ниците ще се концентрират занапред върху малкото съществуващи в зоната места за 
мътене. 
 Ключови критерии: силно ограничаване на потенциала на развитие в подходяща 
за вида птици територия 
 Оценка: много голяма степен на негативните въздействия

 Безпокойство на малък лебед (Cygnus bewickii) породено от обслужващ път 
за строителството 
 В голяма речна низина е планирано разширяването на страничен канал. За целта 
са необходими значителни строителни работи, които ще продължат около три години. 
За обслужването на големия строителен обект е необходим път за строителството, кой-
то трябва да премине през място за почивка на малките лебеди. След приключване на 
мерките е предвидено изцяло премахване на пътя за строителството и възстановяване 
на ландшафта в първоначалното му състояние. 
 По време на тригодишния срок на строителство плашливите малки лебеди няма да 
имат места за почивка нито в района на изграждане на канала нито по пътя за строител-
ството. Останалите места за почивка в защитената зона, които се използват редувайки 
се с отпадащите територии, не са достатъчни, за да покрият необходимостта от терито-
рии за търсене на храна за популацията.
 Затова трябва да се изходи от това, че голяма част от лебедите ще напусне защите-
ната зона. 
 Тъй като малките лебеди имат склонност да се преместят в други зони след про-
дължително безпокойство (създаване на нова традиция за почивка), е възможно пти-
ците да не се върнат в зоната и след приключване на мерките. Съществува опасност от 
трайно безпокойство. Така ще бъде подложена на негативни въздействия и надрегио-
налната функция на защитената зона в мрежата Натура 2000. 
 Ключов критерий: опасност от трайно безпокойство на голяма част от птиците, 
трайно влошаване на функцията в мрежата Натура 2000
 Оценка: изключително голяма степен на негативните въздействия

 Проект за жилищно строителство в близост до гнездовия район на ливад-
ния дърдавец (Crex crex)
 В директна близост до отлично структуриран комплекс от влажни тревни съоб-
щества със значителен брой мътещи ливадни дърдавци е планиран нов жилищен комп-
лекс. 
 Поради скитащите кучета и котки от жилищния комплекс се очакват големи загу-
би на възрастни ливадни дърдавци и техните поколения. Заради прикрития начин на 
живот на този вид дистанцията за бягство е много малка. Малките не могат да летят ня-
колко седмици и не могат да избягат от скитащите и ловуващи домашни животни. След 
като малките станат самостоятелни, възрастните екземпляри губят своята перушина и 
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по време на линеенето също не могат да летят. 
 Съществува опасност ливадните дърдавци да са привлечени от структурно много 
подходяща и атрактивна като хабитат за мътене, отглеждане на поколението и линее-
не зона. От друга страна голямата опасност от хищничество не може да се разпознае 
предварително от птиците. Там броят на установилите се възрастни екземпляри и мал-
ки всяка година ще бъде намаляван от скитащите домашни животни, така че трябва да 
се изходи от изключително голямо въздействие. Освен това е възможно индиректно 
намаляване на популацията и в други подходящи защитени зони, които се получават от 
„ефекта на клопката“ на зоната. 
 Ключови критерии: много голяма специфична за видовете чувствителност към 
грайферите, силна притегателна сила на зоната за мигриращите птици, продължително 
драстично намаляване в зоната и възможни негативни въздействия извън границите на 
зоната
 Оценка: изключително голяма степен на негативните въздействия
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 Д.  Примерно съдържание на 
 една ОС в Германия

 УВОД ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ

 Представеното тук има като минимум отношение към прилагането на българското 
законодателство по отношение на: 
– чл.31а от ЗБР (Обн. ДВ бр.77/2002 г., изм. и доп. ДВ бр.62/2010 г.)
– чл.23 ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на ОС на ППП/ИП с предмета и 
целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр.85/15.10.2010 
г.).

 Представеното по-долу примерно съдържание принадлежи на реално съществу-
ваща оценка за съвместимост на „План за застрояване на индустриална зона «Kißlegg 
– Waltershofen [IKOWA]» на границата на две общини“, попадащ в рамките на зона DE 
8225–341 „Езера и блата около гр. Кислег“. Оценката е завършена през април 2010 г. Ин-
веститор на проекта и съответно възложител на оценката е Целево сдружение „Индус-
триална зона Валтерсхофен“. Оценката е извършена от Работна група:

• Дипл.-инж. Б. Стокс – Защита на околната среда и инфраструктурно планиране 
72072 Тюбинген, Ръководител проект: Dipl.-Ing. Burchard Stocks
• Планиране на пространство за свободно време и на неговото развитие – Еберхарт 
и партньори 78464 Констанц, Ръководител проект: Дипл.-инж. Волфганг Шетлер
• Институт по ботаника и ландшафтознание, 76131 Карлсруе (Сътрудници: Дипл.-
геогр. Thomas Breunig, дипл.-биол. Peter Vogel) 
• Работна група за екология на животните + планиране, (Сътрудници: Дипл.-геогр.
Johannes Meyer, ландшафтен еколог Jürgen Trautner) 
• Картография: Reichert + партньори инженери – Геоинформация и планиране 
72072 Тюбинген, (Сътрудници: Дипл.-инж. Felix Reichert)

 ПРИМЕРНО СЪДЪРЖАНИЕ
1. Увод
 1.1. Повод
 1.2. Задание
 1.3. Описание на Намерението
 1.4. Натура 2000/актуален списък със зони
2. Инфомация за зона DE 8225–341 „Езера и блата около гр. Кислег“
 2.1. Обзор (срв. карта № 1а приложение а)
 2.2. Цели на изследване и развитие
 2.3. Части от зоната, засегнати от намерението (срв. карта № 1б приложение а)
3. Базисни данни и основи на оценката/съществени за опазването части от зоната
 3.1. Типове местообитания според Приложение I на Директивата за местообитанията
 3.1.1. Методика

3.1.1.1. Находища на типове местообитания от директивата за местообитанията в час-
тите от зоната, които се намират на територията на плана или са съседни на него
3.2. Видове според Приложение II на Директивата за местообитанията както и ха-
рактерни видове и съобщества на типовете местообитания

 3.2.1. Методика
 3.2.2. Резултати от картирането
 3.2.2.1. Местност „Арисридер Моос“
 3.2.2.2. Влажни площи около поток Аргсензее
 3.2.2.3. Езеро Вюурмююле
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3.2.3. Други видове, включени в стандартния формуляр при обявяване на зоната, 
но не регистриране по време на проучванията за ОС

 3.3. Условия на средата/почви и воден баланс
 3.4. Функции в кохерентна мрежа
 3.4.1. Типове местообитания според Приложение I на Директивата за местообитанията
 3.4.2. Видове според Приложение II на Директивата за местообитанията
4. Описание на намерението и представяне на специфичните за проекта въздействия/
ефекти
 4.1. Предишни натоварвания

4.2. Директни и индиректни въздействия на намерението, както и предвидени 
предпазни мерки, от страна на инвеститора, и мерки за ограничаване на щетите

 4.2.1. Описание на намерението
 4.2.2. Въздействия, причинени от строителството

4.2.3. Въздействия, причинени от съоръжението, както и предпазни мерки, от стра-
на на инвеститора и мерки за ограничаване на щетите
4.2.3.1. Изключване на дълбочинни сонди/ – вкопаване на основи в дълбочина/ – 
дълбочинни кладенци с цел опазване на наличните условия на подпочвените води

 4.2.3.2. Повърхностно отводняване
4.2.4. Въздействия, причинени от експлоатацията на съоръжението, както и пред-
пазни мерки, от страна на инвеститора и мерки за ограничаване на щетите

 4.2.4.1. Светлина
 4.2.4.2. Шум
 4.2.4.3. Вредни вещества
 4.2.4.4. Изхвърляне на отпадни води

4.3. Кумултавини въздействия чрез включването в анализа на други проекти/пла-
нове/ползвания в пространствен контекст

5. Оценка за съвместимост
5.1. Описание и преценяване на потенциалните въздействия на оценявания проект 
с вземане предвид на предпазните мерки от страна на инвеститора и мерки за ог-
раничаване на щетите

 5.1.1. Типове местообитания от Приложение I на Директивата за местообитанията
 5.1.1.1. Отнемане на площи

5.1.1.2. Разсичане на местообитания и значими функционални връзки и обменни фун-
кции между местообитанията по Приложение I на Директивата за местообитанията

 5.1.1.3. Промени на условията на средата, особено на хидложките условия
5.1.1.4. Натоварване на отводняващите водоеми с допълнителни повърхностни 
води съотв. промени/влошаване на качеството на водата

 5.1.1.5. Внасяне на вредни вещества по въздушен път
5.1.2. Видове от Приложение II на Директивата за местообитанията както и харак-
терни видове

 5.1.2.1. Отнемане на площи или разкъсващи въздействия
 5.1.2.2. Промени на условията на средата, особено на хидроложките условия
 5.1.2.3. Светлинни въздействия, съоръжения за осветяване
 5.1.2.4. Обезпокояване чрез шум
 5.1.2.5. Други въздействия/фактори на въздействие
 5.1.3. Почви/условия на средата

5.2. Описание и преценяване на потенциални въздействия в резултат на оценявано-
то намерение във връзка с други проекти или планове в пространствен контекст

6. Резултат на оценката за съвместимост
7. Източници/литература

Приложения
Карти
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 ГЛАВА 5

 СТАНОВИЩА НА 
 ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА 
 С ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ.6(4)  на ДИРЕКТИВА
 ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА 92/43/ЕЕС.

 УВОД ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ

 Представеното тук има като минимум отношение към прилагането на българското 
законодателство по отношение на: 
– чл.33, чл.34 и чл.34а от ЗБР (Обн. ДВ бр.77/2002 г., изм. и доп. ДВ бр.62/2010 г.)
– чл.31 от Наредба за условията и реда за извършване на ОС на ППП/ИП с предмета и це-
лите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр.85/15.10.2010 
г.).

 Втората подточка на Член 6(4) на Директива 92/43/ЕЕС предвижда специално 
процедиране винаги когато планът или проектът касае зона, съдържаща приоритет-
ни хабитати и/или видове, и може да засегне тези приоритетни хабитати и/или видове. 
Реализирането на планове или проекти, които могат негативно да повлияят тези зони 
може да бъде обосновано само ако възникналите основателни причини от най-висок 
обществен интерес се отнасят за човешкото здраве или обществената безопасност или 
изключителни ползи за околната среда, или ако, преди да се даде одобрение на плана 
или проекта, Комисията излезе със становище за предвижданата инициатива.
 С други думи, щетите върху зоните ще се приемат само когато специфичните ос-
нователни причини посочени по-горе са налице или след допълнителната процедурна 
предпазна мярка с независима оценка от Комисията.

 В случай на основателни причини от най-висок обществен интерес различни от чо-
вешкото здраве, безопасност и ползи за околната среда, е необходимо предварително 
становище на Европейската Комисия. Член 6(4), втора подточка, не посочва конкретна 
процедура или специфично съдържание на едно такова становище. Ето защо трябва от-
ново да се разгледа финансовата ситуация и целите преследвани от въпросното усло-
вие. Становището трябва да включва оценката на екологичните характеристики, които 
могат да бъдат засегнати от плана или проекта, релевантността на възникналите осно-
вателни причини и баланса на тези два противоречащи си интереса, както и оценява-
не на компенсаторните мерки. Тази оценка включва както научна така и икономическа 
преценка, а също и проучване на необходимостта и пропорционалността на реализи-
рането на плана или проекта по отношение на възникналите основателни причини.

 По своята същност, становището на Европейската Комисия не е акт със задължи-
телни правни последици. Националните власти могат да не се съобразят с него и да 
решат да изпълнят плана или проекта, дори и становището да е отрицателно. Все пак в 
такъв случай е нормално да се очаква решението да отрази аргументите на Комисията 
и да обясни защо нейното становище не е взето предвид. Във всички случаи Комисията 
може да прецени дали изпълнението на плана или проекта е в съответствие с изисква-
нията на законодателството на Общността и, ако е необходимо, да заведе съответните 
съдебни действия. 
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 Комисията, при представянето на своето становище, трябва да провери баланса 
между засегнатите екологични характеристики и възникналите основателни причини, 
и да оцени компенсаторните мерки. Становището няма задължителен характер, но в 
случай на несъответствие със законодателството на Общността могат да се предприе-
мат съдебни действия.

 Тук представяме 2 становища на Европейската Комисия в отговор на отправени 
към нея запитвания по казуси в Германия.

 ИЗБРАНИ ОТКЪСИ

 1. Становище на ЕК относно автомагистрала А 20 – пресичане 
 долината на река Пиин, Германия.

 СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ от 18 декември 1995 за пресичането на 
долината Пиин (Peene) (Германия) от планираната магистрала A 20 съгласно Член 6(4) 
на Директива 92/43/EEC за опазването на природните местообитания както и на дивата 
фауна и флора (96/15/EC)

 1. Магистрала A 20 

 1.1. Федерална Република Германия планира да построи, в рамките на транспор-
тни проекти Deutsche Einheit, магистрала A 20, свързваща Любек (Lübeck), Stralsund и 
Stettin.
 Според плановете на трасето, магистралата ще пресича, на територията на Мек-
лембург Западна-Померания (Mecklenburg Western-Pomerania), две специални защите-
ни зони по Директива 79/409/EEC от 2 април 1979(1) за опазване на дивите птици. Тези 
територии съдържат приоритетни типове хабитати, които могат да бъдат засегнати от 
магистралата. Правителството на Германия изтъква основателни причини от най-висок 
обществен интерес, различни от тези свързани с човешкото здраве и обществената 
безопасност. Ето защо, Комисията трябва да представи становище съгласно Член 6(4) 
на Директива 92/43/EEC от 21 май 1992(2) за опазването на природните местообитания 
както и на дивата флора и фауна (Директивата за Местообитанията).

 1.2. Що се отнася до пресичането на долината Trebel and Recknitz, Комисията по-
сочва в своето становище от 27 април 1995(3), че влошаването на защитената зона е 
оправдано по основателни причини от най-висок обществен интерес. Пресичането на 
долината Peene не е било предмет на това становище на Комисията, защото плановете 
на трасето за тази отсечка са били преразгледани от властите в Германия, за да се оцени 
по-безвредно трасе.
 В писмото си от 3 август 1995, Германското Министерство на Транспорта инфор-
мира Комисията, че новите планове за трасе за пресичането на Peene са завършени и 
поиска становище съгласно Член 6(4) на Директивата за Местообитанията. По искане 
на Комисията, с писмо от 6 октомври 1995, бяха предадени допълнителна информация 
и подробни карти на растителността и животинското разнообразие. На 24 октомври 
1995, Комисията предприе оценка на място във връзка с възможните пресичания на 
защитената зона.

 1.3. Както Комисията е описала в своето становище от 27 април 1995, две правител-
ствени решения са отдали най-висок приоритет на проекта за магистрала A 20 на осно-
вание необходимостта от значително подобрение на съществуващата пътна мрежа, за 
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да се подпомогне икономиката в Мекленбург-Западна Померания, където безработи-
цата е висока. Чрез закона за изграждане на пътищата от 15 ноември 1993, Бундестагът 
(народното събрание) е посочил необходимостта от тази магистрала.
 Мащабът на безработицата в Мекленбург-Западна Померания, измерен като про-
цент от цялото работещо население, достигна през октомври 1995 до 15,2 % (4). Процен-
тът във всичките нови Провинции (Länder) достигна 13,8 %, докато в старите Провинции 
бе 8,1 %. Безработицата във Федералната Република като цяло възлиза на 9,2 %. Ето 
защо безработицата в Мекленбург-Западна Померания е почти двойно по-висока от 
тази в старите Провиции, и онази от 1992.
 С 2,3 % от населението на Германия, Мекленбург-Западна Померания добавя приб-
лизително 1,1 % към брутния вътрешен продукт (стойности за 1994)(5). Ето защо брут-
ният вътрешен продукт създаван в Мекленбург-Западна Померания, в сравнение с про-
цента от населението, е значително по-нисък от средния брутен вътрешен продукт.
 Мекленбург-Западна Померания е територия по Цел 1 по смисъла на Регламента 
на Съвета (EEC) No 2081/93 за Структурните Фондове (6). Тези територии са територии, 
чието развитие „изостава“ и чието развитие и структурно приспособяване трябва да 
бъде подпомогнато, за да се заздрави икономическата и социалната свързаност на Об-
щността.

 1.4. Магистрала A 20 е част от транс-европейската пътна мрежа (7). Тази мрежа, като 
част от транс-европейските мрежи (Член 129б от Договора на Общността), трябва да 
бъде подобрена, за да се гарантира функционирането на вътрешния пазар и да се даде 
възможност на гражданите на Съюза, икономическите фигури и регионалните и мест-
ните общности да извлекат полза от дадена територия без вътрешни граници. Пътната 
мрежа цели специално свързването на периферните или изолираните региони с цен-
трални региони от Общността, за да се заздрави икономическата и социалната свърза-
ност в Общността.

 2. Защитената зона 
 Планираната магистрала ще пресича защитена зона «Peenetal vom Kummerower See 
bis Schadefähre». Територията се простира по долината на река Peene, с дължина 70 км; 
тя образува коридор с ширина от 1 до 5 км, разположен между брега и югоизточната 
част на Мекленбург-Западна Померания. Тя включва най-големите, а по отношение на 
фауната и флората и най-богатите алувиални алкални блата в северна Германия. Тери-
торията е място за гнездене и почивка на значителен брой редки и застрашени птици, 
включително мигриращи видове. Цялата територия съдържа гори върху тресавища и 
блата и остатъчни алувиални гори, приоритетни типове хабитати по Директивата за 
местообитанията (Анекс I, No 44.A1 до 44.A4 и 44.3).
 С изключение на четири селища, разположени в защитената зона (Anklam, Jarmen, 
Loitz, Demmin), огромни части от долината са неизползвани от хората.

 3. Плановете на трасето 
 За пресичането на Peene, Федералната Република проучи като основни алтерна-
тивни решения територията на запад от Loitz и районите източно и западно от Jarmen. 
По икономически и структурни причини, по-специално спестяващото време свързване 
на Grimmen и Greifswald с други икономически центрове, Федералната Република пред-
почете пресичането източно от Jarmen.
 На 20 януари 1995 Федералното Министерство на Транспорта реши, че трасето 
трябва да е източно от Jarmen. Министерството на Икономическите Работи на Меклен-
бург-Западна Померания бе инструктирано да търси решение за пресичането на Peene, 
което да гарантира съответствие с националните и европейските екологични цели.
 Така алтернативните трасета разположени на запад от Jarmen или Loitz вече не 
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биха могли да се разглеждат от властите на Мекленбург-Западна Померания. Комисия-
та, все пак, трябва да гарантира съгласно Член 6(4) на Директивата за местообитанията, 
че неблагоприятно въздействие върху дадена зона се приема само при липсата на ал-
тернативни решения. Ето защо тя трябва да прецени дали съществува решение, което 
да е по-безвредно от предложеното трасе източно от Jarmen.

 3.1. Пресичането на река Peene източно от Jarmen съгласно първоначално одобре-
ните планове
 Според първоначално одобрените планове на трасето, магистрала A 20 трябваше 
да пресича река Peene с мост на около 1 000 м източно от съществуващото пресичане 
на долината при Jarmen. В този участък от защитената зона, алувиалните алкални мочу-
рища и горите върху тресавища и блата – приоритетен тип хабитат, не са претърпели 
неблагоприятни ефекти от съществуващите ползвания. Броят на видовете, използващи 
този участък от Peene като гнездови и хранителен хабитат, съответно е висок. ливадни-
ят дърдавец (Crex crex), синегушката (Luscinia svecica) и белият щъркел (Ciconia ciconia) са 
само някои от видовете, срещащи се тук.
 Това трасе би засегнало пряко горите върху тресавища и блата по протежение на 
приблизително 150 м. Непрякото въздействие (шум, замърсяване, промяна на видовото 
разнообразие) би било осезаемо на площ от около 1 000 м от двете страни на магистра-
лата.

 3.2. Пресичането на река Peene при Loitz
 Западно от Loitz, неблагоприятно въздействие върху територията до известна 
степен оказват високоволтовите електропроводи. Въпреки че трасето няма пряко да 
засегне приоритетни хабитати, значителни алкални мочурища ще бъдат унищожени на 
голямо протежение. Което е още по-важно, местообитанията на средната пъструшка 
(Porzana parva), синегушката и малкия креслив орел (Aquila pomarina) ще бъдат увре-
дени. Малкият креслив орел, специално, е изключително рядък в Германия и не гнезди 
никъде другаде в Централна и Западна Европа.

 3.3. Пресичането на Peene западно от Jarmen
 Това възможно алтернативно трасе би било разположено на 2,5 км западно от пър-
воначално планираното пресичане при Jarmen изток. Като приоритетни хабитати, ос-
татъчните алувиални гори биха били пряко засегнати; горите върху тресавища и блата, 
друг приоритетен тип хабитат, се среща на около 150 м от предложеното трасе и следо-
вателно би бил засегнат индиректно. Местата за гнездене или хранене на синегушката 
и белия щъркел също биха претъпрели увреждания.

 3.4. Пресичането на Peene източно от Jarmen, както е планирано понастоящем
 Според сегашните планове за трасето, магистрала A 20 ще пресича река Peene на 
300 м източно от съществуващото пресичане от национален път B 96 и близо до тър-
говски дистрибуторски център. Приоритетни хабитати няма да бъдат пряко засегнати 
– най-близкият се намира на 300 м от планирания мост. Въпреки това, трасето би засег-
нало други видове от интерес за Общността, като видрата (Lutra lutra), бобъра (Castor 
fiber), земеродното рибарче (Alcedo atthis) и пеперудата (Lycaena dispar). Все пак, тези ви-
дове се срещат в цялата защитена зона или, що се отнася за пеперудата, поне в някои 
други части на защитената зона.

 4. Заключения 

 4.1. Последици за зоната
 От четирите възможни пресечни точки в рамките на защитената зона, предложе-
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ната в момента е най-безвредна. Приоритетните хабитати не са пряко засегнати. Няма 
да бъдат пряко засегнати особено редки птици, чието присъствие е било причината 
за обявяването на долината като специална защитена територия. С разполагането на 
трасето близо до съществуващия пресечен пункт се избягва пресичане на незасегната 
част от долината, новите негативни ефекти се групират със съществуващия натиск вър-
ху зоната, оказван от близкото село, съществуващия мост и индустриалното ползване. 
Поради тези причини, последиците от магистралата за зоната като цяло изглеждат при-
емливи.

 4.2. Основателни причини от най-висок обществен интерес
 Както Комисията е описала в своето горепосочено становище от 27 април 1995, 
Мекленбург-Западна Померания страда от изключително висока безработица. Маща-
бите на безработицата там са почти два пъти по-големи от тези на безработицата в 
старите Провинции от няколко години. Брутният вътрешен продукт създаван в Мек-
ленбург-Западна Померания, в сравнение с процента от населението, е значително по-
нисък от средния брутен вътрешен продукт.
 Комисията взима предвид специалната ситуация на Мекленбург-Западна Поме-
рания като специално подпомага развитието на региона чрез Структурните Фондове. 
Магистрала A 20 освен това е част от трансевропейската пътна мрежа. Структурните 
Фондове, както и трансевропейските мрежи имат за цел да установят международния 
пазар и да заздравят икономическата и социалната свързаност на Общността. В тази 
връзка, трябва да бъде създадена връзка „изток-запад“ в Мекленбург-Западна Помера-
ния, за да се свърже с централните региони на Общността.
 Специалната стойност на A 20 като част от транспортните проекти Deutsche Einheit 
е отразена в най-високия приоритет, който и е даден от Правителството на Германия, 
както и в класифицирането от Бундестага на тази магистрална връзка като необходи-
мост.
 Не е намерено алтернативно решение. Заради нейната дължина и местоположе-
ние не е възможно да се избегне пресичане на защитената зона; целите, преследвани 
с изграждането на магистралата, както и желаното групиране на трафика не биха били 
постигнати.

 4.3. Смекчаващи и компенсаторни мерки
 Все пак пресичането ще създаде нова изкуствена пречка за миграцията на видове-
те в долината Peene и ще причини безпокойство на други типове хабитати важни за ви-
довете включени в Директивите за птиците и местообитанията. Поради тази причина, 
трябва да се предприемат достатъчни компенсаторни мерки, гарантиращи цялостната 
свързаност на Натура 2000. Комисията е отбелязала компенсаторните мерки описани в 
писмото на Транспортното Министерство на Германия от 30 октомври 1995, предвиж-
дащи и подпомагащи създаването или възстановяването на седем различни типа ха-
битати на площ от приблизително 100 ха в долината Peene между Jarmen и Loitz. Тези 
мерки трябва да се предприемат едновременно със строителните работи, а Комисията 
изисква Федералното Правителство да я информира адекватно за тези мерки.
 Комисията е отбелязала и мерките предвидени за намаляване въздействието от 
магистралата по време на, и след нейното изграждане, както е посочено в писмото на 
Транспортното Министерство от 30 октомври 1995. Строителството ще се извършва от 
понтони, за да се ограничи доколкото е възможно увреждането на територията. Броят 
на стълбовете в алувиалната равнина ще бъде намален до необходимия минимум. Ос-
вен това, ще се предприемат предпазни мерки срещу емисиите от магистралата като 
шумови бариери от двете страни на моста. Тези бариери ще бъдат използвани и като 
бариери за смекчаване на светлинното привличане и безпокойство на нощните жи-
вотни от фаровете на автомобилите, преминаващи по моста. Освен това трябва да се 
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предприемат допълнителни мерки, свързани с потенциално изтичане на гориво, гаран-
тиращи, че и при инциденти, горива или други опасни вещества няма да замърсяват 
защитената зона.
 Предвид предвидените компенсаторни и смекчаващи мерки, и отчитайки, че е из-
брано най-безвредното алтернативно решение, Комисията, съгласно Член 6(4) на Ди-
ректива 92/43/EEC, представя следното становище:
 Неблагоприятните ефекти върху защитената зона «Peenetal vom Kummerower See 
bis Schadefähre» в резултат на планираната магистрала A 20 източно от Jarmen са оправ-
дани от основателни причини от най-висок обществен интерес.

 Изготвено в Брюксел, 18 декември 1995.

 За Комисията

 Ritt BJERREGAARD

 Член на Комисията

 (1) OJ No L 103, 25.4.1979, p.1.
 (2) OJ No L 206, 22.7.1992, p.7.
 (3) 95/C 178/03 (OJ No C 178, 13.7.1995, p.3).
 (4) Source: Bundesanstalt für Arbeit.
 (5) Source: Statistisches Bundesamt.
 (6) OJ No L 193, 31.7.1993, p.5.
 (7) Council Decision 93/629/EEC of October 1993, OJ No L 305, 10.12.1993, p.11.

 2. Становище на ЕК относно създаването на нова индустриална и 
 търговска зона Зигерланд в бившия военен полигон Трупбах.

 СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТ 24/04/2003 предоставено по искане 
на Германия съгласно Чл.6(4) подточка 2 на Директива 92/43/EEC от 21 май 1992 за опаз-
ването на природните местообитания както и на дивите животни и растения, относно 
създаването на нова индустриална и търговска зона Зигерланд («Siegerland») в бившия 
военен полигон Трупбах (Trupbach) в околностите на Зиген/Фройденберг (Северен 
Рейн-Вестфалия) (Siegen/Freudenberg (North Rhine-Westfalia)

 I. Законовата рамка
 Член 6(3) на директива 92/43/EEC („Директива за местообитанията“) предписва всеки 
план или проект, който не е пряко свързан с, или необходим за управлението на дадена 
зона от Натура 2000, но който може да окаже значителен ефект върху нея, самостоятел-
но, или в комбинация с други планове или проекти, да бъде подложен на оценка за съв-
местимост на последиците от него по отношение на зоната, с оглед на консервационни-
те цели на съответната зона. В светлината на заключенията от оценката на последиците 
от него за зоната и по силата на разпоредбите на алинея 4, компетентните национални 
власти могат да се съгласят с плана или проекта само след като са установили, че той 
няма да засегне неблагоприятно целостта на въпросната зона, и, ако е възможно, след 
като са получили становището на широката общественост.
 Съгласно член 6(4) на директива 92/43/EEC, един план или проект може да бъде из-
пълнен въпреки негативна оценка на последиците за дадена зона от Натура 2000, при 
липса на алтернативни решения, ако е оправдано по основателни причини от първо-
степенен обществен интерес, включително такива от социален или икономически ха-
рактер. В такъв случай Държавите-членки трябва да предприемат всички необходими 
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компенсаторни мерки, за да гарантират, че цялостната свързаност (кохерентността) 
на Натура 2000 е защитена, и трябва да информират Комисията за предприетите ком-
пенсаторни мерки. Когато въпросната зона съдържа приоритетен тип природно место-
обитание и/или приоритетен вид, и ако не може да се позове на съображения свързани 
с човешкото здраве, обществената безопасност или ползи от съществено значение за 
околната среда, проектът може да бъде обоснован, след становище на Комисията, с 
други основателни причини от първостепенен обществен интерес.

 II. Запитването на Германия
 На 9.6.2000 г. DG ENV получи официално писмо и документация с дата 22.5.2000 г. 
от Германското Федерално Министерство на Околната среда, опазването на природа-
та и ядрената безопасност с молба за становище по силата на Член 6(4) на Директива 
92/43/EEC относно създаването на нова индустриална и търговска зона в границите на 
бившия военен полигон Трупбах в околностите на Зиген/Фройденберг (Северен Рейн-
Вестфалия).
 Когато бе поискано становището на Комисията през май 2000 г., зоната все още не 
е била официално предложена от Германия като Територия от значение за Общността 
(pSCI) по Директива 92/43/EEC.
 На 22 юни 2000 г. Комисията информира Германия, че становище съгласно Член 
6(4) на Директивата за местообитанията може да бъде издадено от Комисията само ако 
територията е била официално обявена като pSCI.
 На 23 март 2001 г. територия „Ерикоидни и бедни на хранителни вещества тревни 
съобщества Трупбах“, N° DE 5113–301 бе предложена като Територия от значение за Об-
щността (pSCI) от правителството на Германия.

 III. Проектът
 Проектът се състои в създаването на нова индустриална и търговска зона от 140 ха 
в границите на бившия военен полигон Трупбах (обща площ = 295 ха), от който 85 ха са 
обявени като pSCI. В миналото, засегнатата територия е била използвана като трениро-
въчен военен полигон от армиите на Германия и Белгия.

 IV. Зоната
 През 2001 г. големи части от бившия военен полигон са били предложени от пра-
вителството на Германия като Територия от значение за Общността (pSCI), под обозна-
чението „Ерикоидни и бедни на хранителни вещества тревни съобщества Трупбах“, N° 
DE 5113–301. Територията се характеризира с богат комплекс от местообитания, вклю-
чително следните местообитания от Приложение I на Директивата за местообитанията: 
4030 – Европейска сухи ерикоидни съобщества, *6230 – Богати на видове Nardus тревни 
съобщества върху силикатни субстрати в планински области (и предпланински райо-
ни в континентална Европа) и 6510 – Низинни сенокосни ливади (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis).
 Територията включва също и съответни популации на горска чучулига (Lullula 
arborea) и червеногърба сврачка (Lanius collurio), два вида птици от Приложение I от Ди-
рективата за птиците (79/409/EEC). Други два вида, посочени в това приложение, също 
се срещат в зоната: сивият жерав (Grus grus) и осоядът (Pernis apivorus).

 V. Последици от проекта за зоната
 Оценка на въздействието на проекта върху местообитанията на видовете, защи-
тени по Директивата за местообитанията, бе проведена в контекста на основно пред-
проектно проучване. Оценката заключава, че проектът би довел до широкомащабно 
унищожаване на горепосочените типове местообитания. Той би оказал значително 
въздействие върху предложената Територия от значение за Общността, причинявайки, 
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освен всичко останало, и унищожаването на изключително богат хабитатен комплекс 
с много висока консервационна стойност. Проектът би имал необратим и значителен 
отрицателен ефект върху всички типове местообитания и видове, за опазването на кои-
то е обявена зоната, както и върху структурното разнообразие и целостта на зоната 
като цяло. Според компетентните власти, смекчаващите мерки не биха имали никакъв 
смисъл, тъй като не може да се избегне значителното отрицателно въздействие върху 
защитените местообитания и видове.
 Несъмнено проектът ще засегне неблагоприятно, по смисъла на Чл.6(3) на дирек-
тивата, целостта на зоната „Ерикоидни и бедни на хранителни вещества тревни съоб-
щества Трупбах“, съдържаща приоритетно природно местообитание.
 В такъв случай, проектът може да се изпълни само, ако се спазват изискванията, 
изложени в Чл.6(4) на директивата.

 VI. Изпълнение на изискванията по Чл.6(4)
 Тъй като последиците от проекта за зоната са негативни, както бе потвърдено от 
властите в Германия, изпълнението на изискванията по Чл.6(4) подлежи на оценка:

 – Алтернативни решения

 Необходимостта от нова индустриална зона в съседство с град Зиген се обяснява 
с недостатъчна наличност на територии за индустриални бази. През 1993 г. необходи-
мостта от индустриални зони в района на Зиген, Фройденберг (Freudenberg) и Кройцтал 
(Kreuztal) бе оценена на около 158 ха за периода до 2010 г. Още седем потенциални зони 
бяха оценени като потенциални алтернативи на предложената територия Зигенланд/
Трупбах («Siegerland/Trupbach»). Въпреки това бяха идентифицирани само две подходя-
щи алтернативни територии, с обща площ от 56 ха. Въпреки, че бе решено, че тези две 
територии биха могли да бъдат използвани през един преходен период, не бяха счете-
ни за подходяща дългосрочна алтернатива на една нова голяма индустриална зона на 
територията на Трупбах.
 На 30 май 2001 г. Градският Съвет на Зиген реши да започне ново проучване на 
наличието на индустриални зони в региона. В този контекст бе оценена или повторно 
оценена осъществимостта на създаването на нови индустриални зони в множество те-
ритории. Чернова от изготвената в резултат на този процес „Концепция за търговските 
и индустриалните зони“ («Gewerbe- und Industrieflächenkonzept»), от октомври 2001 г., 
бе предоставен на Комисията в началото на 2002 г. От този документ е видно, че мини-
мум три допълнителни територии могат да се разглеждат като възможни алтернативи 
за осигуряването на пространство за индустриална база към град Зиген. Тези терито-
рии са следните:

 1. „Лаймбахтал/Фауле Бирке/Айзенхарт“ в Зиген/Айзерн («Leimbachtal/Faule Birke/ 
Eisernhardt» in Siegen / Eisern) (63,8 ха),
2. „Обершелден/Зелбах“ («Oberschelden/Seelbach») (41,3 ха),
3. „Хардер Берг“ («Haardter Berg») (15,1 ха).

 Територия 1 лесно би могла да бъде увеличена като се включи допълнителна площ 
разположена на територията на съседната община Вилнсдорф (Wilnsdorf). По този на-
чин би могла да се създаде „междуобщинска“ индустриална зона. Част от територия 1 
ще е свободна едва през 2005 г., тъй като все още се използва като сметище за инертни 
материали. Територия 3 ще е свободна едва след 2009 г., тъй като за момента все още се 
използва като депо за изхвърляне на шлаката от стоманодобивната индустрия.
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 – Основателни причини от първостепенен обществен интерес

 Твърдението, че са налице основателни причини от първостепенен обществен ин-
терес се основава на аргументите, че според оценка извършена през 1993 г. от управата 
на област Арнсберг (Arnsberg) е налице цялостен недостиг на индустриални зони за об-
ласт Арнсберг (градовете Зиген, Фройденберг и Кройцтал) в размер на 158 ха, от които 
само около 50 ха могат да бъдат покрити от други две планирани територии. Създава-
нето на нова индустриална зона от повече 100 ха в бившия военен полигон Трупбах би 
позволило запълването на този дефицит и би допринесло за икономическото развитие 
на региона, подобрявайки икономическата му структура.
 Ето защо, тази нова зона би била от съществено значение за поддържане и осигу-
ряване на заетост в региона. Концентрацията на търговски и индустриални дейности 
на едно място би имала предимство от гледна точка на икономиката и трафика и би 
засилила междуобщинското сътрудничество между градовете Зиген, Фройденберг и 
Кройцтал.

 – Компенсаторни мерки

 До момента никакви конкретни компенсаторни мерки не са предложени от компе-
тентните власти.

 VII. Становище на Комисията
 Комисията е на мнение, че горепосочените територии могат да представляват съот-
ветни алтернативи за осигуряването на допълнителни площи за индустриална база към 
град Зиген. Комисията вярва също, че съществуващите индустриални зони, които вече 
са свободни, но в момента не се използват, трябва по-добре да се интегрират в плани-
рането, преди да се взима решение за създаването на нови индустриални зони. Според 
инициативна група на местните жители, повече от 370 ха такива неизползвани индуст-
риални зони все още са свободни в област Зиген-Витгенщайн (Siegen-Wittgenstein).
 Освен това, търсенето на алтернативни територии за индустриално и търговски 
развитие не трябва да се ограничава до границите на местните общини. Алтернатив-
ни територии в съседни общини и „междуобщински“ територии също биха могли да 
осигурят допълнителни площи за индустриална база в региона. Недостатъците, про-
изтичащи от тези алтернативи, например с оглед постъпленията от данъци, не могат 
да оправдаят игнорирането на тези възможности. Съответната Държава-членка носи 
отговорността за разрешаването на тези трудности.
 Следователно, Комисията е на мнение, че оценката на възможните алтернативи на 
проекта не е извършена напълно задоволително и, че не може да се приеме, че не съ-
ществуват алтернативи за този проект, както се изисква по Чл.6(4) на Директива 92/43/
EEC.
 По отношение на обществения интерес към проекта, Комисията е на мнение, че 
необходимостта от допълнителни индустриални зони в и около град Зиген, така как-
то е оценена през 1993 г., трябва да бъде повторно оценена, като се препоръчва да се 
вземат предвид териториите, които вече са свободни, но към настоящия момент не се 
използват, както и икономическата ситуация днес, около 10 години след провеждане на 
последната оценка на ситуацията.
 Дори и да може да бъде доказан определен обществен интерес от предоставянето 
на допълнителни индустриални зони в региона на Зиген, Комисията въпреки всичко е 
на мнение, че не са налице конкретни основателни причини от първостепенен общес-
твен интерес за създаването на една допълнителна индустриална зона на територията 
на Трупбах, предвид това, че няма убедително доказателство за липсата на алтерна-
тивни територии в региона. Освен това Комисията не е убедена в аргумента, че що се 
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отнася до безработицата, една индустриална зона би представлявала значително пре-
димство в сравнение с постепенното развитие на няколко по-малки зони.

 На базата на своята оценка на наличната информация, Комисията е на мнение, че 
неблагоприятните ефекти от създаването на нова индустриална и търговска зона в 
рамките на бившия военен полигон Трупбах в предложената Територия от значение за 
Общността „Ерикоидни и бедни на хранителни вещества тревни съобщества Трупбах 
(Heiden und Magerrasen Trupbach)“, N° DE 5113–301, не са оправдани от основателни при-
чини от първостепенен обществен интерес.
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 ГЛАВА 6

 ПРАКТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД 
 ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГНЕТО НА ЧЛ.6(3) и 6(4)
 на ДИРЕКТИВА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА 
 92/43/ЕЕС.

 УВОД ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ

 Представеното тук има като минимум отношение към прилагането на българското 
законодателство по отношение на: 
– чл.31 – 34а от ЗБР (Обн. ДВ бр.77/2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 62/2010 г.)
– Наредбата за условията и реда за извършване на ОС на ППП/ИП с предмета и целите на 
опазване на защитените зони (Обн. ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр.85/15.10.2010 г.).

 Прилагането на Директивата за опазване на дивите птици (79/409/ЕЕС) и на Дирек-
тивата за опазване на местообитанията (92/43/ЕЕС) се предизвиквали не едно и две, а 
многобройни различни тълкувания. За да подпомогне разрешаването на възникналите 
разногласия и въз основа на възникналите казуси Европейската комисия през годините 
разработва ръководства, които представят тълкуването на Комисията.
 Въпреки това продължават да съществуват несъгласия и интерпретации различни 
от тези на Европейската комисия. В такива случаи като окончателна стъпка се стига до 
дела в Съда на Европейския съюз и произнасянето му по казуса. Решението на Съда на 
Европейския съюз е задължително за изпълнение и се разпростира върху всички стра-
ни от ЕС. Съда може да наложи ежедневни глоби, които имат много силен стимулиращ 
ефект за бързо изпълнение на неговите решения.

 Както е видно от практиката на Съда на Европейския съюз разглеждани са дела по 
казуси възникнали от спорната интерпретация на почти всички членове на Директива-
та за местообитанията. 
 Веднъж произнесено решение на съда с конкретното тълкувание то важи върху 
всички страни членки на съюза. 
 Няма никакво основание, която и да е държава членка да предполага, че ще бъде 
третирана по различен, по-снизходителен начин поради своето „величие“, „неповтори-
мост“ или пък национална специфика! 
 Скоростта и последователността, с която се разрешават делата по казуси, по които 
вече има разрешените прецеденти би трябвало да има отрезвяваща роля за свободно-
то интерпретиране на текстовете от Директивите.
 Въпреки това, практиката показва, че не секва желанието на страните членки „да 
си пробват късмета, да им мине номера“ смятайки, че техния казус е уникален и тяхната 
интерпретация е по-добра от прежде осъдените държави членки...
 Затова познаването и РАЗБИРАНЕТО на решенията на Съда на Европейския съюз 
е жизнено важно за избягването на грешките допуснати от вече осъдените държавите 
членки и ПЕСТИ СРЕДСТВА НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ за плащане на налаганите глоби.

 В рамките на проекта бе преведена избрана част от изданието „КАЗУСИ СВЪРЗАНИ 
С ПРИРОДА И БИОРАЗНООБРАЗИЕ, РЕШЕНИЯ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Евро-
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пейска комисия 2006“ представени на оптичния носител в Приложение 10 към настоя-
щото издание. 

 Във втората част на ръководството са представени пълните описания на делата 
включително предшестващото ги развитие, аргументи на страните, фактология и т.н.

 Преведена е първата част от ръководството, която представя решенията на Евро-
пейския съд по отделните казуси свързани със съответните членове на природозащит-
ните Директиви:

 ИЗБРАНИ ОТКЪСИ

 Преведената Част I. от Ръководството на Съда на Европейския съюз включва:

1. Общи принципи
2. Директива за птиците
 2.1. Начин за транспониране на Директивата за Птиците
 2.2. Приложно поле на Директивата: Член 1, Член 2, Член 3

2.3. Задължение за прилагане на специални мерки за съхраняване на видовете 
местообитания: режим на правна защита за специалните защитени зони (СЗЗ) 

 2.3.1. Класификация на СЗЗ и осигуряване на законова защита: Член 4.1 и 4.2
 2.3.2. Избягване на замърсяване или влошаване на местообитанията: Член 4.4
 2.4. Задължения за защита на видове
 2.4.1. Обща система на защита: Член 5
 2.4.2. Търговия с птици: Член 6
 2.4.3. Ловуване, улавяне или убиване на птици: Член 7, Член 8
 2.4.4. Дерогации: Член 9
3. Директивата за местообитанията
 3.1. Начин на транспониране на Директивата за местообитанията

3.2. Задължения за опазване на местообитанията: правен режим на защита на про-
ектотеритории от значение за Общността (пТЗО), териториите от значение за Общ-
ността (ТЗО), специални консервационни зони (СКЗ)

 3.2.1. пТЗО – ТЗО– СКЗ: Член 4
 3.2.2. Предотвратяване на влошаването: Член 6.2
 3.2.3. Оценка на планове и проекти и компенсаторни мерки: Член 6.3 и 6.4

3.2.4. Оценки на планове и проекти и консервационни мерки в специалните защи-
тени зони: Член 7

 3.2.5. Наблюдение на природозащитния статус: Член 11, Член 14
 3.3. Задължения за защита на видовете
 3.3.1. Система на строга защита: Член 12, Член 13, Член 15
 3.3.2. Дерогации: Член 16

 Тук представяме извлечение от преведената част на цитираната по-горе публика-
ция (Приложение 10 към Практическите насоки) касаеща казусите свързани с прилагане-
то на чл.6(3) и 6(4) от Директивата за местообитанията.
 3.2.3. Оценка на планове и проекти и компенсаторни мерки: 
Член 6.3 и 6.4

3. Планове или проекти, които не са непосредствено свързани с или необходими 
за управлението на територията, но които самостоятелно или в комбинация 
с други планове или проекти могат да окажат значително въздействие върху 
нея, подлежат на подходяща оценка за въздействието им върху територия-
та от гледна точка на целите за опазване на тази територия. Като вземат 
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предвид заключението на оценката и при спазване на разпоредбите на член 4, 
националните компетентни органи одобряват плана или проекта само след 
като установят, че няма да има отрицателно въздействие върху съответна-
та и ако е необходимо, след като са получили мнението на обществеността.

4. Ако въпреки отрицателната оценка на въздействието върху територията 
от плана или проекта и при липса на алтернативни решения той трябва да 
бъде осъществен поради наложителни причини от първостепенен обществен 
интерес, включително и такива от социален или икономически характер, то 
тогава Държавите-членки трябва да предприемат всички компенсаторни 
мерки, за да гарантират защита на общата цялост на Натура 2000. Те трябва 
да информират Комисията за приетите компенсаторни мерки.

Ако разглежданата територия включва приоритетен тип природно место-
обитание и/или приоритетен вид, единствените съображения, които могат 
да бъдат посочени, са само тези, свързани със здравето на човека или общес-
твената безопасност, с благоприятни въздействия върху околната среда от 
първостепенно значение или, след становище  на Комисията, с други наложи-
телни причини от „първостепенен обществен интерес.“

 По отношение на практиката на Съда:
 Член 6(3) на Директивата за местообитанията създава процедура, която да га-
рантира, с помощта на предварителен преглед на план или проект, който не е пряко 
свързан с или са необходими за управление на съответната зона, но може да има зна-
чителен ефект върху нея, че е разрешен само до степен, която не вреди на целостта на 
територията, а в член 6, параграф 2 от Директивата за местообитанията се установява 
задължение за обща защита, състояща се в избягване на влошаване на състоянието и 
изменения, които могат да имат значителни последици, като в светлината на целите на 
Директивата този член не може да се прилага едновременно с член 6, параграф 3.
 В преамбюла на Директивата за местообитанията се посочва, че подходяща оценка 
трябва да бъде направена на всеки план или програма, която може да има значителен 
ефект върху предмета на опазване на територията, който е определен или е определен 
в бъдеще. Това намира израз и в член 6, параграф 3, който предвижда наред с другото, 
че даден план или проект, който може да има значително въздействие върху съответ-
ния територия, не може да бъде разрешен без предварителна оценка на неговото въз-
действие. Директивата за местообитанията не определя заданието на плана и проекта. 
От друга страна, Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценка на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда гласи, че раз-
решение за осъществяването на проекти, които могат да имат значително въздействие 
върху околната среда22, трябва да се издава само след като предварителната оценка на 
възможното въздействие върху околната среда на тези проекти е била извършена, като 
определянето на проекта е в съответствие с член 1, параграф 2: изпълнение на строи-
телни работи или на други инсталации или схеми; друга намеса в естествената околна 
среда и ландшафта, включително добив на минерални ресурси. 
 Подобно определение на проекта е от значение за определяне на понятието за план 
или проект, предвидено в Директивата за местообитанията, което цели и Директива 85/
337, предотвратяване на дейности, които могат да увреждат околната среда да не бъдат 
разрешени без предварителна оценка на тяхното въздействие върху околната среда.
 Фактът, че дейността е извършвана периодично в продължение на няколко го-
дини в съответната територия и, че всяка година за тази дейност трябва да бъде по-
лучавано разрешително, всяко поредно издаване на което изисква оценка както на 

22 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0337:EN:HTML 103



Немският опит и Правото на ЕС

възможността за провеждането на тази дейност, така и на територията, където може да 
бъде провеждана, сам по себе си не представлява пречка за разглеждането му, при вся-
ко поредно кандидатстване, като отделен план или проект по смисъла на Директивата 
за местообитанията.
(C-127/02 – «Waddenvereniging and Vogelbeschermingsvereniging»)

 Директивата не прави разграничение между мерките, взети извън или вътре в 
защитена зона. Следователно определението на понятието „проект“ в националното 
законодателство, което се отнася до действията, извършени извън защитената зона, не 
може да бъде по-тясно от това, което се отнася за проекти, осъществявани в рамките на 
защитената зона.
(C-98/03, Commission v. Germany)

 Първото изречение на член 6, параграф 3 на Директивата за местообитанията, 
трябва да се тълкува в смисъл, че всеки план или проект, който не е пряко свързан  с 
или необходим за управлението на територията трябва да бъде предмет на подходяща 
оценка на въздействието му върху територията от гледна точка на предмета на нейното 
опазване, ако той не може да бъде изключен, въз основа на обективна информация, че 
ще има значителен ефект върху тази територия, индивидуално или в комбинация с дру-
ги планове и проекти. Изискването за подходяща оценка на въздействието прилагане-
то на даден план или проект зависи от условието за възможен значителен ефект върху 
територията. Ето защо, задействането на механизма за опазването на околната среда 
предвиден в член 6, параграф 3 на Директивата за местообитанията, не предполага, 
но ясно от насоките за тълкуването на този член, изготвени от Комисията – „Управле-
ние на обектите от Натура 2000: Ръководство за тълкуване на член 6 от Директивата за 
местообитанията 92/43/EEC“ се счита, че плана или проекта определено има значител-
но въздействие върху съответната територия, следвайки вероятността, че такъв ефект 
се придава от този план или проект. Що се отнася до член 2, параграф 1 на Директива 
85/337, текстът на който, е сходен с този на член 6, параграф 3 на Директивата за мес-
тообитанията, предвижда, че Държавите-членки приемат всички необходими мерки, 
за да гарантират, че преди да бъдат одобрени, проектите, които могат да окажат съ-
ществено въздействие върху околната среда... са предмет на оценка по отношение на 
тяхното въздействие, Съдът е постановил, че тези проекти, могат да окажат значително 
въздействие върху околната среда. От това следва, че първото изречение на член 6, 
параграф 3 на Директивата за местообитанията е подчинено на изискването за подхо-
дяща оценка на въздействието на даден план или проект при условие, че има вероят-
ност или опасност, че той ще има значително въздействие върху засегнатата територия. 
На принципа на предпазливостта, който е един от основите на високо ниво на защита, 
преследвани от политиката на Общността за околната среда, в съответствие с първата 
алинея на член 174, параграф 2 ЕС23 и чрез позоваване на Директивата за местообитани-
ята, такъв риск съществува, ако той не може да бъде изключен въз основа на обективна 
информация, че плана или проекта ще има значително въздействие върху засегната-
та територия. Такова тълкуване на условието, съгласно което за конкретна територия 
даден план или проект е обект на оценка на въздействието означава, че в случай на 
съмнение по отношение на липсата на значителни последици, такава оценка трябва да 
бъде извършвана, което дава възможност за ефективно предпазване при планове или 
проекти, които имат отрицателно въздействие върху целостта на съответната терито-
рия, те да не се разрешават. По този начин се допринася за постигането на основната 

23 Политиката на Общността за околната среда има за цел постигане на най-високо ниво на 
защита, като взема предвид различните ситуации в различните региони на Общността. Тя се 
основава на принципа на предпазливост и на принципите за предприемане на превантивни 
мерки, при които щети на околната среда следва приоритетно да се отстраняват при техния 
източник, и че замърсителят плаща.104



цел, в съответствие с третото съображение в Преамбюла24 на Директивата за местооби-
танията и член 2, параграф 19 от нея, а именно осигуряване на биологичното разнооб-
разие чрез опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
 В съответствие с първото изречение на член 6, параграф 3 на Директивата за мес-
тообитанията, даден план или проект, който не е пряко свързан с или необходими за 
управлението на дадена територия, е вероятно да попречи на консервационните й 
цели и трябва да се предвиди вероятността той да окаже значително въздействие вър-
ху тази територия. Оценката на този риск трябва да бъде направена въз основа на ха-
рактеристиките и специфичните условия на околната среда на засегнатата територия 
от такъв план или проект. Както е видно от първото изречение на член 6, параграф 3 от 
Директивата за местообитанията във връзка с 10-то съображение в преамбюла (виж по-
горе), значителното естество на въздействието върху дадена територия на даден план 
или проект, който не е пряко свързан с или необходим за управлението на обекта, е 
свързано с целите за опазване на съответната територия. Така че, когато такъв план или 
проект, има въздействие върху територията, но не може да наруши целите на нейното 
опазване, това не може да се счита за вероятно значително въздействие върху съответ-
ната територия. От друга страна, когато такъв план или проект пречи на целите за опаз-
ване на съответната територия, това трябва задължително да се счита за вероятност 
за оказване на значително въздействие върху територията. При оценката на потенци-
алните ефекти на даден план или проект, тяхното значение трябва да се установи въз 
основа на характеристиките и специфичните условия на околната среда в засегнатата 
от този план или проект територия. 
 Съгласно член 6, параграф 3 на Директивата за местообитанията, извършването 
на подходяща оценка на въздействието върху засегнатата територия от плана или про-
екта, предполага, че преди неговото одобрение всички аспекти на плана или проекта, 
които самостоятелно или в комбинация с други планове и проекти, могат да засегнат 
предмета на опазване на територията, трябва да бъдат идентифицирани в светлината 
на най-добрите научни знания в тази област.
(C-127/02 – «Waddenvereniging and Vogelbeschermingsvereniging»)

 Условието за оценка на въздействието на даден план или проект върху предмета 
на съответната територия, изисква такава оценка да се извършва, когато има съмнения 
за наличието на значителни въздействие. Това обаче  не позволява тази оценка да бъде 
използвана по отношение на някои категории проекти, на базата на критерии, които не 
гарантират адекватно, че тези проекти няма да оказват значително въздействие върху 
защитените зони: 

 „Проекти, засягащи природата и селските райони, различни от промени на форма-
та или използването на земята, или промени в нивото на подпочвените води, свързани 
със земната повърхност“ – факт е, че националното законодателство изисква проверка, 
че причиняването на сериозни екологични щети, може да се възпрепятства от съвре-
менните технологии, но факт е и, че вредите, които не могат да бъдат предотвратени 
чрез съвременните технологии, но могат да бъдат редуцирани до минимум, не може да 
бъде достатъчен, за да се гарантира спазването на задължението, предвидено в член 
6, параграф 3. Задължението на проверка, установено от националното законодател-
ство, в никакъв случай не може да гарантира, че проект, свързан с дадена инсталация 
няма неблагоприятно въздействие върху целостта на защитената зона. По-специално, 
задължението да се провери  дали сериозни щети върху околната среда, които не могат 
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да бъдат предотвратени чрез съвременните технологии, но са намалени до минимум, 
не гарантира, че такъв проект няма да доведе до увреждане на територията.

 „Проектите, отнасящи се до съоръжения за използването на вода, с оглед на фак-
та, че те не са предмет на  разрешение“ – факта, че това се отнася до използването на 
малки количества вода, само по себе си не изключва възможността, някои от техните 
приложения да окажат значително въздействие върху защитена зона. Дори да се пред-
положи, че при такова използване на водата няма вероятност да има значително въз-
действие върху състоянието на водното тяло, то не следва, че то не би могло да окаже 
значително въздействие върху съседни защитени зони.

 Системата, когато разрешаването на „съоръжения причиняващи емисии“ е отка-
зана, е само когато нейната проява би могла да засегне защитена зона, разположена в 
района на въздействие на тези съоръжения, като съоръжения, чиито емисии засягат 
защитена зона, но разположени извън тази зона, могат да бъдат разрешени без да се 
взема предвид въздействието на тези емисии върху тази територия. Тази система, до-
колкото тя се отнася за емисиите в рамките на зоната на влияние, както е определено 
в техническите спецификации в съответствие с общите критерии върху инсталациите, 
не може да гарантира съответствие с член 6, параграфи 3 и 4. При липса на утвърдени 
научни критерии, които априори биха изключили емисии, засягащи една защитената 
зона, разположена извън зоната на влияние на съответното съоръжение, но имащи зна-
чителен ефект върху тази територия, то системата, въведена от националното законо-
дателство в тази област в никакъв случай, не е в състояние да гарантира, че проектите 
и плановете, свързани със съоръженията причиняващи емисиите, които влияят върху 
защитените зони, разположени извън тяхната сфера на влияние, не оказват неблаго-
приятно влияние върху тези територии, по смисъла на член 6, параграф 3.
(C-98/03, Commission v. Germany)

 „Планове и проекти за водовземане“ – няма изрична правна разпоредба, която да 
изисква планове и проекти за водовземане да подлежат на такава оценка. Системата 
предвижда, че по същество всички планове и проекти за водовземане, които попадат в 
рамките на условията, предвидени в член 6, параграф 3 от Директивата за местообита-
нията, предварително се считат, че могат да бъдат потенциално вредни за съответната 
територия и не могат да бъдат в състояние да осигурят спазването на изискванията на 
тази разпоредба. Макар че такъв вид предварителна оценка на потенциалните рискове, 
може да се базира на конкретни факти по отношение на мястото, което не е пример по 
отношение на самите проекти, което противоречи на изискванията на член 6, параграф 
3 от Директивата за местообитанията. При определяне на потенциалните вредни дейс-
твия за всяка засегната територия, рискът при управлението на някои проекти, които 
въз основа на техните специфични характеристики могат да окажат влияние върху в 
територията да не са обхванати.

 „Планове за земеползване“ – националното законодателство не поставя ясни изис-
квания  плановете за земеползване да бъдат предмет на подходяща оценка, по отно-
шение на техните последствия за специалните консервационни зони, в съответствие 
с член 6, параграфи 3 и 4 от Директивата за местообитанията. Въпреки, че плановете 
за земеползване като такива не разрешават развитието на територията, разрешение-
то за планиране и развитие на проекти трябва да бъде получено по нормалния начин, 
като това има голямо влияние за решенията за развитието на територията. Поради това 
плановете за земеползване трябва да бъдат предмет на подходяща оценка на тяхното 
отражение върху съответната територия.
(C-6/04, Комисията срещу Великобритания)
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 По отношение на концепцията за подходяща оценка по смисъла на член 6, па-
раграф 3 на Директивата за местообитанията, трябва да се отбележи, че разпоредба-
та определя специфичният метод извършване на такава оценка. Въпреки това, според 
формулировката на тази разпоредба, подходящата оценка на въздействието върху те-
риторията на съответния план или проект трябва да се предхожда от неговото одобре-
ние и да отчита кумулативният ефект, който е резултат от комбинацията на този план 
или проект, с други планове и проекти, с оглед на целите за опазване на територия-
та. Следователно такава оценка предполага, че всички аспекти на плана или проекта, 
кои то могат или индивидуално, или в комбинация с други планове и проекти, да се 
отразяват на тези цели трябва да бъдат идентифицирани в светлината на най-добрите 
научни знания в областта. Тези цели могат, както е видно от членове 3 и 4 от Директи-
вата за местообитанията и по-специално член 4, параграф 4, да се установят въз основа 
на важността на тези територии за поддържане или възстановяване в благоприятно 
състояние, с цел запазване на природен тип местообитание в Приложение I към тази 
директива или видове в Приложение II и за свързаността им с Натура 2000, както и на 
заплахите от увреждане или унищожаване на които са изложени.
 Що се отнася до условията, при които дадена дейност може да бъде разрешена 
от националните компетентните власти, в светлината на заключенията от оценката на 
въздействието на плана или проекта за съответната територия, одобряването им тряб-
ва да бъде само след като компетентните власти са се убедили, че плана или проекта 
няма да окажат неблагоприятно въздействие върху целостта на тази територия. Сле-
дователно е очевидно, че даден план или проект може да бъде окончателно одобрен 
само при условие, че компетентните национални органи са убедени, че той не вреди на 
целостта на съответната територия. Така че, когато остава съмнение за неблагоприятни 
въздействия върху целостта на територията, свързани с плана или проекта се счита, 
че компетентният орган трябва да откаже разрешение. Критерият за разрешението, 
предвиден във второто изречение на член 6, параграф 3 на Директивата за местооби-
танията интегрира принципа на предпазливостта и прави възможно най-ефективно 
предот вратяване на неблагоприятните въздействия върху целостта на защитените те-
ритории, в резултат на прилагането на планове и проекти. По-малко строги критерии за 
разрешение от този, не могат да гарантират ефективно изпълнение на целта за защита 
на територията, предназначени съгласно тази разпоредба.
 Когато националният съд е призован да провери законосъобразността на разре-
шението за даден план или проект по смисъла на член 6, параграф 3 на Директивата 
за местообитанията, той може да определи дали границите на преценка на компетен-
тните национални органи, определени от тази разпоредба са спазени, макар и тя да не 
е транспонирана в правната система на съответната Държава-членка, независимо от 
изтичането на срока, определен за тази цел. Задължението на дадена Държава-членка 
да предприеме всички необходими мерки за постигане на целите, поставени от Дирек-
тивата е обвързващо задължение, наложено от трета алинея на член 249 ЕО и от самата 
директива. Това задължение, да предприемат всички необходими мерки, независимо 
дали са общи или специални, е задължително за всички органи на Държавите-членки, 
включително за съдилищата, отнасящи се до въпроси от тяхната компетентност.
 По отношение на правото на индивида да се позовава на Директивата и да разчи-
та Националния съд да я вземе под внимание, би било несъвместимо със задължителна 
сила, причислена към директивата от член 249 ЕО, изключваща по принцип задължени-
ето, налагащо позоваване от страна на заинтересованите. В частност, когато с Дирек-
тива на Държавите-членки е наложено задължението да преследват определен курс 
на поведение, ефективността на такъв акт ще бъде отслабена, ако лицата са били въз-
препятствани да се позовават на него пред Националните съдилища, както и ако пос-
ледните са възпрепятствани от него, като се вземе предвид за елемент на правото на 
Общността, с цел да се реши дали националното законодателство, при упражняване на 
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избор отворен към него по отношение на формата и методите за изпълнение, е запазил 
в рамките на нейното право на преценка, определени от Директивата. Това се отнася и 
за установяване дали при липса на транспониране в националното законодателство на 
съответната разпоредба на съответната директива, националният орган, който е приел 
обжалвания акт е запазил рамките на неговото право на преценка, определени от тази 
разпоредба. 
 По-специално, по отношение на границите на свобода, определени в член 6, па-
раграф 3 на Директивата за местообитанията, компетентните национални органи, като 
вземат предвид заключенията на подходящата оценка на даден план или проект за съ-
ответната територия с оглед на целите за нейното опазване, могат да разрешат тази 
дейност, само ако те са сигурни, че тя няма да има отрицателно влияние върху тази 
територия и в случай, че има достатъчни научни основания по отношение на липсата 
на такива ефекти. При неспазване на подобно условие, националните власти могат да 
разрешат тази дейност в лицето на несигурност по отношение на липсата на неблаго-
приятни последици за засегнатите територия. От това следва, че изискванията на член 
6, параграф 3 на Директивата за местообитанията, могат да бъдат взети под внимание 
от националния съд, който да определи дали един национален орган, издал разреше-
ние, свързано с даден план или проект е запазил рамките на свобода, определени от 
въпросната разпоредба.
(C-127/02– «Waddenvereniging and Vogelbeschermingsvereniging»)

 По отношение на практиката на Съда, принципът, че проектите, които могат да ока-
жат съществено въздействие върху околната среда трябва да бъдат подлагани на еко-
логична оценка не се прилага, когато заявлението за издаване на разрешение за проект 
е официално подадено преди изтичането на срока за транспониране на директивата 
(виж, по отношение на Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката 
на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (OJ 1985 L 175, 
p. 40) Дело C-431/92 Комисията срещу Германия [1995] ECR I-2189, параграфи 29 и 32, и дело 
C-81/96 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland [1998] ECR I-3923, параграф 23). 
 Съдът е постановил, че този критерий е формално само един, който е съобразен с 
принципа на правна сигурност и запазва ефективността на една директива. Причината 
за това е, че дадена директива, като например Директивата за местообитанията е пред-
назначена предимно за покриване на мащабни проекти, които най-често изискват дъл-
го време за завършване. Поради това не би било подходящо за съответните процедури, 
които са на национално равнище и които са били официално започнати преди датата 
на изтичане на срока за транспониране на Директивата, да се направи по-тромава и 
отнемаща много време за изпълнение на конкретните изисквания, наложени от Дирек-
тивата (виж, по аналогия, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, параграфи 23 и 24).
 И Директива 85/337 и Директивата за местообитанията, се отнасят до оценката на  
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда. И в двата 
случая, процедурата по оценяване се извършва преди проекта да е окончателно одоб-
рен. Резултатите от тази оценка трябва да се вземат под внимание при вземането на 
решението за осъществяването на проекта, а решението може да се изменя в зависи-
мост от резултатите. Различните етапи на разглеждането на проекта са тясно свързани 
и представляват сложна система. Фактът, че съдържанието на някои изисквания се раз-
личава не засяга тази оценка. От това следва, че жалбата трябва да се разглежда към да-
тата, на която е официално представен проекта, а именно датата, посочена в параграф 
54 от настоящото решение.
 На следващо място, следва да се напомни, че в съответствие с разпоредбите на 
актовете за присъединяване, правата и задълженията, произтичащи от правото на 
Общността, освен ако не е предвидено друго, веднага се прилагат в новите Държави-
членки (вж. в този смисъл Решение по дело C-179/00 Weidacher [2002] ECR I-501, параграф 18). 
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Следователно, от Акта за присъединяване произтича, че задълженията по Директивата 
за птиците и Директивата за местообитанията, са влезли в сила по отношение на Ре-
публика Австрия на 1 януари 1995 г., без да е дадено никакво изключение или преходен 
период за тях. Следователно, процедурата за разрешаване на проект за изграждане 
на шосе S 18 е официално започната преди датата на присъединяване на Република 
Австрия към Европейския съюз. Оттук следва, че в конкретния случай, в съответствие 
със съдебната практика, посочена в точка 56 от настоящото решение, задълженията по 
Директивата за местообитанията не обвързват Република Австрия, тъй като проектът 
за изграждането на шосе S 18 не е бил обект на изискванията, предвидени в тази дирек-
тива.
(C-209/04 Комисията срещу Австрия)

 3.2.4. Оценка на планове и проекти и компенсаторни мерки в Специалните 
защитени зони
Член 7

Задълженията съгласно член 6, параграфи 2, 3 и 4 от настоящата директива 
заменят задълженията, произтичащи от първо изречение на член 4, параграф 
4 от Директива 79/409/ЕИО, по отношение на териториите, класифицирани 
съгласно член 4, параграф 1 или признати за такива съгласно член 4, параграф 
2 от нея, от датата на влизане в сила на настоящата директива или от дата-
та на класифициране или признаване от страна на Държава-членка съгласно 
Директива 79/409ЕИО, в случай че последната дата е по-късна.

 По отношение на практиката на Съда:
 Текстът на член 7 от Директивата за местообитанията изрично посочва, че член 6, 
параграфи от 2 до 4 от тази директива се прилагат, в замяна на първото изречение на 
член 4, параграф 4 на Директивата за птиците, за териториите определени съгласно 
член 4, параграф 1 или параграф 2 на последната директива. От това следва, че бук-
валното тълкуване на този пасаж на член 7 от Директивата за местообитанията, само 
териториите определени като Специални защитени зони попадат под разпоредбите на 
член 6, параграфи от 2 до 4 от тази директива.
 Фактът, че режим на защита съгласно първото изречение на член 4, параграф 4 
на Директивата за птиците се отнася до териториите, които не са класифицирани като 
Специални защитени зони, но е трябвало да бъдат класифицирани така, само по себе си 
не означава, че режим на защита, посочени в член 6, параграфи от 2 до 4 от 
 Директивата за местообитанията заменя първоначалният режим по отношение на 
тези територии.
(C-374/98, Комисията срещу Франция – «Basses Corbières»)

 Тъй като член 7 от Директивата за местообитанията по отношение на местооби-
тания предвижда, че задълженията, които възникват, по силата на член 6, параграф 2 
от тази директива, заместват тези, произтичащи от първото изречение на член 4, па-
раграф 4 на Директивата за птиците, че по отношение на Специалните защитени зони, 
правния статут на защита на тези зони трябва да гарантира избягване влошаването на 
природните местообитания и местообитанията на видовете, както и значително обез-
покояване на видовете, за които тези зони са определени.
(C-415/01, Комисията срещу Белгия)

 Що се отнася до земята, засегната от Специална защитена зона, член 7 от Директи-
вата за местообитанията предвижда, че задълженията, произтичащи от първото изре-
чение на член 4, параграф 4 на Директивата за птиците са заменени със задълженията, 
произтичащи по силата на член 6, параграф 2 на Директивата за местообитанията, счита-
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но от датата на прилагане на Директивата за местообитанията, или от датата на класифи-
циране съгласно Директивата за птиците, в случай че последната дата е по-късна. Член 
6, параграф 2 на Директивата за местообитанията, както и първото изречение на член 4, 
параграф 4 на Директивата за птиците, изисква от Държавите-членки да предприемат 
подходящи мерки, за да се избегне, наред с другото, влошаване на местообитанията в 
Специалните защитени зони класифицирани в съответствие с член 4, параграф 1.
(C-117/00, Комисията срещу Ирландия – «Owenduff-Nephin Beg Complex»)

 Това може да се види от член 6, параграф 3 на Директивата за местообитанията, във 
връзка с член 7, че всеки план или проект, които не е пряко свързан с или необходим за 
управлението на Специалната защитена зона, класифицирана в член 4 от Директива-
та за птиците, но има вероятност от значително въздействие върху тях самостоятелно 
или в комбинация с други планове и проекти, следва да бъде подложен на подходяща 
оценка на въздействието им върху тази зона, с оглед на целите на нейното опазване. В 
светлината на заключенията на оценка на въздействието върху Специалната защитена 
зона националните компетентни органи съгласуват плана или проекта, само след като 
установят, че не вреди на целостта на зоната и ако е необходимо, след като получи ста-
новището на широката общественост.
(C-209/02, Комисията срещу Австрия – «Wörschacher Moos»)
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 ПРИЛОЖЕНИЯ:

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ПРЕВЕДЕНИТЕ 
 РЪКОВОДСТВА (ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯ 
 КОМПАКТ ДИСК С ИНФОРМАЦИЯ)

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 СТАТИЯ
 Специализирани изисквания към оценките по член 34 и 35 от Федералния закон за 
защита на природата – указания за извършване на оценки за съвместимост с предмета 
и целите на Натура 2000 в практиката. ANL Laufende Spezialbeiträg. 2006.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ С ФОРМУЛЯР
 Установяване на необходимостта от оценка за съвместимост, съгласно параграф 
38 на Закона за защита на природата „Предварителна оценка по Натура 2000“, с Форму-
ляр за предварителна оценка по „Натура 2000“, в Баден-Вюртемберг. Агенция за опаз-
ване на околната среда на провинция Баден-Вюремберг. 2009.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 НАРЪЧНИК
 Отрицателни въздействия върху зоните по Директивата за местообитанията – въз-
действия, мерки за опазване и развитие на типове природни местообитания и место-
обитания на видове за прилагане изискванията на Директивата за местообитанията в 
Баден-Вюртемберг. Агенция за опазване на околната среда на провинция Баден-Вю-
ремберг, 2002.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4 ЕКСПЕРТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
 Специализирана информационна система и експертни споразумения за опреде-
ляне на значителността на въздействието в рамките на оценката за съвместимост (ОС) 
според Директивата за местообитанията. Окончателен доклад към част Експертни спо-
разумения, към юни 2007 г. Проект за оценка за съвместимост в рамките на Плана за из-
следване на околната среда на Федералното министерство на околната среда, защита 
на природата и сигурност на реакторите. По поръчка на Федералната служба за защита 
на природата – FKZ 804 82 004. АCCURA plan – Heiner Lambrecht.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.5 РЪКОВОДСТВО
 Научни природозащитни методи за оценка на фотоволтаични паркове. Проект FKZ 
805 82 027, финален доклад януари 2006. Федералната агенция за защита на природата 
(BfN), 2009.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.6 РЪКОВОДСТВО
 Необходимо минимално количество на оттока в обезводнени речни участъци, чии-
то води са отклонени към ВЕЦ. Основна информация, изчисляване и примери. Агенция 
за опазване на околната среда на провинция Баден-Вюремберг. 2005.
 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.7 РЪКОВОДСТВО
 Проходимост за животни в течащи води. Указания част 1 – Основи. Агенция за опаз-
ване на околната среда на провинция Баден-Вюремберг. 2005. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.8 РЪКОВОДСТВО
 Методически насоки за оценка на въздействието на транспортната инфраструк-
тура, значително засягаща зони от Натура 2000 (Август 2004); Предложение за методи 
и форми за представяне на оценката за съвместимост (ОС) съгласно Директивата за 
птиците и Директивата за природните местообитания. Изготвено за Министерство на 
транспорта, жилищното строителство и градското планиране на Федерална Република 
Германия.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.9 РЪКОВОДСТВО
Ръководство по Член 6(4) от „Директивата за местообитанията“ 92/43/EEC. Разяснение 
на понятията: алтернативни решения, основателни причини от най-висок обществен 
интерес, компенсаторни мерки, цялостна свързаност (кохерентност), становище на Ко-
мисията. Европейска комисия. Януари 2007.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1.10 РЪКОВОДСТВО
 Казуси свързани с природа и биоразнообразие, решения на Съда на Европейския 
съюз. Европейска комисия, 2006.
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
 ПОЛЕЗНИ ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКИ И АДРЕСИ
 Федералната агенция за природозащита, Германия (BfN):
Интернет страница на BfN 
 http://www.bfn.de/index+M52087573ab0.html 

Интернет страница на BfN, раздел Натура 2000, вкл. „важни връзки“ 
 http://www.bfn.de/0316_natura2000+M52087573ab0.html

Научната координация на проекта – BfN , Д-р, Аксел Симанк:
 Bundesamt für Naturschutz, Konstantinstrasse 110, 53179 Bonn, Germany
 Dr. Axel Ssymank, e-mail: ssymanka@bfn.de 

 Федералната Агенция за околна среда, Германия (UBA):
Интернет страница на UBA
 http://www.umweltbundesamt.de/index-e.htm 

Проекти на UBA за двустранно сътрудничество
 http://www.umweltbundesamt.de/ius-e/index.htm,
 http://www.umweltbundesamt.de/ius-e/beratungshilfe/index.htm

Администриращ агенция на проекта – UBA, Катарина Ленц
 Umweltbundesamt, Wörlitzer Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau, Germany
 Katharina Lenz, e-mail: Katharina.Lenz@uba.de 

 Министерство на околната среда и водите (МОСВ):
Интернет страница, раздел Натура 2000
 http://www.moew.government.bg/ 

Български партньор по проекта: 
 МОСВ, Бул.Мария Луиза 22, София 1000
 Ася Донева, (02) 940 66 73, e-mail: doneva@moew.government.bg 
 Зелени Балкани:
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Интернет страница на проекта 
 http://www.greenbalkans.org/natura2000/german_project/ 

Координация и изпълнение на проекта: 
 Зелени Балкани http://www.greenbalkans.org 
 Симеон Марин, Моб. 0889 223 173, e-mail: smarin@greenbalkans.org 

 Съдът на Европейския съюз, съдебни дела:
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en

 Главна Дирекция „Околна среда“, Европейска комисия:
Интернет страница за Натура 2000
 http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm 
 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

Ръководства за управление и ОС
 h t t p : // e c . e u r o p a . e u / e n v i r o n m e n t / n a t u r e / n a t u r a 2 0 0 0 / m a n a g e m e n t /
guidance_en.htm#art6

Становища на Европейската комисия по чл.6(4) на Директива 92/43/ЕЕС
 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm

Публична информация за Натура 2000 (Public Viewer Natura 2000 – EEA):
 http://natura2000.eea.europa.eu/ 

Европейски тематичен център за биологично разнообразие (ETC BD):
 http://biodiversity.eionet.europa.eu/

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
 КОМПАКТ-ДИСК С ИНФОРМАЦИЯ 
(ПОДРОБЕН ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЕТО Е ЗАПИСАН КАТО ОТДЕЛЕН ФАЙЛ НА ДИСКА!)

 Дискът съдържа ръководства, наръчници, методически насоки, съдебни решения, 
мултимедийни презентации, примери от практиката – по широк кръг от теми, касаещи 
прилагането на Натура 2000:
– Оценка за съвместимост на инвестиционни проекти, планове и програми:

• Структура и методология на ОС в Германия, база данни на ОС
• Прагове на значително въздействие
• ОС за специфични сектори и дейности

– Решения на Европейския съд по казуси свързани с Натура 2000; 
• Подобряване на екологичната кохерентност (свързаност) на мрежата НАТУРА 
2000; 
• Изготвяне на доклади към ЕК относно Натура 2000 (по чл.11 и 17 от Директива 
92/43/ЕЕС) 

– Управление на зони от Натура 2000:
• Планове за управление на защитени зони
• Консервационен статус, поддържане и възстановяване на местообитанията, кар-
тиране 

– Финансиране на мрежата Натура 2000 чрез фондовете на ЕС и др.
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INTRODUCTION

About the project:

Bulgaria joined the EU in 2007 with the last EU-enlargement and the full implementation of 
the Nature-aquis is still a challenge. The EU-Habitats-Directive (92/43/EEC) was amended in 
2006 to include new species and habitats in the Annexes for the accession of Bulgaria and 
Romania (Directive 2006/105/EC of 20.11.2006).

Since 1993 Germany and Bulgaria are cooperating under a bilateral agreement in the 
environmental sector with regular high level meetings. In summer 2006 resulting from a 
meeting with the Bulgarian Ministry and the German Ministry of Environment, a first project 
idea was launched to transfer German knowledge in the implementation of Natura 2000, 
together with a series of other requests of environmental projects. The project was shaped 
into a full project proposal in close cooperation with the German Federal Agency for Nature 
Protection (BfN) and the Bulgarian Ministry (MоOEW) in 2007 and 2008, fitting together and 
closing gaps in other projects like EU-Twinning. Finally a call for tenders was made in March 
2009 and the project could start in summer 2009.

The project was implemented to meet Bulgaria’s needs for training of nature administration 
and to enhance effectiveness of implementation of Natura 2000, and the regulations of the 
Habitats Directive. A major point was the use of the foreign experience related to the practical 
implementation of Natura 2000 and to make this knowledge available in Bulgaria and adapt 
it to Bulgarian needs.

The German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety 
(BMU), through its Federal Environment Agency (UBA), responded to the needs declared by 
the Bulgarian Ministry of Environment and Water. A German Research Project «Germany’s 
experience in implementing EU legislation: NATURA 2000 – management and financing» 
(project number FKZ 380 01 201), was funded through the German Advisory Assistance 
Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe, the 
Caucasus and Central Asia .
The scientific coordination of the project was done by the Federal Agency for Nature 
Conservation (BfN, Dr. Axel Ssymank). 

The Bulgarian counterpart was the Ministry of Environment and Water (Assya Doneva). 

Green Balkans, in their capacity of an organization implementing the project, secured the 
best possible communication and logistics.

The project was implemented in the period July 2009 – October 2010. 

Bulgaria’s needs were subject to a thorough analysis. The relevant experience of Germany, 
Austria, the European Commission, and the European Union was used to fill the identified 
gaps.

The project covered the following topics related to the practical implementation of Natura 
2000:

– Implementing the legal requirements of Article 6 of Dir. 92/43/EEC (habitats) – Natura 
2000 site management, management plans development and appropriate impact 
assessment implementation of the investment projects, plans and programs with hints 
for the administrations. Examples of Commission opinions (Art. 6.4 Habitats Directive) 
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and EU Court of Justice judgments were used to illustrate actual interpretation of 
implementation;
– Improving the ecological coherence of Natura 2000 network – protection of the specific 
features of the landscape relevant for the migrations, distribution and the exchange of 
genetic material in the animal and plant populations; 
– Reporting to the EC on the Natura 2000 Network (focus on National reports under 
Art. 17 Hab. Dir. every 6 years and Art. 11 monitoring needs)– presentation of all needed 
reports with hints for the administrations;
– Financing the Natura 2000 Network through the Cohesion and Structural Funds of the 
EU – planning, preparation and implementation of projects, activities and expenditures 
acceptable for financing;

Literature from 30 different editions (guidelines, publications, etc.), exceeding 1,000 pages, 
was identified, selected according to Bulgarian needs, translated, and edited.
The Bulgarian translation and publishing was done with the consent of the authors and 
publishers of the original publications. 

High-level experts of considerable practical experience from Germany and Austria were 
involved as lecturers, delivering a total of 35 presentations. 

Four seminars, each lasting 1–3 days, were carried out in Sofia and Varna and treated three 
main topics:

– Implementation of Appropriate Assessment for Investment Projects, Plans and 
Programs under Article 6 of the Habitats Directive (92/43/EEC)
– Conservation status, monitoring and reporting according to Art. 17 of Directive 92/43/
EEC
– Management and Financing of the Natura 2000 network

The seminars involved different target groups:

• Employees of Ministry of Environment and Waters at national and regional level:
– «National Nature Protection Service» Directorate
– Executive Environment Agency
– «Preventive Services» Directorate
– «Environmental Cohesion Policy» Directorate
– Regional Inspectorates of Environment and Water 
– National Parks’ Directorates
• Employees of the Executive Forest Agency at national and regional level
• Employees of Ministry of Agriculture and Food
• Employees of Ministry of Regional Development and Public Works;
• Representatives of the scientific community (Bulgarian Academy of Sciences, 
    Sofia University)
• Environmental NGOs

The seminars involved experts in charge of biodiversity and preventive control, freelance 
experts dealing with Appropriate Assessment Reports and/or Environmental Impact 
Assessment Reports, experts from scientific institutions and NGOs, experts on Natura 
2000-implementation from Federal (BfN) and provincial Nature Conservation Authorities 
in Germany and Austria, habitat and species mapping and monitoring experts, as well as 
experts in the field of Natura 2000 site-management.
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More than 200 participants were trained during the seminars.

The effect of the training, however, extends over a much wider range of experts thanks to 
the dissemination of the training materials as CD-Rom to Bulgarian administration and to the 
upload on the project’s website. Useful links are provided in Annex 2.

A study tour to Germany was organized for the experts of the National Nature Protection Service 
of the Ministry of Environment and Water. The experts visited various German institutions and 
authorities for the exchange of knowledge and experience with their colleagues regarding 
the management and protection of the Natura 2000 European Ecological Network.

About this edition

This publication is a practical guidance on the implementation of article 6(3) and 6(4) of 
Directive 92/43/EEC as one important part of the project results. It is structured in six chapters 
– treating six main topics related to the enforcement of Art.6(3) and 6(4) of Directive 92/43/
ЕЕС. 
The enforcement of these articles of the Habitat Directive is done through their transposition 
into the Bulgarian Biological Diversity Act (BDA) Art.31–34а (Promulgated in OJ, Issue 77 of 
August 9th, 2002). 
The order and procedures regarding the implementation of Appropriate Assessment are 
described in details in a Regulation to Art. 31a of the Biological Diversity Act, effective 
since September 11th, 2007. The Regulation provides a detailed description of its scope, the 
competence of the state authorities regarding the Appropriate Assessment procedures, as 
well as the assessment criteria concerning the impact on the Natura 2000 sites.

Each Chapter presents a discussion on several issues or different aspects within the wide 
context of Natura 2000 Appropriate Assessment. 

The emphasis is put on practical examples from the foreign experience. 

This edition comprises the most important parts as a selection of issues, taken from a series of 
particular publications and EU-guidance/guideline documents. The full texts of the translated 
publications or in the case of larger publication the translated sections of these are given in 
Annex 1 on the CD enclosed herewith, also including the complete electronic version of this 
book.

In addition, the CD contains translated guidelines and papers on aspects other than those 
discussed herein, prepared as separate files.

All multimedia presentations made by the lecturers within the project can also be found on 
the CD.

Further information on the CD content is provided in Annex 3.

Every quotation of the translated text should make proper reference to the authors and the 
publishers of the original publications included in Annex 1 and the CD.

Findings, conclusions, and recommendations
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There are no simple rules or prescriptions concerning Natura 2000 management valid for all 
aspects of the ecological network. It is impossible to copy-paste somebody else’s experience 
(even Germany’s) without adapting it to the Bulgarian context. Every single achievement 
made by Germany, Austria or any other EU country has to be analyzed. The underlying 
principle and concept need to be understood. Only then this experience can be adapted to 
the Bulgarian reality (allocation of responsibilities between institutions, etc.).

It was unambiguously confirmed that in Germany preservation of Nature (including forests, 
natural habitats, and habitats of species) is of particular public interest – for EU Nature 
protection such as the Habitats and Birds Directive much stronger than local or regional 
investors’ interests that might be hidden behind the promises for new employment 
opportunities.

Most of the cases related to the observance of the nature conservation legislation in Germany 
are referred to the Federal Courts as their judgments are always in the public interest. Once 
ruled, a case can be used as a precedent, so other similar cases are solved fast or have a 
preventive effect. Only few of the cases cannot be solved in Germany, which calls for a 
judgment by the European Commission or the European Court of Justice.

Germany is by its constitution a Federal State where the implementation of Protected areas 
and its management in Nature Conservation is a task of its 16 Länder (provinces). Only marine 
Natura 2000 implementation is done directly by the Federal Ministry of Environment and 
the Federal Agency for Nature Conservation (BfN). Legal Implementation of EU-Nature 
conservation in Germany is therefore twofold, first at national level in the German Federal Act 
for Nature conservation (Bundesnaturschutzgesetz) as a framework law, then at provincial 
level in their nature conservation law. Most of the guidelines and examples discussed in this 
book are related to concrete Federal Provinces of Germany that have adapted and enforced 
the national and the European nature conservation legislation. Therefore, there are only a 
couple of texts valid for the entire territory of Germany. 

Many of the problems related to Natura 2000 in Bulgaria are identical to those Germany and 
Austria face today or used to experience in the past. However, solved cases help streamline 
the procedure and adopt best practices, which become conventional and find their proper 
formulation in guidelines or statutory acts (rarely). 

Comparing the expert capacity of the officials in local, regional and state, municipal, provincial 
and federal institutions in Germany dealing with nature conservation, and the responsibilities 
and practical experience of their Bulgarian colleagues, one could find striking differences.

The expert’s opinion in Germany is of indisputable validity. Also in Germany it took some time 
for investors to realize that they have to respect EU nature regulations such as the appropriate 
assessment for plans and projects. Stopped projects, court cases because of mistakes or 
scientifically incomplete assessments made clear, that it is wise to work on the «safe side» for 
investments. No self-respecting expert would agree to prepare an «arranged» or distorted 
position paper as this would be the «end» of their career as a specialist. Especially in large 
projects (e.g. road-planning) the investors themselves request high-quality appropriate 
assessments, strictly following the EU rules and based on good scientific evidence only in 
order to achieve and maintain legal safety for their investments and not to be blocked later. 
NGO’s are often asked to give their opinion early on to avoid later infringements. Since the 
network of Natura 2000 is fully established in Germany, many large investors such as the 
German Railways regularly ask for full geographical (GIS-Data) on Natura 2000, to incorporate 
this in their pre-planning procedures. 
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Many of the guidelines translated within the project refer to other laws, statutory acts, or 
regulations of the particular Federal Province. It is impossible, however, to translate all of 
them in order to get a proper idea of the overall situation. That would mean a huge volume 
of work.

Due to the extremely high «investor’s» pressure, the hottest issues in Bulgaria are those 
related to the Appropriate Assessments. Direct destruction of habitats in Bulgaria is the most 
problematic process, shifting other important issues, such as the need of natural habitat 
management, to the bottom of the agenda. Without proper maintenance and management 
of natural habitats, Bulgaria will soon witness deterioration of their conservation status. 
Including particular sites in Natura 2000 and preventing the physical destruction of habitats 
is not enough to secure their long-term preservation.

The pressure exerted by the «investors’ interests» on the Bulgarian nature conservation 
administration is much higher than that in Germany. The main reason is that the other 
institutions, such as Municipalities, Ministry of Regional Development and Public Works, etc., 
which have their controlling duties, devolve their responsibilities upon nature conservation 
administration. Shifting all «problematic issues» to the nature conservation system, instead 
solving them within Spatial Planning and natural resource (such as Forest) Management 
Planning, is extremely illogical. The Appropriate Assessment cannot be the ideal tool for 
solving all issues.

Bulgarian investors and experts in planning give wrong interpretation of «habitat of species». 
They believe that if an area of 0.1 ha is a habitat of species listed in the Standard Data Form, 
then all these species are expected to stay within this particular area all the time, or at least 
when the area is visited by the investor or the experts hired by the investor to develop the 
Appropriate Assessment. Environmental reality, however, presents an entirely different 
situation. Only few of the organisms subject to protection under Natura 2000 spend their life 
in an area of 0.1 ha. These are only some invertebrate species. For the rest of the organisms 
this could be one thousandth or one ten-thousandth of their range, but sometimes it could 
be of crucial significance for the survival of the population (wintering grounds, dangerously 
close to a nesting site, along migration routes, etc.) 

Those developing Appropriate Assessments in Bulgaria underestimate the potential for 
«development of the territory pursuant to the conservation goals and objectives». In case 
of deteriorated habitats or species that have undergone severe decline or extinction in a 
particular part of the habitat, this part of the habitat is undervalued and the loss of this 
area is considered insignificant. This can result in continuous shrinking of the range and 
extinction of the species. Therefore, active conservation measures are needed. With regard 
to the implementation of these conservation measures, the Appropriate Assessment has 
to guarantee enough living space for the species in question, taking into consideration the 
potential for recovery of the species in territories, where it is currently extinct.

In some aspects (database of Appropriate Assessments for cumulative effects, species and 
habitat monitoring under Art. 11 of the Habitats Directive) Germany has just begun walking 
the way, facing difficulties and challenges as many other EU-Member States. Solutions, 
however, are sought in a constructive way. Once found, they are put into practice.
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ANNEXES:

ANNEX 1. Full texts of translated guidelines:

Annex 1.1 (Article)
Bernotat, D. (2006): Fachliche Anforderungen an der Prüfung nach Paragraph 34 u. 35 
BNatSchG. ANL Laufende Spezialbeiträge, 2/06. Green Balkans, Bulgarian translation, 2010.

Annex 1.2 (Explanatory note and Form)
LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Würtemberg (Hrsg.) 
(2009): Formblatt zur Natura 2000 – Vorprüfung in Baden-Württemberg. Stand 03/09. 
Erläuterungen zum Formblatt. Karlsruhe. Green Balkans, Bulgarian translation, 2010.

Annex 1.3 (Guideline)
Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (Hrsg.) (2002): Naturschutz-Praxis, 
Natura 2000: Beeinträchtigungen, Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen von 
Lebensraumtypen und Lebensstätten von Arten zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie in Baden-Württemberg. 1. Aufl. Karsruhe. Green Balkans, Bulgarian translation, 
2010.

Annex 1.4 (Expert agreements)
Lambrecht, H. & Trautner, J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur 
Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP – Endbericht zum Teil Fachkonventionen, 
Schlussstand Juni 2007. – FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Auftrag des 
Bundesamtes für Naturschutz – FKZ 804 82 004 [unter Mitarb. von K. KOCKELKE, R. STEINER, 
R.BRINKMANN, D. BERNOTAT, E. GASSNER & G. KAULE]. – Hannover, Filderstadt. Green Balkans, 
Bulgarian translation, 2010.

Annex 1.5 (Guideline)
Herden, Ch., Rassmus J. & Gharadjedaghi, B. (2009): Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden 
von Freilandphotovoltaikanlagen. Endbericht. BfN Skripten 247. Bundesamt für Naturschutz. 
Bonn-Bad Godesberg. Green Balkans, Bulgarian translation, 2010.

Annex 1.6 (Guideline)
LfU Landesanstalt für Umweltschtz Baden-Würtemberg (Hrsg.) (2005): Mindestabflüsse in 
Ausleitungsstrecken. Grundlagen, Ermittlung und Beispiele. 1. Aufl. Karlsruhe. Green Balkans, 
Bulgarian translation, 2010.

Annex 1.7 (Guideline)
LfU Landesanstalt für Umweltschtz Baden-Würtemberg (Hrsg.) (2005): Durchgängigkeit 
für Tiere in Fließgewässern. Leitfaden Teil 1 – Grundldgen. Oberirdische Gewässer. 
Gewässerökologie 95. 1. Aufl. Karlsruhe. Green Balkans, Bulgarian translation, 2010.

Annex 1.8 (Guideline)
AG KIFL Kieler Institut für Landschaftsökologie, Dipl.-Biol. Dr. Ulrich Mierwald, 
Planungsgesellschaft Umwelt, Stadt und Verkehr – Cochet Consult, Trüper Gondesen 
Partner – Landschaftsarchitekten BDLA (2004): Gutachten zum Leitfaden zur FFH-
Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau. F+E. 02.221/2002/LR Entwicklung von 
Methodiken und Darstellungsformen für FFH-Verträglichkeitsprüfungen (FFH-VP) im Sinne 
der EU-Richtlinien zu Vogelschutz- und FFH-Gebieten im Auftrag des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen. Green Balkans, Bulgarian translation, 2010.
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Annex 1.9 (Guideline)
Guidance document on Article 6(4) of the Habitats Directive 92/43/EEC. Clarification of 
the concepts of: alternative solutions, imperative reasons of overriding public interest, 
compensatory measures, overall coherence, opinion of the Commission. January 2007. 
European Commission. Green Balkans, Bulgarian translation, 2010.

Annex 1.10 (Guideline)
Nature and biodiversity cases ruling of the European Court of Justice. 2006 European 
Commission. Green Balkans, Bulgarian translation, 2010.

ANNEX 2. Important contacts and links
Federal Agency for Nature Conservation (BfN), Germany:
BfN-homepage 
 http://www.bfn.de/index+M52087573ab0.html 

BfN Natura 2000 & Monitoring pages  
 http://www.bfn.de/0316_natura2000+M52087573ab0.html

Scientific coordination of the project – BfN , Dr. Axel Ssymank :
 Bundesamt für Naturschutz, Konstantinstrasse 110, 53179 Bonn, Germany
 Dr. Axel Ssymank, e-mail: ssymanka@bfn.de 

Federal Environment Agency (UBA), Germany:
UBA homepage 
 http://www.umweltbundesamt.de/index-e.htm 

UBA bilateral cooperation projects
 http://www.umweltbundesamt.de/ius-e/index.htm,  
 http://www.umweltbundesamt.de/ius-e/beratungshilfe/index.htm

Administrating Agency of the project – UBA, Katharina Lenz 
 Umweltbundesamt, Wörlitzer Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau, Germany
 Katharina Lenz, e-mail: Katharina.Lenz@uba.de 

Ministry of Environment and Water (MoEW), Bulgaria:
MoEW homepage, Natura 2000
 http://www.moew.government.bg/ 

Bulgarian counterpart – MoEW, Assya Doneva 
 22, Maria Luiza Blvd., Sofia, 1000
 Assya Doneva, +359 (2) 940 66 73, e-mail: doneva@moew.government.bg 

Green Balkans, Bulgaria:
Green Balkans, Project homepage 
 http://www.greenbalkans.org/natura2000/german_project/ 

Coordination and implementation of the project: 
Green Balkans honepage
 http://www.greenbalkans.org 
 Simeon Marin mobile + 359 (0) 889 223 173, e-mail: smarin@greenbalkans.org 

EUROPEAN COURT OF JUSTICE, court cases:
 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en
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DG ENVIRONMENT, European Commission:
DG ENV website for Natura 2000
 http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm 
 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm

Natura 2000 AA and Management Guidelines
 h t t p : // e c . e u r o p a . e u / e n v i r o n m e n t / n a t u r e / n a t u r a 2 0 0 0 / m a n a g e m e n t /
guidance_en.htm#art6

Opinions of the European Commission on cases pursuant to Art. 6(4) of Directive 92/43/ЕЕС
 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm

Public Viewer Natura 2000 (EEA):
 http://natura2000.eea.europa.eu/ 

ETC BD webpage:
 http://biodiversity.eionet.europa.eu/ 

ANNEX 3. CD-ROM
(See detailed list of materials as separate file on the CD-ROM!)

The CD enclosed herewith contains guidelines, manuals, reports, experts agreements, 
articles, multimedia presentations, court cases and examples of the wider practical 
implementation of Natura 2000:

–  Natura 2000 Appropriate assessment of the investment projects, plans and programs:
• Organization of the procedure of Natura 2000 Appropriate Assessment in Germany; 
• Clarification of the concepts of: alternative solutions, imperative reasons of overriding 
public interest, compensatory measures, overall coherence; 
• Area loss of natural habitats and habitats of species;
• Example of «thresholds of significance» in an impact assessment regarding the area 
loss of natural habitats and species habitats;
• Impact of some project types (road construction, hydropower stations, solar systems 
etc.) in Germany and methodological framework of the Natura 2000 Appropriate 
Assessment; 
• Database establishment and maintenance; 

– Examples of Commission opinions (Art.6.4 Habitats Directive);

– EU Court of Justice judgments on nature and biodiversity cases;

– Improving the ecological coherence of Natura 2000 Network; 

– Reporting to the EC on Natura 2000 Network (focus on National reports under Art.17 
of the Habitats Directive every 6 years and the monitoring needs under Art.11);

– Natura 2000 site management: 
• Management plans development; 
• Management of natural habitats and habitats of species;
• Mapping standards for natural habitats and habitats of species, GIS etc.;
• Natural development and restoration of habitats;

– Financing Natura 2000 Network through the Cohesion and the Structural Funds 
of the EU.
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2 25 125 2505110

Juniperus communis 3 50 250 5005130

Alysso-
Sedion albi 

1 06110*

 (Koelerion 
glaucae) 

2 25 125 2506120*

(Violetalia
calaminariae)

1 06130

6150 - 3 50 250 500
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6170 4 100 500 1.000

3 50 250 500

 (Festuco
Brometalia) (*

)

*1 06210

2 25 125 2506230*

1 06240*

Molinia
,

(Molinion caeruleae)

2 25 125 2506410

3 50 250 5006430

Cnidion dubii 2 25 125 2506440

Alopecurus
pratensis, Sanguisorba 
officinalis)

4 100 500 1.0006510

3 50 250 5006520

,
1 07110*

7120

,

, 3 50 250 500
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2 25 125 2507140

(Rhynchosporion) 1 07150

Cladium mariscus

Caricion davallianae

1 07210*

(Cratoneurion)
1 07220*

7230 2 25 125 250

Caricion
bicolorisatrofuscae

1 07240*

Androsacetalia alpinae
Galeopsietalia ladani)

2 25 125 2508110

 (Thlaspietea 
rotundifolii)

3 50 250 5008120

2 25 125 2508150

1 08160*

2 25 125 2508210

2 25 125 2508220

8230 1 0
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Sedo-
Scleranthion Sedo
albi-Veronicion dillenii 

1 08310

8340 1 0

Luzulo-Fagetum 5 250 1.250 2.5009110

Ilex 
aquifolium -
Taxus baccata
(Quercion roburi-
petraeae Ilici-
Fagenion)

3 50 250 5009120

Asperulo-Fagetum 5 250 1.250 2.5009130

Rumex arifolius 
Acer sp.

3 50 250 5009140

 (Cephalanthero-
Fagion)

4 100 500 1.0009150

-
Stellario-

Carpinetum
4 100 500 1.0009160

-
Galio-

Carpinetum
4 100 500 1.0009170

Tilio-Acerion 3 50 250 5009180*

Quercus
robur

4 100 500 1.0009190

91D0* 3 50 250 500
91E0* 4 100 500 1.000
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Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior
(Alno-Pandion, Alnion
incanae, Salicion albae)

Quercus robur, 
Ulmus laevis Fraxinus
excelsior Fraxinus
angustifolia

 (Ulmenion
minoris)

3 50 250 50091F0

Quercus petraea
Carpinus betulus

2 25 125 25091G0*

2 25 125 25091T0

2 25 125 25091U0

Picea

(Vaccinio-Piceetea)

4 100 500 1.0009410

Larix
Pinus cembra 3 50 250 5009420

:
1)  6 :

(1130),  (1160) - (1140) 
,
 ( . -

),  6 .
,  (3270, 6430, 

91  91F )
.

V.2.

, , ,
.

. ,
: „
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35  Ssymank et al. (1998), Riecken et al. (2003). . .
36

 (http://www.bfn.de/0316_monitoring.htm);
Doeringhaus et al. (2003),  ( .

 ( =LfU) -  LfU Baden-Würtemberg (2003), Bayer. LfU 
& Bayer. LWF (2004), Ellmauer (2005 ), LÖBF NRW (2004), LfU Sachsen-Anhalt (2004). . .
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Ta . 3. 
,

 / V .2 

 I 

 II*  III* 
 II ,

 (Mammalia)
Rhinolophus hipposideros 3 1.600 m² 8.000

m²
1.6 ha 6d1303

Rhinolophus
ferrumequinum

3
.
1)

- - 6d
1304

Barbastella barbastellus 3 1.600 m² 8.000
m²

1,6 ha 6d1308

Myotis dasycneme
E

4 6.400 m² 3,2 ha 6,4 ha 6c1318

yotis emarginatus 3 1.600 m² 8.000
m²

1,6 ha 6d1321

Myotis bechsteinii 3 1.600 m² 8.000
m²

1,6 ha 41323

Myotis myotis 3 1.600 m² 8.000
m²

1,6 ha 6d1324

Castor fiber 3 1.600 m² 8.000
m²

1,6 ha 2b1337

Lutra lutra 5 2,6 ha 2) - - 2b1355

Canis lupus 7 .
1)

- - 6b1352

Lynx lynx 7 40 ha 2) - - 6b1361

Halichoerus grypus 8 160 ha 2) - - 11364
Phoca vitulina 8 160 ha 2) - - 11365

Phocoena phocoena
 ( )

8 160 ha 2) - - 11351

,  (Amphibia et Reptilia)

1166
Triturus cristatus/T. 
cristatus x carnifex 

4 640 m² 3.200m² 6.400 m² 6e
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Bombina bombina 4 640 m² 3.200m² 6.400 m² 6e1188

Bombina variegata 4 640 m² 3.200m² 6.400 m² 6e1193

Emys orbicularis 3 160 m² 800 m² 1.600 m² 6e
1220

 (Coleoptera)
Carabus menetriesi ssp. 
pacholei

2 1) - - 41914

Dytiscus latissimus 2 1) - - 2b1081
Graphoderus bilineatus  2 1) - - 2b1082
Cucujus cinnaberinus 4 1) - - 51086
Stephanopachys
substriatus 

4 1)
1027

Limoniscus violaceus 2 .
1)

- - 51079

Lucanus cervus 4 640 m²3) 3.200
m² 6.400 m² 51083

Osmoderma eremita 2 40 m²3) 200 m² 400 m² 51084

Rosalia alpine 2 40 m²3) 200 m² 400 m² 51087

Cerambyx cerdo
. 3 160 m²3) 800 m² 1.600 m² 51088

 (Odonata)
Ophiogomphus cecilia 2 40 m² 200 m² 400 m² 2b1037

Oxygastra curtisii  3 .
1) - - 2b1041

Leocorrhinia pectoralis 2 40 m² 200 m² 400 m² 2b1042

Coenagrion mercuriale 2 40 m² 200 m² 400 m² 2b1044

Coenagrion ornatum 2 40 m² 200 m² 400 m² 2b4045

 (Lepidoptera)
Euphydryas maturna 4 .

1) - - 51052

Euphydryas aurinia 2 40 m² 200 m² 400 m² 41065

Glaucopsyche teleius 2 40 m² 200 m² 400 m² 41059
Glaucopsyche nausithous 2 40 m² 200 m² 400 m² 41061

1060 Lycaena dispar 4 640 m² 3.200 6.400 m² 7a
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m²
Lycaena helle 2 40 m² 200 m² 400 m² 44038
Eriogaster catax 4 .

1) - - 51074

Euplagia quadripunctaria 3 160 m² 800 m² 1.600 m² 7a1078
Gortyna borelii lunata 2 .

1) - - 44035

 (Mollusca)
Vertigo geyeri 1 10 m² 50 m² 100 m² 41013
Vertigo angustior- 1 10 m² 50 m² 100 m² 41014

Vertigo genesii 1 .
1)

- - 41015

Vertigo moulinsiana 1 10 m² 50 m² 100 m² 41016
Anisus vorticulus 1 10 m² 50 m² 100 m² 2a4056
Theodoxus transversalis 1 .

1) - - 2a4064

Margaritiferamargaritifer
a

1 10 m² 50 m² 100 m² 2a1029

Unio crassus 1 10 m² 50 m² 100 m² 2a1032

Austropotamobius
pallipes  

1 .
1)

- - 21092

Austropoamobius
torrentium 1 10 m² 50 m² 100 m² 21093

Anthrenocherner stellae 1 .
1)

- - 51936

 I 
. 4 (4)

Botaurus stellaris 3 1.600 m²  8.000
m² 1,6 ha 2bA021

Ixobrychus minutus 2 400 m²  2.000
m² 4.000 m²  2bA022

Nycticorax nycticorax 5 2,6 ha 2)
- - 2b  A023

Ardea purpurea 5 2,6 ha 2)
- - 2b  A029

Ciconia nigra 6 10 ha 2)
- - 6d  A030

Ciconia ciconia 6 10 ha 2)
- - 6d  A031

A034 Platalea leucorodia 5 . - - 1/2b  
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1)

Cygnus cygnus 4 6.400 m²  3,2 ha 6,4 ha 2bA038

Branta leucopsis 4 .
1) - - 6b  A045

Anas [penelope] 
penelope 2 400 m²  2.000

m² 4.000 m²  2bA050

Anas querquedula
2 400 m²  2.000

m² 4.000 m²  2bA055

Netta rufina
- 2 400 m²  2.000

m² 4.000 m²  2bA058

Aythya nyroca 2 .
1) - - 2b  A060

Mergus serrator 2 400 m²  2.000
m² 4.000 m²  1/2bA069

Mergus merganser 3 1.600 m²  8.000
m² 1,6 ha 2bA070

Pernis apivorus 6 10 ha 2)
- - 6d  A072

Milvus migrans 6 10 ha 2)
- - 6c  A073

Milvus milvus 6 10 ha 2)
- - 6c  A074

Haliaeetus albicilla 
7

40 ha 2)

- - 6d  A075

Gypaetus barbatus 8
1)

- - 6d  A076

Gyps fulvus 8 .
1) - - 6d  A078

Aquila pomarina 6 10 ha 2)
- - 6c  A089

Aquila chrysaetos 7 40 ha 2)
- - 6d  A091

Pandion haliaetus 7 40 ha 2)
- - 6d  A094

Circus aeruginosus 5 2,6 ha 2)
- - 6d  A081

Circus cyaneus 5 2,6 ha 2)
- - 6d  A082

A084 Circus pygargus 6 10 ha 2) - - 6d  
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Falco subbuteo 6 10 ha 2) - - 6c  A099
Falco peregrinus 7 40 ha 2)

- - 6d  A103

Bonasa bonasia
a 3 1.600 m²  8.000

m² 1,6 ha 6bA104

Lagopus mutus helveticus 3 1.600 m²  8.000
m² 1,6 ha 6bA408

Tetrao tetrix tetrix 4 6.400 m²  3,2 ha 6,4 ha 6bA409
Tetrao urogallus 4 6.400 m²  3,2 ha 6,4 ha 6bA108

Alectoris graeca saxatilis 4 .
1) - - 6b  A109

Porzana porzana 2 400 m²  2.000
m² 4.000 m²  2bA119

Porzana parva 2 400 m²  2.000
m² 4.000 m²  2bA120

Porzana pusilla 2 .
1) - - 2b  A121

Crex crex 3 1.600 m²  8.000
m² 1,6 ha 4A122

Grus grus 4 6.400 m²  3,2 ha 6,4 ha 6bA127

Otis tarda 6 .
1) - - 4  A129

Recurvirostra avosetta 2 400 m²  2.000
m² 4.000 m²  2bA132

Burhinus oedicnemus 4 .
1) - - 4  A133

Eudromias morinellus 2 .
1)

- - 4A139

Pluvialis apricaria
2

.
1) - - 4  A140

Vanellus vanellus 2 400 m²  2.000
m² 4.000 m²  4A142

Philomachus pugnax 2 400 m²  2.000
m² 4.000 m²  4A151

Gallinago gallinago 2 400 m²  2.000
m² 4.000 m²  4A153

Limosa limosa 2 400 m²  2.000
m² 4.000 m²  4A156

A162 Tringa totanus 2 400 m²  2.000 4.000 m²  4
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m²

Numenius arquata 3 1.600 m²  8.000
m² 1,6 ha 4A160

Calidris alpina 2 .
1) - - 4  A149

Tringa glareola
2

.
1)) - - 4  A166

Actitis hypoleucos - 2 400 m²  2.000 m² 4.000 m²  2bA168
Larus melanocephalus

6 10 ha 2) - - 1/2b  A176

Sterna nilotica 6 10 ha 2) - - 1/6d  A189
Sterna caspia 6 .

1) - - 1A190

Sterna sandviciensis 6 10 ha 2) - - 1A191

Sterna dougallii 6 .
1) - - 1A192

Sterna hirundo 5 2,6 ha 2) - - 2bA193

Sterna paradisaea 6 10 ha 2) - - 1A194
Sterna albifrons 6 10 ha 2) - - 1A195

Chlidonias hybridus 5 2,6 ha 2) - - 2bA196

Chlidonias niger 5 2,6 ha 2) - - 2bA197

Uria aalge ibericus 6 .
1) - - 1A419

Bubo bubo 6 10 ha 2) - - 6dA215

Glaucidium passerinum 4 6.400 m² 3,2 ha 6,4 ha 4A217

Asio flammeus 4 6.400 m²  3,2 ha 6,4 ha 6dA222

Aegolius funereus 4 10 ha 2)
- - 4  A223

Caprimulgus europaeus 2 400 m²  2.000 m² 4.000 m²  6bA224

Alcedo atthis 2 400 m²  2.000 m² 4.000 m²  2bA229

A231 Coracias garrulus 3 . - - 6b  
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1)

Upupa epops 3 1.600 m²  8.000 m² 1,6 ha 6bA232

Merops apiaster 3 1.600 m²  8.000 m² 1,6 ha 6bA230

Jynx torquilla 3 1.600 m²  8.000 m² 1,6 ha 6aA233
Picus canus 4 6.400 m²  3,2 ha 6,4 ha 4A234

Dryocopus martius 5 2,6 ha 2) - - 4A236

Dendrocopos medius 2 400 m²  2.000
m²

4.000 m²  4A238

Dendrocopos leucotos 4 6.400 m²  3,2 ha 6,4 ha 4A239

Picoides tridactylus 4 6.400 m²  3,2 ha 6,4 ha 4A241

Lullula arborea 2 400 m²  2.000
m²

4.000 m²  6aA246

Anthus campestris 2 400 m²  2.000
m²

4.000 m²  4A255

Luscinia svecica 2 400 m²  2.000
m²

4.000 m²  6aA272

Saxicola rubetra 2 400 m²  2.000
m²

4.000 m²  6a
A275

Oenanthe oenanthe 2 400 m²  2.000
m²

4.000 m²  4A277

Acrocephalus paludicola 2 .
1)

- - 2bA294

Acrocephalus
schoenobaenus 2 400 m² 2.000

m² 4.000 m² 2bA295

Acrocephalus arundina-
ceus 2 400 m² 2.000

m² 4.000 m² 2bA298

Sylvia nisoria
2 400 m² 2.000

m² 4.000 m² 6aA307

Ficedula parva
2 400 m² 2.000

m² 4.000 m² 4A320

Ficedula albicollis 2 400 m² 2.000
m² 4.000 m² 4A321

Lanius collurio 2 400 m² 2.000
m² 4.000 m² 6aA338

A341 Lanius senator 2 . - - 6a

74



 „
 ( ) “

 2007 

1)

Lanius minor 2 .
1) - - 6aA339

Dryocopus martius 3 1.600 m² 8.000
m² 1,6 ha 6bA340

Emberiza cia 2 400 m² 2.000
m² 4.000 m² 6aA378

Miliaria calandra 2 400 m² 2.000
m² 4.000 m² 6aA383

Emberiza cirlus 2 400 m² 2.000
m² 4.000 m² 6aA377

Emberiza hortulana 2 400 m² 2.000
m² 4.000 m² 6aA379

:
1) ,

, . ,
, ,

.
,

. ,
 (  0 ( ), 1 ( )

 R ( ) ,
 (  10-15 ). 

 II 
2000 (  Raths et al. 2006,  5), 

 2005 ., 
 2007 .

2) ,
-  – ,  (

) – ,

.
 1 %-  – 

. ,
,

.

3) ,
,

.

* :

( , ):
:  50 , ,  100 

 (  4 , 5 - **)  

 III:  100 , ,  250 
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, (  5, 6 -  **) 

 ( , ):
 II:  500  (  7 -  **)   

-  0,5 % ** 
( , )

 III:  1000  (  8 -  **) 
-  0,1 %  C**(

, )

 ( ):
 II:  500  (  7 -  **)   

-  0,5 % ** 
( , )

 III -  0,1 %  C ** 
( , )

**  (  6) 
, ,

, .
-

 –  – 
.

V. 3.3. 

(  36), -
, ,

,
 4 

.
–  –  (
VII, . 2). -

 (  VII, . 2, ).
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V.4.

.

,
.

 (Schreiber 2004), .

 1 : 

:  ( ) (Phocoena phocoena),
(Phoca vitulina),  (Halichoerus grypus),

,
.

.
,

,
 ( ) (  Sonntag et al. 1999) 

, .

, . . ,
.

 2: 49

, ,
,

.
 (  3). :

2 :  (
, )

: 50, , .

49 ;  3. . .
50 , ,

 ( ). . .
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, ,
 (Aspius aspius),  – 

 –  100 .
-

,  ( . Unio
crassus)

. . Leuciskus
suffia agassizi,

,
,  (  Schwarz 1998, Dußling & Berg 2001). 

, ,
,

 ( . ).
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. ,
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.
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( . Zingel streber Hucho hucho) .
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).
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.

 ( .
, ),

78



 „
 ( ) “

 2007 

.

 . 

.

.
 (

,
)

, .
2 ,

 ( )
 (

).
, .

 3:  – 

: , . ,
.

,
.

,
.

,
 (  Taverny 
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Фиг. 3: Пример за поставяне на подземен кабел в кабелна траншея.

При прекратяване на дейността на соларния парк за повечето почвени типове се очаква,
че кабелните траншеи ще трябва да се отворят, за да се извадят кабелите от земята.
Оставянето на кабелите в земята е немислимо поради високото съдържание на ценната
мед. Технология, която да позволи кабелите да могат да бъдат изтеглени от земята без
разкопаване дори след 20 години, е твърде скъпа според съвременното техническо
развитие и не се практикува.

2.4.2. Промяна на начина на ползване на земята

Едно от значителните въздействие от строителсвото на ФВСОП върху околната среда е
свързано с промяната на начина на ползване на земята, преди всичко чрез построяване
на модулите и съпътстващите съоръжения, както и чрез поддържането на откритите
пространства около тях чрез пашуване или косене. Последното е необходимо за
ограничаване на засенчването, причинено от избуяващата растителност, както и от
съображения за противопожарна безопасност. По този начин се инициират последващи
структурни и биоценотични промени. При селскоктопанските площи трябва да се
спомене и предписанато преобразуване в зелените площи.

Природозащитната оценка на тези промени не може да бъде унифицирана, а зависи
особено от специфичните рамкови условия на мястото. Преди всичко трябва да се
спомене начина на предходното ползване, състоянието на местообитанията преди
поставяне на ФВСОП, както и планираното управление на обслужващите площите след
строителството на съоръженията.

На база на предписанията на Федералния закон за възобновяемите енергийни
източници в практиката от значение са следните случаи:

Застроени терени Интензивно обработвани
ниви

Площи за превръщане,
напр. пустеещи

индустриални плацове и
военни полигони

Застроени терени с ФВС Зелени площи с ФВС, с
екстензивна паша и

Площи за превръщане с
ФВС
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4. Природозащитна законова рамка4

5. Анализ на съществуващите планове.
5.1. Формулиране на целите
Наличните разрешителни документи на обследваните ФВСОП бяха систематично
анализирани от гледна точка на проведените ограничаващи, намаляващи и
конпенсиращи мерки (вид, обхват, местоположение и функционалност по отношение
на намесата). При това бяха проверени и прогнозните въздействия, които са изиграли
решаваща роля за предложената концепция от мерки, както и методиката за определяне
на компенсаторните мерки. Анализирани бяха докумнетите на общо 4 от 6-те парка.
Трябва да се има пред вид, че повечето проекти са осъществени при действаща друга
нормативка база. От интерес е частта от анализа, посветена на проверката на
прогнозните въздействия на проекта върху отделни обекти на защита. Резултатите са
представени в таблична форма, в която са изброени очакваните по време на създаване
на проекта въздействия, и оценка на качеството на прогнозата за вероятността от
настъпването им и значителността им.
..........
5.3. Качество на прогнозните въздействия
За посочените в таблица 3 въздействия върху околната среда беше оценено дали е
направена прогноза и с какво качество е тя. Използвани бяха следните критерии за
качество:

- научна обосновка на прогнозата, напр. чрез аргументирана поредица от
логически заключения или литератулни данни и

- пълнота на прогнозата, напр. определяне на въздействащите фактори, на
възможните приематели на въздействие, както и описание на въздействията).

От съображения за опростяване бяха изведени пет категории за оценка:

ооо прогнозата на въздействие е напълно успешна и е научно проследима
оо прогнозата на въздействие е напълно успешна, но предвид недостатъчна
прозрачност е трудно проследима
о прогнозата на въздействие е повърхностна без количествена и научна обосновка
Х няма прогноза на въздействие
- факторът на въздействие на настъпва за този тип план или проект

Таб. 3: Качество на прогнозните въздействия в анализираните документи.

Група
въздействия Възможно въздействие

интови
ж

яинетсар

т
фа

ш днал

т кео р
П

А

т ке о р
П

В

тке ор
П

С

ткео р
П

 
D  

Обща загуба на местообитания поради
застрояване Х х ооо оо ооо оо

Обща загуба на местообитания поради
промяна начина на ползване Х Х ооо ооо о оо

Въздействия върху местообитанията
поради намеса в почвата (напр. утъпкване) Х Х о о о о

Преобразуване
на площи/
отнемане на
площи

Въздействия върху местообитанията Х Х ооо Х Х Х

4 Тази част от ръководството не е преведена, защото е посветена на немското природозащитно
законодателство, което не е директно приложимо в Германия. Частта от точка 4, посветена на Натура
2000, обхваща само основните неща свързани с условията за провеждане на ОС. Всички специфични
въздействия, които могат да бъдат предизвикани от ФВСОП, са описани в точка 5. Бел.р.
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Zum Gelingen dieses Vorhabens haben verschiedene externe Personen bzw. Institutionen 
maßgeblich beigetragen. Insbesondere bedanken wir uns bei: 

o der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe für fruchtbare Diskussionen und Anregungen, 
o der ARGE MONITORING PV-ANLAGEN, hier insbesondere Herrn Dr. D. Günnewig von 
    der BOSCH & PARTNER GMBH, für die gute Zusammenarbeit, die Diskussionen 
    bestimmter fachlicher Aspekte und die zeitnahe Bereitstellung von Informationen aus 
    dem parallel laufenden F+E-Vorhaben, 
o  den Betreibern der PV-FFA für die Zustimmung zur Durchführung von 

Geländeuntersuchungen und die Bereitstellung von Hintergrundinformationen: 

- Herrn R. HAHN, Bürgersolarpark Neuenmarkt II (insbesondere auch für die 
Zustimmung zu den Folienversuchen);

- Herrn Dipl. Ing. B. BROER, Solarwald Kleinwulkow;

- SAG-SOLARSTROM AG: Solarpark Arnstein/Erlasee.

- VOLTWERK AG: Solarparks Hemau und Markstetten;

- DSF BAVARIA SOLAR GMBH & CO. KG: Solarpark Mühlhausen;

Für die stets angenehme und produktive Zusammenarbeit bedanken wir uns bei den für 
unser Vorhaben zuständigen Bearbeitern im BfN, Frau K. Ammermann und Herrn F. Igel 
(fachliche Projektbetreuung) sowie Herrn C. Fechtel (Finanzen). 
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При оценяването на водовземания от течащи водоеми, особено за целите на
енергодобива, се налага да се определят стойностите на минималния отток с цел да се
запазят естествените функции на засегнатия водоем. Същевременно е необходимо да се
вземат предвид и интересите на енергетиката. Определянето на стойностите на
минималния отток за малки ВЕЦ в Баден-Вюртемберг е регулирано в т.нар. Наредба за
ВЕЦ с мощност до 1000 kW. Тази наредба се прилага в Баден-Вюртемберг от 1993 г.

В настоящите препоръки е представена научната основа за Наредбата, като са
дадени препоръки за практическото й прилагане. Целта е начините на прилагането на
Наредбата да се унифицират на цялата територия на Баден-Вюртемберг в съответствие
с принципите на съвременната наука и техника, както и да се постигне по-голяма
степен на правна сигурност. Препоръките съдържат основна информация за
хидрологията, хидравликата, екологията и рибите, информация за строителните,
експлоатационните и икономическите аспекти, както и конструктивни възможности за
регулирането на водния отток.

Препоръките са предназначени за собствениците на ВЕЦ, изготвящите планове и
институциите. За разлика от Наредбата обаче те не са ограничени само за ВЕЦ с
мощност до 1000 kW.  

Определянето на минималния воден отток се осъществява чрез няколкостепенен
процес. Първоначално на основата на хидрологични данни се определя ориентировъчна
стойност на оттока. След това тази стойност се проверява във връзка със специфичните
местни дадености и при необходимост се съобразява с тях. Този процес е описан в
настоящите препоръки, като са дадени конкретни насоки за начина на адаптиране на
ориентировъчната стойност към местните особености на базата на прости
екохидрологични критерии. Това става на основата на данни за изискванията към
местообитанията на естествената рибна фауна в дадения участък от водоема. Рибите са
счетени за подходящи биоиндикатори, тъй като имат много специфични изисквания
към местообитанието течащ водоем, а освен това те имат най-големи пространствени
нужди в сравнение с останалите видове, характерни за това местообитание.

Методът е илюстриран с помощта на десет примера. С цел сравнение в дадените
примери са използвани шест различни подхода, използвани в Германия за определяне
на минималния воден отток, като резултатите са сравнени. Става ясно, че за малките
водоеми водовземането често е проблематично от екологична гледна точка.
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Част А За настоящите препоръки

1

Препоръките имат за цел да предоставят информация на инженерните бюра,
собствениците на ВЕЦ и администрацията, както и на основата на практически
примери да подпомогнат процеса на определяне на минималната стойност на водния
отток (вж. Част В). Целта на препоръките е да се унифицира процедурата на цялата
територия на провинцията. Определянето на минималния отток обаче зависи от
конкретните случаи (вкл. като се взима предвид осъществимостта и
пропорционалността).

При използването на водната енергия се различават деривационни и руслови
ВЕЦ.

. 1

Преградно съоръжение напр. с
рампа

обезводнен участък
(старо речно легло)

деривационен канал

Обходен канал

Насочващо
течение

. 2
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По правило при русловите ВЕЦ отклонената вода се връща във водоема
непосредствено след хидросъоръжението, така че не се получава обезводнен участък.
При тези ВЕЦ също е необходимо да се гарантира достатъчно количество на оттока за
осъществяването на проходимостта с необходимото насочващо течение за рибите.
Освен това може в особени случаи с цел запазване на хабитати с висока стойност
непосредствено под баража или с цел повишаване на кислородната концентрация да е
необходимо регулиране на оттока.

С цел по-добро разбиране на следващите глави основните понятия, използвани в
настоящите препоръки, са обяснени в речника на термините. Понятията са съобразени
със системата WAABIS (Информационна система за води, отпадъци, старо замърсяване
и почви) и Рамковата директива за водите на ЕС, а където е необходимо, са дадени
съответните препратки.

При оценяването на ВЕЦ е необходимо освен минималния отток да се оценят и
другите потенциални интереси на природозащитата и рибарството. Те трябва да се
вземат предвид при определянето на ориентировъчните стойности в съответствие с
местните особености. Тези аспекти обаче не са предмет на настоящите препоръки.

2

Чл. 35а, ал. 1 от Закона за водите на Баден-Вюртемберг постановява следното:

„Ползването на повърхностни водоеми е допустимо само при условие, че е
гарантирано запазването на водното количество (минималното водно количество),
необходимо за осъществяването на екологичните функции на водоема.”

Насоки за преценката при вземане на решения относно допустимостта на
водноелектрически централи се съдържат в „Общата наредба на Министерството на
околната среда, Министерството на земеделието и храните и Министерството на
икономиката за общата екологична оценка на ползването на водноелектрически
съоръжения; критерии за допустимостта на ВЕЦ с мощност до 1000 kW”  
[MINISTERIUM FÜR UMWELT UND VERKEHR, 2000], по-долу наричана Наредба за
ВЕЦ.

В тази наредба правната основа е изчерпателно изяснена. Затова настоящите
препоръки не съдържат подробни правни разяснения.

Рамковата директива за водите дефинира конкретни цели относно екологията на
водоемите и тяхното ползване. Приложения ІІ и V на Рамковата директива са
транспонирани във водното законодателство на провинция Баден-Вюртемберг чрез
„Наредбата на Министерството на околната среда и транспорта относно
транспонирането на Приложения ІІ и V на Директива 2000/60/ЕИО във връзка с
изграждането на рамка за предприемане на мерки в областта на водната политика
(Наредба за оценка на водоемите)” от 30 август 2004 г.

Оттокът и динамиката на течащите водоеми, както и проходимостта на реките са
посочени в наредбата като хидроморфологичен качествен компонент за оценяването на
екологичното състояние в Приложения 3 и 4 на Наредбата за оценка на водоемите.
Съгласно чл. 25a от Закона за водния баланс и чл. 3ж от Закона за водите до 2015 г.
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трябва да се постигне добро екологично състояние или съответно добър екологичен
потенциал за всички повърхностни водоеми.

За да се достигне това състояние, е необходимо да се изработят програми от
мерки и планове за управление на конкретните речни басейни. На базата на тези
програми и планове, които трябва да бъдат одобрени от Ландтага1 (съгл. чл. 3в (1) от
Закона за водите), е възможно в зависимост от съответното състояние да се наложи
преструктуриране на хидросъоръженията.

Нарушените отточни процеси във водоема могат да попречат на постигането на
добро екологично състояние. Критерий за изчисляването на т.нар. „значими
увреждания” на повърхностните водоеми е водоползването, напр. водовземането за
ВЕЦ или съоръженията за регулиране на оттока.

В Рамковата директива не са посочени прагови стойности за степента на
увреждане. Според разбирането на Директивата като значими на първо място могат да
се разглеждат увреждания, за които се очаква да попречат на достигането на добро
екологично състояние. Разяснения за оценката на уврежданията се съдържат в
„Методическо ръководство – инвентаризация съгласно Рамковата директива за водите
в Баден-Вюртемберг” [LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-
WÜRTTEMBERG, 2005].  

Връзката между определянето на минималния воден отток и плановете на
развитие на водоемите в Баден-Вюртемберг, както и плановете за управление според
Рамковата директива за водите, е показана на фиг.А3.

. 3

[План за управление съгласно РДВ]
Концепции за развитие на
водоемите
Планове за развитие на
водоемите

Изчисляване на минималния отток в
обезводнени участъци при водовземания

Екологична визия
[Екологична цел]

Екологични
дефицити/ цели
[Цели на
управлението]

Предложения за
мерки
           Опазване
           Развитие
           Преобразуване

Предположения
за подходящи и
неподходящи
места

Екологични
изисквания към
преобразуването
на водоемите

Подход, аналогичен на Част В

Обобщение, оценка, проверка на
екологичните критерии и вземане на

решение от компетентния орган във всеки
отделен случай на основата на единни и

възпроизводими критерии

1 Парламентът на провинцията. Бел. р.
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3

Факторите, които са от значение за съобществата, като например химичният
баланс, субстратът/седиментът и течението, зависят основно от оттока. Поради това
водовземането може да доведе до изменения в размера и състава на съобществата на
течащите водоеми. Една естествена биоценоза е зависима от естествените или близки
до естествените дадености и условия. Затова при определянето на минималния воден
отток в обезводнените участъци трябва да се вземе предвид следното:

Водовземането нарушава екологичната структура на течащите водоеми.
Биоценозите в течащите водоеми са адаптирани към съществуващия режим на
оттока. Този режим може да бъде описан чрез хидрологични данни.
Необходимо е да се провери линейната проходимост за специфичната естествена
биоценоза и при необходимост да се създаде такава проходимост.
Трябва да се вземат предвид условията, характерни за водоема и за природната
среда.

При средни и ниски води водовземането значително променя структурата на
екосистемата на течащия водоем.

При средни и високи води и повишен отток обаче водовземането по правило
сравнително слабо изменя естествения режим на оттока в обезводнения участък.
Типичните стойности на оттока при пълноводие в участъка са пет до десет пъти по-
високи от протичащото количество вода, необходимо за експлоатиране на ВЕЦ-а.

.  4 
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Част В Изчисляване на минималния отток в Баден-Вюртемберг

1

По-долу е разяснен методът за определяне на минималния воден отток в
обезводнени участъци, чиито води са отведени към ВЕЦ с мощност до 1000 kW 
съгласно Наредбата за ВЕЦ на провинция Баден-Вюртемберг. Някои допълнителни
методи, които не се използват в Баден-Вюртемберг, са представени в Приложение 5.

В Наредбата за ВЕЦ се предвижда няколкостепенна процедура. Първо на
основата на хидрологичните данни се определя ориентировъчна минимална стойност
(QminO) на необходимия воден отток (Част В2). След това тази стойност се проверява, за
да се постигне адекватното й съобразяване с местните условия; изчисленият в рамките
на този процес минимален воден отток представлява адаптираната стойност (QminA) на
минималния отток (Част В3). Този адаптиран воден отток по правило е константен през
годината. При необходимост той може да бъде определен за отделните сезони, ако
съществуват сезонни разлики в стойностите на необходимия отток. Основа за това са
изискванията на индикаторните видове риби в дадения воден участък. Адаптираният
минимален воден отток целогодишно не бива да пада под 1/6 от средния отток при
маловодие (СМО).

В отделни случаи може да е необходимо динамично повишаване на адаптирания
минимален отток по екологични причини в зависимост от притока на вода (Част В4).
Адаптираната стойност на оттока служи като основа за вземането на решение от
отговорния орган относно определянето на минимален воден отток (Qmin), като при
необходимост се вземат под внимание строителните и експлоатационните аспекти и
необходимото енергопроизводство (Част В5).

Работните стъпки и условия са представени във фиг. В1, а методът е представен
под формата на диаграма във фиг. В2.

По-долу методът е представен стъпка по стъпка:

Изчисляване на ориентировъчната стойност (QminO) (Част В2)
Проверка на ориентировъчната стойност и при необходимост адаптиране към
локалните особености (Част В3)

Подбор и прилагане на екологични критерии (Част В 3.2) 
- Ихтиологично зониране на плановия участък и описание на естествената

ихтиофауна
- Определяне на индикаторните видове и техните изисквания
- Описание на екологичната стойност на плановия участък и потенциала му за

възстановяване
- Качествена и количествена дефиниция на функциите и рамковите условия на

местообитанието, необходими в рамките на участъка; при необходимост
отчитане на сезонните разлики

Подбор на представителните участъци, в които ще се измерва изпълнението на
изискванията (Част В 3.3)
Преобразуване на екологичните изисквания в адаптирани стойности на оттока,
които при необходимост се дефинират за отделните сезони (QminA / QminA(T) (Част
B 3.4) 
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Проверка на екологичната полза от едно потенциално динамично повишаване на
адаптирания минимален отток в зависимост от притока на вода, и определяне на
съответното количество на оттока QminD (Част B 4) 
Проверка на стойността на минималния отток в средата на годината
Определяне на минималния отток (Qmin) (Част B 5) 

Според Наредбата за ВЕЦ минималният отток не бива да е по-нисък от 1/6 от
средния отток при маловодие (СМО) По правило според теренните измервания
средният отток е по-висок с 1/6 СМО от ориентировъчната стойност, т.е. е равен най-
много на 1/2 СМО. За стойности над тази трябва да има специални научни причини.
Такива могат да бъдат:

Особено ниска стойност на средния отток при маловодие (СМО) (ок. 60 л/с)
Водният участък е от особено голямо значение за опазването на природата и
видовете
Средният отток при маловодие е необходим за постигането на цели съгласно
Рамковата директива за водите
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-

Обобщение, оценка и решение от отговорния орган с преценяване на всички интереси,
особено на екологията на водоема и регенеративния енергодобив

Стабилност на дъното      Баланс на подпочвените води

Функциониращ хабитат    Температурен баланс Качество на водите

Ландшафтна естетика      Проходимост   Планове за развитие на водоемите

Дължина на обезводнения канал и на изкуственото езеро

Екологични цели

:
Отчита

историческото развитие
Практична, често

използвана
Бързо оценяване на

възникнали проблеми
Не се взима под

внимание
екохидравличната
ситуация

:
Взима се предвид

динамиката на оттока
за отточен баланс,
близък до естествения

Изисква много
ресурси

:
Взима се предвид

типът на водоема и
местната ситуация, както
и сезонните различия в
изискванията

Проучване на
неблагоприятния участък
и течението при вливането
на деривационния канал

Изисква много ресурси

Изчисляване на
сдългогодишния
редния отток при
маловодие СМО

QminO = 1/3 СМО

Дефиниране на минимални
изисквания според избрани
видове риби, характерни за
водоема

Изчисляване на QminA на
основата на:
- Хидравлична оценка
- Опити за изкуствено
регулиране на оттока
- Моделиране на хабитата

Динамика, зависеща
от притока на вода
QminD = QminA + QD
Данните за водните
нива и хидравликата
на съоръжението са
от решаващо
значение

.B 1: 

Qmin: Минимален отток
QminO: Ориентировъчна стойност на минималния отток
QminA: Адаптиран минимален отток
QminD: Динамичен минимален отток, зависим от притока
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QminO = 1/3 

Ориент.стойност е
достатъчна
QminA = 1/3 СМО

. ,
Подбор и прилагане на екологични критерии
- Ихтиологично зониране на плановия участък и описание на

естествената ихтиофауна
- Подбор на индикаторни видове риби и техните изисквания
- Описание на екологичната стойност на плановия участък и

потенциала му за възстановяване
- Качествена и количествена дефиниция на функциите и

рамковите условия на местообитанието, необходими в
рамките на участъка; при необх. отчитане на сезонните
разлики

Подбор на представителните участъци, в които ще се измерва
изпълнението на изискванията
Преобразуване на екологичните изисквания в стойности на
минималния отток

QminA = константа ≥ 1/6 СМО или QminA(T) = отчитане на сезонните
разлики ≥ 1/6 СМО

.

Проверка на динамичното повишаване на
оттока в зависимост от притокаНе се

изисква
(обичаен
случай)

Не

Изисква се

Да

QminD = QminA + QD

Обосновка

Проверка QminA/D > 1/2 средногодишния
СМО

Qmin =............  1/6 

.  2: 
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2

Съгласно Наредбата за ВЕЦ ориентировъчната стойност QminO за деривационни
ВЕЦ е равна на 1/3 от средния отток при маловодие (СМО):

QminO = 1/3 

Затова средният отток при маловодие има голямо значение в рамките на
определянето на минималния отток и осигуряването на проходимостта.

Когато се знае стойността на средния годишен отток при маловодие на мястото
на водовземането, може да се изчисли съответната ориентировъчна стойност.

:

Изчисляването на съответните стойности на средния отток при маловодие
трябва принципно да се осъществява съгласно:

Процедура на Службата за околна среда на Баден-Вюртемберг
СРЕДНИ СТОЙНОСТИ НА ОТТОКА И СРЕДНИ СТОЙНОСТИ
НА ОТТОКА ПРИ МАЛОВОДИЕ В БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ

                  [LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ, 2004]. 

Регионални стойности на средния отток при маловодие за около 4000 речни
възела са достъпни на CD в рамките на Дигиталния списък на водоемите в Баден-
Вюртемберг (януари 2001 г.).

Ако са необходими данни за средния отток при маловодие за други части на
водоемите, тези данни трябва да се интерполират или екстраполират на базата на
данните за дадените възли.

Стойностите на средния отток при маловодие първоначално са регионализирани
за естествените водосборни басейни. Предоставените данни обаче представят
актуалното състояние на оттока. Затова те са увеличени или намалени в съответствие с
наличните антропогенни влияния като например водовземания за питейна вода и
пречиствателни станции, други водовземания и отклонявания, както и в съответствие с
ландшафтните особености, например при карстови хидрологичните условия (въртопи,
карстови извори).

Забележка: процедурата по регионализиране е валидна само за водосборни
райони с площ над 5 km2.

Използваният досега класически метод – статистически метод на основата на
обобщени данни за водното ниво – е представен допълнително към информацията в
Приложение 2.
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3 ,

Ориентировъчната стойност QminO трябва да се съобрази с редица критерии, като
се вземат предвид условията, специфични за естествената природна среда.

Някои аспекти, свързани с това, са:

Проходимост на обезводнения участък при достатъчно налично насочващо
течение за рибите; наличие на функциониращо съоръжение за създаване на
проходимост
Запазване на непрекъснатостта и функционирането на хабитата
Качество на водите

както и в отделните случаи:

Хидрологичните особености, особено карстови оттоци
Приток на води в обезводнения участък
Режим на подпочвената вода
Температурен режим
Дължина на обезводнения участък и изкуственото езеро
Стабилност на дъното

Важни насоки тук могат да се извлекат и на основата на референтни участъци,
близки до естествените. Освен това описанието на типа водоем може да се вземе напр.
от вече съществуваща концепция или план за развитието на водоема. Допълнителна
информация за критериите е дадена в следващите части.

На основата на формулираните в тези части критерии се дефинират изисквания,
които след това трябва да се преобразуват в конкретна стойност на оттока. Насоки за
това са дадени в Част 3.4.

. 3
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 3.1 

По-долу са описани факторите „проходимост”, „местообитание” и „качество на
водите” и тяхното значение за водните организми. Те имат значение за екологичното
функциониране на течащите водоеми и служат при избора на критерии за определяне
на минималния отток съгласно Част 3.2. 

В 3.1.1 ПРОХОДИМОСТ

По редица причини проходимостта на течащите водоеми е необходима за
екологичното им функциониране. За рибите, които мигрират на големи разстояния,
проходимостта е жизненоважна. Тези видове прекарват част от жизнения си цикъл в
райони, отдалечени един от друг на големи разстояния. Анадромните видове (напр.
сьомгата и морската пъстърва) хвърлят хайвера си в течащи водоеми. Когато младите
пораснат, мигрират към морето. След достигане на полова зрялост те отново се
насочват към течащите водоеми и хвърлят хайвера си там. За разлика от тях
катадромните видове (напр. змиорката) хвърлят хайвера си в морето и младите
навлизат в течащите водоеми. Там порастват и се връщат отново в морето за
размножаване.

Освен тези мащабни миграции почти всички видове риби предприемат миграции
в рамките на обитавания от тях водоем. Тези миграции са с цел размножаване, търсене
на убежища (напр. стари речни ръкави, за да се крият от силното течение при
пълноводие), търсене на храна или повторно заселване на участъци от водоема, които
преди това са били напуснати. Миграциите са необходими също и с цел осъществяване
на генетичен обмен в рамките на вида.

При различни видове от макрозообентоса също са наблюдавани както насочени
миграции срещу течението, така и ненасочени миграции с цел разселване.

.  4  „ ”

В 3.1.2 МЕСТООБИТАНИЯ

Обитателите на течащите водоеми са зависими от водното течение. Това е
особено силно изразено при организмите, които обитават зоната директно над дъното
или порестия субстрат на самото дъно. Съществуват видове с различни предпочитания
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към течението – напр. видове, които живеят само в течащи води (реобионти), видове,
които предпочитат течащите води (реофилни), видове, избягващи течението и
предпочитащи стоящите води (лимнофилни), видове, обитаващи само стоящи води
(лимнобионти), както и видове, независими от течението (реоиндиференти) [MUTZ 
1989, SSCHMEDTJE 1995, BAYERISCHES LANDESAMT FÜR WASSERWIRTSCHAFT 
1996].

На това разделение съответства като екологичен модел концепцията за нишите,
според която видовете се намират в оптимална, субоптимална или неблагоприятна
среда по отношение на един или повече екологични фактора. Например видове, които
са зависими от течението, трудно могат да оцелеят в слабо течение (неблагоприятна
ситуация), докато при силно течение могат да просъществуват успешно (оптимална
ситуация).

Обитаващите дъното безгръбначни животни (макрозообентос) са зависими както
от течението, така и от наситеността с различни вещества и от дънния субстрат.

Същото важи и за рибите. От значение е не само пространственото и времевото
разпределение на водната дълбочина и скоростта на течението в централното течение
на водоема, а и локалното наличие на структури, подходящи за убежища, както и
наличието на подходящи порести зони в дънния седимент.

Всички гореизброени хидрологични и структурни величини заедно с оттока са
зависими предимно от морфологичните особености на водоема. Както за течението
близо до дъното, така и за течението в средата на водоема съществуват ясни
зависимости между разликите във водното ниво, размера на субстрата и дълбочината.
Те от друга страна се определят от морфологични критерии като дънния субстрат,
формата на напречния и надлъжния профил на водоема.

В 3.1.3 КАЧЕСТВО НА ВОДИТЕ

Намаляването на оттока чрез водовземане в обезводнените участъци може да
има въздействие върху различни екологични параметри. Степента на въздействие е
зависима от дължината на участъка или времето за протичане на водата през него,
както и от структурите във и покрай водоема.

Типичните обезводнени участъци по правило се характеризират с по-малка
средна дълбочина и скорост на течението. При съответното слънчево греене това води
до значително затопляне на водата. Плитките, отделени в по-голяма или по-малка
степен зони на водоема могат да се затоплят с няколко градуса повече от течащия
участък и местообитанието да стане негодно за чувствителните към температурата
организми, обитаващи течащите водоеми. Характерът на един водоем, който през
лятото е естествено студен или топъл, трябва да се запази и в обезводнения участък.

Водоемите, богати на биогени (напр. с качество на водата от клас ІІ-ІІІ или по-
лошо) реагират на повишеното слънчево греене със засилен растеж на водораслите,
който може да е особено силно изразен през летните месеци. В най-тежките случаи
водораслите могат да заемат цялото речно легло, като по този начин местообитанията
на голям брой малки организми намаляват значително. При отмирането на водораслите
се стига до вторично замърсяване с лесно разградими органични вещества.
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Увеличеният растеж на водораслите влияе и на кислородното съдържание, което
при слънчево огряване може силно да нарасне. Прекалено високата кислородна
наситеност може да доведе дори и до вреди за рибите. При водоеми, които са по-силно
замърсени с лесно разградими вещества (напр. с качество на водата от клас ІІІ и по-
лошо) при повишени летни температури може да се стигне до бързи разградителни
процеси, които могат да причинят кислороден дефицит, особено нощем. В такива
случаи в тези водоеми се наблюдава ясно изразена флуктуация на кислородното
съдържание през денонощието. В нормалния случай обаче при достатъчно висока
скорост на течението и добра структурираност на обезводнения участък водният обмен
в плитките водоеми е добър, така че не са вероятни пренасищания или дефицити на
кислород, които да имат екологично въздействие.

.  5  „ ”

В зоните със средна скорост на течението 0,3 м/с е вероятно да настъпи
седиментация на фини частици. В замърсените водоеми може да се очаква отлагане на
гниеща тиня в по-дълбоките вирове, която може да бъде обитавана само от ограничен
брой водни организми и нарушава кислородния баланс.

При вливането на отпадни води в обезводнените участъци, тези води се
разреждат единствено в зависимост от минималния отток. Тази ситуация при всички
случаи води до влошаване на качеството на водата с една или повече степени.
Вливането на отпадни води може да служи като химическа бариера, така че рибите да
не могат да осъществяват миграции нагоре по течението.

Влошаването на качеството на водите в обезводнените участъци не бива да се
допуска. Особено внимание е необходимо по отношение на участъците, които са силно
замърсени с разградими органични вещества. Качеството на водата в края на
обезводнения участък трябва да е същото или по-добро, отколкото в началото му.

В 3.2 ПОДБОР НА КРИТЕРИИ И ПРИЛАГАНЕТО ИМ В ПРАКТИКАТА

За да се определи минималният отток във всеки конкретен случай, са
необходими ясни критерии. Те трябва да отговарят на следните условия:

при прилагането им да се гарантира екологичното функциониране на течащия
водоем,
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да могат да бъдат проверявани и
да са удобни при практическата работа.

По-долу са подбрани такива критерии, като са дадени препоръки за тяхното
практическо приложение.

Осъществяването на екологичните функции на един течащ водоем зависи като
цяло от факторите, обсъдени в Част В 3.1. Тези фактори могат да бъдат променени в
значителна степен при водовземания, причиняващи изменения в количеството на
оттока и затова трябва да бъдат отчитани при определянето на минималния отток. На
основата на тези фактори трябва да се изведат количествено измерими и проверими
критерии и да се дефинират целеви стойности.

За степента на екологичното функциониране на един водоем може да се съди по
определени групи организми, които служат като биоиндикатори. Те имат ясни
изисквания към факторите на средата в течащите водоеми. По този начин, ако се
открият подходящи биоиндикатори и се познават техните изисквания, тези изисквания
могат да се ползват като целеви стойности и съответно като критерии.

В Рамковата директива за водите определени групи организми са посочени като
биологични качествени компоненти при оценяването на екологичното съсътояние на
течащите водоеми (РДВ, Приложение V). Такива са съставът и числеността на:

водната флора
бентосните безгръбначни и
ихтиофауната.

И трите групи организми принципно са подходящи за биоиндикатори. Групата,
която се нуждае от най-много пространство, са рибите, тъй като рибните видове са
многобройни и имат различни жизнени стадии. Ако са изпълнени изискванията на
естествената ихтиофауна, тогава по правило са изпълнени и изискванията на другите
биоиндикатори.

Затова се препоръчва в дадения участък от водоема като биоиндикатор да се
използва естествената рибна фауна. Екологичните изисквания на рибите към
местообитанията и факторите във водоемите са добре известни. Те могат да служат
като критерии, според които може да се определи достатъчното количество на
минималния воден отток. Към естествената ихтиофауна спадат всички местни видове
риби и миноги в един водоем или участък от водоем, които са (били) естествено
разпространени там или е възможно да се появят в обозримо бъдеще.
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Фиг. В 6: 
Схематично

представяне на
зоните на

разпространение
на рибите в
течащите
водоеми.

Видовете в по-
тъмен цвят са

посочени в
Приложение 3 

като
индикаторни

видове.
Източник:

Hoffmann et al. 
(1995) (с

изменения)

За избраните индикаторни видове риби се проверяват следните критерии:

1. Екологични функции на местообитанието:
миграционен път
размножителен хабитат
хабитат на младите индивиди
хабитат на възрастните индивиди.

2. Необходими рамкови условия за наблюдаваните стадии на развитие
структури, подходящи за убежища според характеристиките (дължина,
ширина, дълбочина) и значението им
скорост на течението
дълбочина (вкл. във връзка с проходимостта)
водна повърхност
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температура на водата
кислород.

3. Течение, подходящо за придвижването на рибите от обезводнения участък до
основния водоем и възможно въздействие върху обезводнения участък поради
подприщване на водата след ВЕЦа.

В отделни случаи видове от другите две назовани групи организми могат да
имат по-високи изисквания към местообитанието от видовете риби, обитаващи
водоема. Например определени видове безгръбначни се нуждаят от по-голяма скорост
на течението, отколкото рибите. В случай че такива видове обитават околността на
обезводнения участък, трябва да се вземат под внимание и техните изисквания. Същото
важи за чувствителни животински и растителни видове, обитаващи периферните зони
на водоемите. Такива специални случаи обаче не могат да бъдат разгледани в рамките
на настоящите препоръки; при необходимост те трябва да се изясняват за всеки отделен
случай. За участъци с проблематично качество на водите може да е необходимо и
специфично разглеждане на назованите в Част 3.1.3 аспекти.

:

1. Първоначално може чрез на проектния участък в
зависимост от водосборната област (Рейн, Бодензее, Дунав) и зоната на
разпространение (пъстървова и липанова зона, зона на бялата мряна) да се представи
естествената рибна фауна в участъка.

2. В Приложение 3 са описани за индикаторните видове риби в
пъстървовата и липановата зона, и зоната на бялата мряна, чието изпълнение е
необходимо за успешно съществуване и осъществяване на пълен жизнен цикъл. Ако
разглежданите видове принадлежат към естествената ихтиофауна в оценявания
участък, то те са , подходящи за по-нататъшната работа, като
техните изисквания към местообитанието представляват необходимите за целта
стойности и критерии. Освен това може да е необходимо допълнително да се вземат
под внимание изискванията на видовете от Червената книга [DUSSLING & BERG 
2001], видовете от Приложение ІІ на Директивата за хабитатите [EU 1992] или на други
чувствителни видове.

3. В третата стъпка аналогично на подхода при изготвяне на оценки за
съвместимост са описва преди
намесата или без осъществена намеса. Тук се разглеждат настоящите функции и
потенциалът на участъка във връзка с цялостния водоем (напр. на основата на вече
съществуваща концепция за развитие на водоема).

4. В зависимост от стойността и потенциала на проектния участък се дефинират
качествени и количествени в

границите на участъка. За целта не е необходимо във всеки участък да са изпълнени
изискванията за осъществяването на всички , но във
всички случаи трябва да се гарантира проходимостта и достатъчният достъп до
обезводнения участък. Като цяло екологичните изисквания се увеличават с
нарастването на дължината на обезводнения участък, както и с нарастването на броя,
гъстотата и дължината на допълнителни такива участъци. При определянето на
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количествените стойности за рамковите условия отново трябва да се ползват
изискванията на индикаторните видове. Тук могат да се вземат предвид и сезонните
разлики.

В 3.3 ПОДБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ УЧАСТЪЦИ

Следващата стъпка включва подбиране на представителни участъци в рамките
на проектния участък, в които ще се проверяват минималните изисквания, дефинирани
на предишния етап. Тези участъци могат например да са важни убежища за рибите в
крайбрежната зона или пък чакълести зони, подходящи за размножителен хабитат или
за местообитание на младите индивиди.

Във връзка с осигуряването на проходимостта конкретно се наблюдават
критичните зони в целия обезводнен участък и граничещите с него участъци на
водоема. Миграционни пречки възникват при неблагоприятна скорост на течението,
т.е. в участъка с най-лоши условия, както и на мястото на вливането след обезводнения
участък, и в участъка непосредствено преди отклоняването на водата.

Изискванията на отделните индикаторни видове са описани в Прил. 3. За
определянето на представителните участъци се препоръчва теренно обхождане при
нисък отток в присъствие на представител на рибностопанските и водните власти. При
това обхождане трябва да се определи настоящият отток и да се фотографират
избраните представителни участъци.

.  7  „ ”

В 3.4 ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА В КОЛИЧЕСТВЕНИ
СТОЙНОСТИ НА ОТТОКА

Качествените и количествените екологични изисквания в критичните участъци
трябва да се преобразуват в конкретни стойности на оттока. Като се има предвид, че не
е необходимо във всеки участък и по всяко време да са изпълнени всички екологични
функции на местообитанието, се изчислява стойността на минималния отток. Оттокът
не бива да пада под тази стойност.

23



Могат да се ползват и следните алтернативни методи:

приблизителна хидроложка оценка, осъществена при теренно посещение
провеждане на научно-практически опити за изкуствено регулиране на
оттока
хидроложко преобразуване чрез симулационни изчисления.

В съответствие със специфичните местни условия се избира .

Трябва да се отбележи, че зависимостта между оттока и дълбочината или съотв.
скоростта на течението може да бъде различна в зависимост от местните дадености.
Тази зависимост е обяснена по-долу на базата на различни хидрологични ситуации.

а) , в които се освобождават само съвсем малки
количества потенциална и кинетична енергия и съответно се отличават с малка разлика
във водните нива.

В тях дълбочината при ниски води е съвсем слабо зависима от оттока; скоростта
на течението по правило е слаба и приблизително пропорционална на оттока. Като
примерен хидрологични модел може да се ползва хидрологията на стоящ водоем.
Естествени структури с тази характеристика са например вирове или естествени дънни
ями.

.  8 

б) , където дълбочината зависи от размера на субстрата
и локалните разлики в нивата на дъното.

В тях дълбочината и скоростта на течението са слабо зависими от оттока. Като
хидрологични заместителен модел може да се вземе наклонено дъно с константна
разлика в нивата (нормален отток). Като примерен естествен структурен елемент могат
да се разглеждат бързеите.
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.  9 

в) , където дълбочината на практика не зависи от
дънния субстрат, а само от напречното сечение, обхващащо основното течение.

В тях дълбочината и скоростта на течението също са слабо зависими от оттока.
Подходящи примерни хидрологични модели са водни падове с различно съотношение
между ширината на водното огледало и дълбочината. Когато речното легло има
естествена форма, те се срещат в последователностите от вирове и малки падове.

Всички описани примерни хидрологични модели се основават на наблюдения в
една равнина и съответно са опростени. Чрез тези модели може например да се опише
централното течение, но не и течението близо до дъното. Без съмнение обаче е
възможно да се правят предположения за неговата скорост, тъй като тя е
приблизително пропорционална на скоростта на централното течение.

В 3.4.1 ХИДРОЛОЖКА ОЦЕНКА

В много случаи може на място да се направи хидроложка оценка на оттока. За
тази цел е необходимо да се определи оттокът при ниски води. За да се оцени правилно
ситуацията при нисък отток, може да е необходимо да се направят няколко теренни
посещения.

Първо в деня на огледа оттокът се определя на основата на теренни измервания,
чрез данни за водните нива или при необходимост чрез методи за оценка.

На основата на идентифицираните в предишните глави критерии в присъствие
на експерт по рибарството се определят критичните зони в обезводнения участък. След
това на основата на данните за настоящия отток в тези зони се оценява стойността на
оттока, необходима за изпълнение на критериите. Теренните посещения трябва да се
документират.

За хидроложката оценка е необходимо добро познаване на местните особености,
както и добри научни познания. В поредицата от препоръки „Хидрология на течащи
водоеми, близки до естествените”, части 1-4, са дадени препоръки за провеждането на
оценката.
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B 3.4.2 ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ОПИТИ ЗА
ИЗКУСТВЕНО РЕГУЛИРАНЕ НА ОТТОКА

На основата на различни стойности на оттока, получени чрез изкуствено
регулиране, може да се определи стойността на минималния отток, необходим за
спазването на локалните екохидрологични критерии. Опитите за регулиране на оттока
са нагледни и могат да допринесат за положителното отношение към изискването за
минимален отток. За провеждането на опитите е необходимо да се обходи
обезводненият участък и той да се раздели на няколко части с характерни особености
на течението. След това се определя т.нар.  (фиг. В7) (или
няколко такива участъка). Това е зоната, в която по продължението на талвега
дълбочината е най-малка и по правило скоростта на течението е най-голяма.
Наблюденията показват, че при много малък отток неблагоприятният участък не е
достатъчно дълбок, за да могат да се осъществяват миграциите на рибите.

. 10 , ,

В рамките на опита се извършват следните действия:

измерва се протичащото водно количество в обезводнения участък,
измерва се дълбочината на речното легло в неблагоприятния участък,
определя се средната скорост на течението в неблагоприятния участък,
съставя се фотодокументация за различните стойности на оттока в
неблагоприятния участък (или участъци),
по време на опита се провежда екологично оценяване на рамковите условия,
специфични за дадения водоем,
проверява се екологичната функция на местообитанието, идентифицирана
съгласно Част В 3.2, 
проверява се дали е достатъчно течението, по което се ориентират рибите (фиг.
В 11). 

Освен това допълнително се събират данни и се документират другите рамкови
условия като топографията и типологията на водоема, основните хидрологични данни и
данните на ВЕЦа.
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За успешното провеждане на опита е необходимо
, за да се определи подходящо време за изпълнението й и

да се изготви програма.

В много случаи при провеждането на опита в естествени условия целевата
стойност на оттока не може да се нагласи съвсем точно. Затова е необходимо да се
регулират и измерят различни стойности на оттока. Чрез интерполация на измерените
стойности може да се направи достоверно заключение относно характеристиката на
оттока. Тъй като влиянието на определящия за оттока фактор на грапавината на дъното
не се променя значително за различните стойности на оттока при маловодие,
минималният отток може да се изчисли на основата на необходимата дълбочина или
скорост на течението.

. B 11: 

За провеждане на опитите е необходима следната подготовка:

Предварително се изпробва регулирането на стойностите на оттока чрез
ползваното за целта съоръжение. Инсталират се подходящи помощни
водомерни лати (вж. Част С 2). За да се постигнат константни стойности на
оттока в деня на измерването, регулационното съоръжение трябва да е
нагласено навреме (при необходимост още предишния ден).
Препоръчва се в избрания неблагоприятен участък да се определи напречен
профил за измерването, където да се постави референтна точка. За опростяване
на измерването може да се сложи временна референтна точка и на дъното на
неблагоприятния участък.
Тъй като протичащото водно количество не може да се измери при
регулационното съоръжение, нито пък съоръжението може да се нагласи да
изпуска определено водно количество, необходимо е в близост до
неблагоприятния участък да се избере подходящо място за контрол на
нагласения отток и да се определи напречен профил за измерване на оттока.
Ако има притоци, например малки странични потоци преди неблагоприятния
участък, се измерва и техният отток. За тази цел предварително се избира
подходящ напречен профил и метод за измерване.
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За да може своевременно да се отчитат колебанията на водното ниво и съответно
на оттока по време на измерването, предварително се инсталират временни
водомерни лати.

Едновременно с измерванията на оттока в неблагоприятния участък се измерва и
дълбочината и ширината на свободната водна повърхност за всяка различна стойност
на оттока. По-късно с помощта на тези данни може да се изчисли площта на напречния
профил и средната скорост на течението, в случай, че тя не може да се измери
директно.

След това съгласно изискванията на избрания индикаторен вид риба може на
базата на необходимата дълбочина и скорост на течението да се изчисли стойността на
минималния отток и след това ориентировъчната стойност да се провери в други
представителни участъци (вж. Прил. 3).

За измерванията на оттока в обезводнения участък са приложими следните
изпробвани в практиката методи.

: Вероятно това е най-широко
разпространеният метод за определяне на оттока. При него се избира подходящ
напречен профил за измерване и скоростта на течението се определя с помощта на
хидрометрично витло по вертикалите от няколко точки с различна дълбочина.

На базата на тези точкови измервания скоростта на течението, зависеща от
дълбочината, се интегрира по графиката на дълбочината и чрез интегрално изчисление
се определя общото протичащо водно количество. За различна дълбочина на водата се
използват подходящи витла. Методът е описан по-подробно в Предписанието относно
водомерните съоръжения на Работната група на федерацията и провинциите по
въпросите на водите (LAWA) [LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT WASSER, 1978].

- : скоростта на течението се измерва с
помощта на магнитно-индуктивен метод. Съгласно съответния физичен принцип този
метод се прилага без подвижни части. При него предимството е слабата чувствителност
към веществата, съдържащи се във водата и растителността. Изчисляването на
протичащото водно количество се осъществява аналогично на измерването с витло.

: при тях протичащото водно
количество се определя чрез измерване на концентрацията на вещество-маркер. Този
метод е особено подходящ в случаите, в които точковите измервания с витло или
измерването на скоростта на течението по магнитно-индуктивния метод не дават добри
резултати поради неподходящи характеристики на течението.

В практиката като маркери се използват например готварска сол и различни
флуоресциращи оцветители. Тук важи следният принцип: колкото по-малка е
концентрацията на маркера, толкова по-голям е оттокът. Повече информация за начина
на квантифициране за различните маркери, както и за теоретичната основа на метода
може да се намери в литературата (напр. KÄSS 1992). При използването на такива
вещества винаги се проверява дали е необходимо разрешение за това.
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При снемането на геометрията на речното легло в неблагоприятния участък се
спазват следните принципи:

: Измерването на височината на напречния профил по
правило се осъществява с помощта на нивелир или тахиметър. По изключение при слаб
отток линията на свободната водна повърхност също може да служи като хоризонтална
отправна равнина.

: Измерената височина на напречния профил трябва да
може да бъде съотнесена или към държавната геодезическа мрежа, или към най-малко
три собствени неподвижни референтни точки. Линията на напречния профил трябва да
се обозначи и да се фотографира заедно с разположението и вида на референтните
точки.

: Когато дънният субстрат е дребен и
геометрията на напречното сечение е еднообразна, измерванията на височината на
дъното се правят на сравнително големи разстояния. При по-едър субстрат или
неравномерности във формата на напречния профил съответно се избират по-малки
разстояния на измерване. По възможност трябва да се снемат поне 10 измерителни
точки на напречния профил, като поне 3-4 от тях да са над линията на свободната водна
повърхност.

: Върху описаната геометрия на напречния профил могат да се нанасят
наблюдаваните в рамките на опита нива (или ширини) на свободната водна повърхност
при различна стойност на оттока.
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.  14: ,

С цел лесно следене на протичащото водно количество водното ниво оттокът се
наблюдава с помощта на няколко контролни лати (Фиг. В 15). Не е необходима сложна
конструкция: обикновено е достатъчна обикновена летва, която се забива в дъното на
водоема и по нея се наблюдават относителните изменения на водното ниво. Като
нулева точка може да служи горният ръб на летвата. Не е необходимо нанасяне на
измерително деление.

Контролните лати трябва да са разположени така, че всички очаквани водни
нива в рамките на опита да могат да се измерят по тях.

Определянето на нивото на водната повърхност в рамките на опита за
регулиране на оттока може да бъде обвързано с различни цели:

Проверка на константността на оттока по време на опита
Определяне на нивото от двете страни на различни препятствия
Възможност за използване на данните за водното ниво при по-нататъшни опити.
За целта линията на водната повърхност трябва да се съотнесе към поставена на
брега референтна точка. За по-голяма точност тази точка се съотнася с поне две
други неподвижни точки и държавната геодезическа мрежа.
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С цел документиране на опита всички използвани лати трябва да се
фотографират.

.  15: 

Тъй като при маловодие броят на зоните с бързо течение е по-малък, от значение
за екологичното оценяване е разпределението на тези зони. Когато водоемът има
естествена структура, те често се концентрират в малък брой участъци, докато зоните с
бавно течение значително преобладават.

Зоните с бавно течение обикновено са с почти водоравна и обикновено спокойна
водна повърхност. Тази характеристика може да се използва, за да се раздели участъкът
при маловодие на лотични и лимнични (бързо- и бавнотечащи) зони, като за качествен
критерий служи лесно описуемата водна повърхност. За по-нататъшно квантифициране
може да се работи с метода FST [STATZNER UND MÜLLER 1989, STATZNER ET AL. 
1990, FUCHS 1994, SCHMEDTJE 1995] или с използване на микровитла [MUTZ 1989].

На фиг. В 16 се виждат различните зони в един обезводнен участък: в началото
му водата тече равномерно (спокойна повърхност), в зоната на неблагоприятния
участък водата тече неравномерно и ускорено; там дълбочината е най-малка. По-надолу
по течението оттокът отново се успокоява.

Затова за практически цели често е достатъчна визуалната идентификация на
бавно- и бързотечащите зони. За да е успешен този метод, оттокът трябва да е
сравнително слаб и да има ясно различими зони с по-бързо и по-бавно течение.

В 3.4.3 СЪЗДАВАНЕ НА СИМУЛАЦИОННИ МОДЕЛИ НА ХАБИТАТИ

Симулационните модели от този вид позволяват правенето на прогнози. Когато е
планирано изграждането на хидротехнически съоръжения, чрез тези модели е
възможно да се проучат водовземанията и техният ефект върху водоема. Такива случаи,
например реактивирането на ВЕЦ без работещ деривационен канал или изграждането
на ново водохващане, са подходящи за събирането на данни за създаване на хабитатни
модели.

Проучванията на вече съществуващи съоръжения обаче също могат да дадат
подробна информация, защото в тези случаи е възможно да се определи цялостното
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екологично въздействие на малки изменения в оттока. Моделирането включва
хидрологични изчисления за определяне на водното ниво, на площта на напречните
сечения и скоростта на течението при различни стойности на оттока. По този начин е
възможно да се правят заключения за качеството на местообитанията на водните
организми.

С помощта на симулационни модели може да се наблюдава и ефектът от
измененията на оттока и структурата върху рибите, безгръбначните и макрофитите.
Така се създава количествена основа, която позволява да се съотнесат екологичното
състояние и ползването. Чрез симулационните модели може да се изчисли конкретна
стойност на екологичната ценност (напр. площта на хабитата в м2) в зависимост от
оттока [SCHNEIDER ET AL. 2001]. 

.  16 

Като основни параметри трябва да се опишат геометрията и структурата на
обезводнения участък. Това включва измерването на напречните профили и дънните
субстрати в един или повече представителни участъка. Броят на напречните профили
трябва да е съобразен с разнообразността на водоема.

Колкото по-точни са използваните за целта хидрологични модели, толкова по-
подробни трябва да са геометричните данни. При относително еднообразни водоеми
могат да се използват по-прости модели за описване на течението, които се основават
на едноизмерни измервания на свободната водна повърхност. При по-сложна геометрия
на водоема се използват двуизмерни модели. Много плитките зони или зоните, които и
при най-малките изменения на оттока изсъхват в по-голямата си част, както и
измененията на оттока, характерни за водоеми с голям наклон и разнообразна
структура, обикновено се проучват трудно чрез хидрологичните модели. В такива
случаи се препоръчват измервания на водното ниво с водомерни лати при няколко
различни стойности на оттока.

Примерно моделиране на хабитати с програмата CASiMiR (вж. описанието в
Прил. 4) е направено за ВЕЦовете Алфредстал до Обермархтал на р. Дунав, ВЕЦ Т 64 
до Ройтлинген на р. Ехац и Рапенбергхалде до Тюбинген на р. Некар (Прил. 1).
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В 3.5 ОБОБЩЕНИЕ

По-долу са обобщени работните стъпки при съобразяването на минималния
отток с местните особености:

1. на плановия участък на ВЕЦа с описание на
естествената ихтиофауна.

2. Определяне на и описание на техните
, като при особени случаи се разглеждат и допълнителни видове.

3. Описание на на плановия участък и потенциала му за
възстановяване.

4. Качествена и количествена дефиниция на
(вкл. ако те са различни през различните сезони) в рамките на участъка, както

и в съответствие със значението на участъка
и изискванията на индикаторните видове. Във всички случаи към тези екологични
функции се включват проходимостта и насочващото водно течение, по което рибите
достигат до обезводнения участък.

5. , в които ще се измерва изпълнението на
изискванията.

6. на екологичните изисквания към проходимостта и
местообитанието в критичните участъци  (при
необходимост с отчитане на сезонните разлики) чрез оценяване на оттока, опити за
регулиране на оттока или симулационни изчисления.

 4 

В отделни случаи е възможно по екологични причини да се наложи динамично
повишаване на съобразения с местните условия минимален отток в зависимост от
притока на вода в обезводнения участък. За целта изчислената съгласно Част В3
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стойност на оттока QminA може да бъде увеличена с динамично количество QD,
зависимо от притока.

QminD = QminA + QD

Трябва да се провери доколко динамизирането на оттока, зависимо от притока,
има екологичен смисъл и дали е технически осъществимо.

Принципно трябва изпускателното съоръжение на водохващането да е
подходящо за динамизиране. Това често изисква големи строителни и технически
ресурси. Поради сложността си динамизирането на оттока, зависимо от притока, рядко
се използва в практиката.

До динамиката на оттока се стига и тогава, когато оттокът надвишава капацитета
на турбините и съответно оттокът в обезводнения участък се повишава. Тази естествена
динамика е желателна, но тя не влияе на определянето на количеството на динамичния
отток (вж. Част С 1).

 5 

След осъществяването на описаните работни стъпки (вж. диаграмата на фиг. В2)
изчисленият минимален отток се ползва като основа за искане на разрешително за
водоползване или научно-техническа оценка. Допълнителни аспекти като строежа и
експлоатацията на съоръжения или въздействията върху енергопроизводството могат
да бъдат представени от кандидатстващия и трябва да се вземат предвид при вземането
на решение. Разяснения по тези въпроси са дадени в следващата част.

След това се взима решение от водните власти с определяне на минималния
отток или отхвърляне на искането за разрешително за водоползване.

В 5.1 СТРОИТЕЛНИ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ АСПЕКТИ

Определянето на минималния отток трябва да е съобразено не само с
характеристиките на отточния режим, но и със строителните и експлоатационните
аспекти във връзка с практическото осъществяване на динамизирането на оттока.
Минималният отток трябва да се гарантира чрез технически мерки.

По правило изпускателното съоръжение е интегрирано във водовземното
съоръжение. При избора на изпускателно съоръжение за регулиране на оттока трябва
да се вземат предвид и особеностите на неговата експлоатация:

сигурност на функционирането, както и възможност за проверка (например чрез
визуален контрол) на планираната функция,
нечувствителност към външни влияния, осигурена чрез подходящи
хидротехнически мерки, например подводен праг пред входа на довеждащия
канал на ВЕЦа,
малки ресурси за поддръжка, например лесно осигуряване на необходимия
отток, както и да няма опасност от разкалибриране поради дънни и плаващи
наноси,
възможност за документиране.
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За изпускането са възможни различни варианти, които могат да бъдат и
комбинирани:

съоръжение за осигуряване на проходимостта (рампа, рибен проход, обходен
канал),
обикновени отвори, къси тръби, шлюзове, преливници или турбини за
минимални водни количества.

Въпросите по различните съоръжения за регулиране на оттока и техните части
са обяснени в Част С1. Част С2 съдържа указания за провеждането на хидрологичните
изчисления. Непрякото регулиране на водоизпускането чрез регулиране на водното
ниво на входа на деривационния канал по правило не е препоръчително поради
неизбежната му неточност. Затова прилагането му трябва внимателно да се прецени във
всеки отделен случай.

В 5.2 ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ВЪРХУ ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВОТО

За оценяването на бъдещото енергопроизводство във връзка с минималния отток
е необходимо да се познава съответният (бъдещ) отточен процес. За целта се ползва
историческа или синтетична графика на оттока. Освен това при оценката се приема
средностатистическо ниво на експлоатация на машинното и електротехническото
оборудване, без да се отчита продължителността на периода, за който се прави
изчислението. Особеностите при експлоатацията, които не са количествено измерими
(напр. проблеми при много високи води, повреди на съществени машинни части,
варирането на експлоатационния период на ВЕЦа през годината) могат да се отчетат с
помощта на опитно изчислени стойности.

За оценката на енергопроизводството се използват различни методи:

 [GIESECKE & MOSONYI 2003], 
основан на общата зависимост на оттока от машинното и електротехническото
оборудване. За тази цел в практиката могат да се използват ръчни или
компютърни компоненти (напр. модулът WASKRA от CASiMiR).

на базата на дадени височини на пада и степени на
използване. При този метод се вземат предвид евентуални по-дълги периоди на
липса на експлоатация, намаляването на оттока в периодите на частично
натоварване и съкращаването на периодите на пълно натоварване.

само на базата на графиката на оттока.

Ако минималното водно количество или части от него се изпускат през турбина
за минимални водни количества, свързаното с това увеличение на
енергопроизводството се определя аналогично с помощта на първите два метода. Тъй
като в случая не е възможно да се направят емпирични наблюдения за измерване на
водното количество, за основа на изчисленията се използва средното протичащо водно
количество през турбината.

В рамките на на р. Мург за всички ВЕЦове по реката
е изчислен приблизителният минимален добив на електроенергия след осигуряване на
минимален отток, равен на 1/3 от средния отток при маловодие (СМО):
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В област Ращат в зависимост от размера на ВЕЦа се открояват две групи. При
по-големите централи с период на маловодие между 165 и 340 дни годишно
енергийните загуби са между 6,9 и 8,5%. За по-малките централи с период на
маловодие между 5 и 45 дни годишно загубите са между 1,4 и 3,6%.

В област Фройденщат размерите варират повече – периодите на маловодие са
между 40 и 325 дни годишно. Енергийните загуби на централите съответно са между
3,7 и 8,3%.

При по примера на Дитенбах е изчислено намаляването
на енергодобива и увеличаването на оттока при различни стойности на минималния
отток. Като отправна величина е избрана стойност на минималния отток,
съответстваща на 1/3 от средния отток при маловодие (СМО).

 [%] 
[%] 

 [ / ]  [%] 

1/3 100,0 0,0 126 0,0
1/2 95,7 -4,3 188 +49,2
Matthey 87,8 -12,2 220 +74,6
Q347 77,8 -22,2 380 +201,6

В рамките на моделирането с CASiMiR за примерните ВЕЦове Алфредстал на
р.Дунав и Бухенмюле на р.Кохер (Прил. 1, примери 2 и 5) също така са проведени
енергийни изчисления, които онагледяват въздействието на различни стойности на
минималния отток (отчасти динамични).
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Част С Конструктивни възможности за регулиране на оттока и
подобряване на структурата и течението в обезводнени речни участъци

Спазването на количеството на минималния отток трябва да се осигури с
помощта на съответното проектиране, експлоатация и поддръжка на
хидротехническите съоръжения. То трябва да се удостовери по време на правната
процедура. При необходимост трябва да се предвидят и подходящи контролни
съоръжения.

 1 

Водните количества за осигуряването на минималния отток се внасят в
обезводнения участък чрез съоръжение за създаване на проходимост или чрез
регулационни съоръжения. Съоръженията трябва да са изградени така, че постоянно да
е гарантирано наличието на минималното водно количество.

По отношение на хидроложкото описание на съоръженията за осигуряване на
проходимостта, ресурсите за поддръжката им, контрола на функционирането им и т.н.
има множество информация в литературата.

Протичащото водно количество в съоръженията за създаване на проходимост
винаги е зависимо от нивото на водата от двете страни на съоръжението. Значително
увеличение на протичащото водно количество настъпва само при пълноводие. Затова
съоръженията не могат да допринесат съществено за динамизирането на оттока в
обезводнения участък.

За да се осигури безпроблемното функциониране на съоръженията, не бива да се
допуска задръстването им с плаващи предмети. Най-често използваният метод за целта
са подводните прагове. Препоръки по този въпрос се съдържат в поредицата
„Осигуряване на проходимост за животните в течащите водоеми”.

При планирането на съоръжението трябва да се вземат под внимание
разположението и оттокът, необходим за осигуряване на достатъчно течение, по което
да се ориентират рибите. Освен това трябва да се осигури и достатъчно силно течение,
излизащо от обезводнения участък. Необходимо е оттокът, необходим за осигуряване
на ориентирането за рибите, да се сравни с определеното за обезводнения участък
минимално водно количество.

Съоръженията трябва да са изградени така, че да е необходима минимална
поддръжка и да е гарантирано ефективното регулиране на минималния отток. Едно от
възможните решения е чрез подводен праг (фиг.С 2).
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Внасянето на минималното водно количество чрез тръба се характеризира с
постоянна, т.е. независима от оттока площ на напречното сечение на тръбата.

Оттокът през една тръба се определя основно от разликата във водните нива от
двете й страни. Регулирането на оттока чрез тръба е особено подходящо за местата,
където е необходимо добавяне на водни количества, независими от оттока. Чрез тръба
не може да се постигне динамизиране на оттока.

Същото важи за отток през малки отвори (съответстващи на къса тръба).

При регулирането чрез тръби не се осигурява достатъчна степен на
проходимост, защото компенсирането на височината на пада за бараж с височина един
или повече метра води до твърде голяма скорост на водата в регулационната тръба.
Освен това и субстратите не могат да се интегрират добре и да се задържат на дъното
от двете страни на тръбата. Регулирането чрез тръба е подходящо за засилване на
течението под ВЕЦа за осигуряване на проходимостта.

Ресурсите за поддръжка при тръбните съоръжения са големи, тъй като отворите
лесно се задръстват от плаващи предмети. Необходими са съоръжения за задържането
им. При правилно приложение регулирането с тръби по-слабо се влияе от замръзване в
сравнение с останалите варианти. Контролът се осъществява сравнително лесно, когато
има възможност за наблюдаване на тръбния отвор. Водното ниво от двете страни на
тръбата обикновено може лесно да се измери напр. с помощта на референтни точки или
водомерни лати.

При регулирането с шлюз оттокът също като при тръбата зависи основно от
разликата в нивата на водата преди и след шлюза, както и от площта на отвора. Тъй
като оттокът е приблизително пропорционален на квадрата на височината на водния
пад, динамизирането чрез неподвижен шлюз е също толкова трудно, колкото с тръба.
Само чрез подвижни шлюзове може да се постигне изменение на допълнителния отток.
Тъй като височината на отвора е много малка, при този метод също могат да възникнат
проблеми при точното регулиране на съоръжението, които могат да се изяснят само с
независимо измерване.

Проходимостта на шлюзовите отвори е лоша, тъй като дори и при малка разлика
в нивата могат да се получат големи скорости на течението и по този начин
съоръжението става непроходимо за повечето видове.

Отварянето и затварянето на шлюза с цел почистване трябва да се извършва
бавно, за да не се получи рязък пад и повишаване на оттока.

Редовното почистване се осъществява преди периодите на маловодие, за да
може по време на маловодието да са осигурени необходимите водни количества за
оводняване на участъка. Освен това плаващите предмети, събрани при почистването,
могат да се транспортират по-надалеч, когато течението е по-силно. По този начин се
намалява натрупването на плаващи предмети в обезводнения участък.
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Функционирането на шлюзовете при наличие на подводно течение се
контролира сравнително лесно, тъй като височината на отвора при малки шлюзове
често може да се провери с помощта на подвижните им части (напр. зъбчат механизъм), 
докато при по-големите съоръжения тази информация по правило се записва
автоматично. В този случай е необходимо само да се провежда редовен контрол на
настройките. Както и при регулирането с тръба водното ниво може да се измерва с
помощта на референтни точки или водомерни лати.

.  3:  (
)

/

Qпреливник Qшлюз

Q=отток

.  4: 
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. C 5:  ( )

При този метод височината на водния пад нараства с повишаването на водното
ниво преди преливника и по този начин нараства проточната напречна площ.
Същевременно скоростта нараства в зависимост от височината на пада, поради което
оттокът се увеличава експоненциално спрямо водното ниво преди преливника.
Увеличението на оттока може да се регулира чрез подприщване на водата след
преливника. Затова чрез този тип регулиране могат да се постигне силно динамизиран
отток.

Поддържането на преливниците изисква по-малко ресурси, отколкото тръбите и
шлюзовете, тъй като задръстването им с плаващи предмети е по-малко вероятно поради
тенденцията за самопочистване. Тези съоръжения обаче прекъсват транспорта на
седименти във водоема.

Контролът на съоръжението може да се ограничи до прост визуален контрол на
самия преливник и на водното ниво преди него, а когато отдолу има подводен праг, и
на нивото на водата след преливника.

Чрез използването на турбина за минимални водни количества може да се
променя протичащото водно количество и по този начин регулирането да се
динамизира. Този метод обаче трябва да се прецени от икономическа гледна точка,
защото една неподходяща турбина може да е по-евтина, но да не може в оптимална
степен да обработи добавеното водно количество за динамизиране на оттока. В
досегашната практика турбините се използват само за големи и средни водоеми,
защото в малките водоеми няма достатъчна възвръщаемост поради малките
допълнителни водни количества.

Турбината сама по себе си не осигурява проходимост, затова при този метод
винаги трябва да се изгражда и съоръжение за осигуряване на проходимостта. Водата,
излизаща от турбината може да усилва течението подобно на регулирането чрез тръби.
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Контролът не се различава съществено от този на обикновените турбини
(отчитане на протичащото водно количество и височината на пада).  

. C 6: 

C 2 

За да може да се проведе ефективно проучване на зависимостта на абиотичните
величини от оттока в обезводнения участък, са необходими изменения на регулирания
отток.

Тук освен техническите въпроси от значение е и времето, което е необходимо за
измененията на оттока при водовземното съоръжение да повлияят върху проучвания
участък. Практическият опит показва, че първоначално трябва да се работи при вече
настъпили изменения в оттока на проучваното място. Затова изпускането на целевото
водно количество трябва да се осъществи още преди началото на самото проучване,
защото в противен случай трябва по-дълго време да се чака настъпването на отточната
реакция на проучваното място.

За регулирането на оттока е необходимо приблизително пресмятане на
хидрологичните условия на мястото на водовземането. Информация за пресмятането на
оттока при съоръженията с цел осъществяване на проходимостта има в препоръките
„Проходимост за животните в течащите водоеми”. За измерването на другите
хидрологични системи могат да послужат следните препоръки.

Хидрологичните измервания винаги включват измерване на нивото на водата
преди съоръжението и размерите на съоръжението (дължина, ширина, височина и т.н.).
При наличие на преливник или шлюз без праг, водното ниво след съоръжението не е от
значение. В случай на преливник или шлюз с праг, както и при наличие на тръба трябва
допълнително да се вземе предвид и нивото на водата под съоръжението. На фиг. С 4 е
показано въздействието на изменението на оттока ∆W върху водното количество,
протичащо през шлюз и през преливник. Вижда се, че при еднаква стойност на ∆W
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преливникът има по-голямо ∆Q от това на шлюза. Затова при изменения в оттока
постигането на константно водно количество чрез шлюз е по-ефективно.

. 7:

За да се осигури ефективното функциониране на регулационното съоръжение, е
необходима редовна поддръжка. Съоръжението трябва да е изградено така, че за
поддръжката му да са нужни минимални ресурси. Най-популярният метод за
предотвратяване на задръстването на съоръженията с плаващи предмети са
потопяемите стени. Оптимизирана схема на потопяема стена е показана в поредицата
„Осигуряване на проходимост за животните в течащите водоеми”.
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C 3 

Възстановяването на местообитанията, характерни за конкретния водоем може
да изисква подобряване на морфологичната структура в обезводнените участъци, които
са били коригирани. В Част 3.1.2 са посочени съответните изисквания. Необходимо е да
се спазят необходимите за потенциалната естествена рибна фауна критерии.

В обезводнени участъци, коригирани с цел ефективно оттичане при пълноводие
не са достатъчни дори и по-високи стойности на минималния отток, за да се спазят
изискванията към местообитанието на потенциалната ихтиофауна и другите водни
организми. При пълноводие в обезводнените участъци рязко навлиза голямо
количество вода, което от една страна води до ерозия и загуба на размножителни
местообитания. От друга страна рибите, особено в по-ранните си стадии на развитие,
биват отнасяни от водата, тъй като възможностите им за укритие в такива коригирани
участъци липсват. Необходимо е да се гарантира спазването и на двата критерия – 
запазването на местообитанието и на проходимостта. За постигането на тази цел е
необходимо както достатъчно минимално водно количество, така и наличието на
съответните морфологични структури във водоема.

Също и в малки водоеми с неестествени условия, качеството на хабитатите може
да се оптимизира чрез прости мерки за подобряване на морфологичната им структура.
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По-долу са показани идеи за подобряване на структурата в обезводнените
участъци на две примерни ВЕЦ (Рапенбергхалде и Хоркхайм, две от големите ВЕЦ на
р. Некар).

.

Еднообразното и на места фиксирано дъно се нуждае от структурни подобрения,
като се вземе предвид определената стойност на минималния отток. Същевременно не
бива да се допуска влошаване на ситуацията при пълноводие. Резултатът от
подобренията е, че свободната водна повърхност в средата на водоема е намалена,
бреговете стават по-разнообразни, развитието на дървесна растителност по тях се
толерира и поддържа, появяват се два острова със фиксирани краища. Наличните
дървета са запазени. Река Некар може да оформя речното си легло в рамките на
дефинираните граници (вж. Фиг. С 9 а и б).

. C 9 
.
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В рамките на предпроектно проучване са изследвани подобряването на
биотопната структура на речното легло и създаването на надлъжната проходимост в
обезводнения участък. Освен това в рамките на предпроектно проучване
„Възстановяване на екологичната проходимост на р. Некар” са разработени
предложения за различни решения.

За реализирането на проходимостта са планирани вариантите „обходен канал с
турбина за минимални водни количества”, както и „обходна рампа без допълнително
ползване на ВЕЦа”.

За да се подобри структурата на водоема, се предлага комбинация от буни, талпи
и трупи. За да се осигурят укрития за рибите при пълноводие е предвидено свързване
със стар речен ръкав, по чиито брегове има крайречни влажни ливади. Вливащият се
поток Катцентал също ще бъде свързан с участъка.

За да достигат рибите по-лесно обезводнения участък е предвидено стеснение
при вливането в корабоплавателния канал.

Различните мерки са представени на фиг. С 10 и С 11.
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.C 11:  1  – .

 4 ,

Рибите, мигриращи нагоре по течението, се ориентират по основното речно
течение. При деривационните ВЕЦ това течение в повечето случаи излиза от канала
след ВЕЦа. Затова по-голямата част от рибите не се насочва към обезводнения
участък, където след това имат възможност да мигрират нагоре по течението, а към
канала след ВЕЦ-а.
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Едно възможно решение на проблема е да се създаде течение в обезводнения
участък. Това може да се осъществи чрез по-голямо водно количество или чрез
стесняване на напречния профил.

За примерния ВЕЦ Алфредстал (Прил. 1, Пример 5) учени от Щутгартския
университет са проучили конструктивните възможности и тяхното действие на
основата на математически модел.

За целта са проведени двуизмерни хидрологични моделирания. Необходимите за
това полеви данни (тахиметрични данни, скорост на течението, отток) са снети за
различни стойности на оттока. На фиг. С 12 е показано разпределението на скоростта
на течението в края на обезводнения участък на ВЕЦ Алфредстал при различни
комбинации на оттока през турбините и през обезводнения участък. Става ясно, че само
чрез повишаване на минималния отток до 3 м3/с не може да се постигне създаване на
истинско основно течение.

Деривационен
канал

Обезводнен
участък

QT = , Qmin = 

.  12: ,
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Проучени са следните хидроинженерни мерки за подобряване на ситуацията:

Чрез поставянето на буна на левия бряг се стеснява напречният профил в края на
обезводнения участък. По този начин в стесненото място скоростта на течението се
увеличава. Буната трябва да е така проектирана, че при стойности на оттока > QMin да
бъде заливана от водата, за да се ограничи подприщването при пълноводие.

В участъка на канала под ВЕЦа може да се направи удълбаване и съответно
разширяване на напречния профил на деривационния канал. Чрез създаването на
остров се увеличава количеството на водата, идващо от деривационния канал, което се
насочва към левия бряг. За да се насочи миграцията на дънно ориентираните бяла
мряна и скобар към обезводнения участък, се поставя заливаем праг с височина 1 м.

Деривационен
канал Буна

Остров

Стена

Буна

Остров

Стена

Обезводнен
участък

Фиг. C 14: Представяне на проучените хидроинженерни мерки
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ри тази алтернатива е проучена комбинацията от двете мерки. Резултатите от
хидрав

П
личното моделиране са обобщени на фиг. С 15. Установено е, че необходимото

за създаването на централно течение минимално водно количество се достига средно
само в 50-60 дни годишно. Чрез подходящи хидроинженерни мерки течението би могло
да се засили. Особено при комбинацията от буна и остров в модела се вижда засилване
на течението, излизащо от обезводнения участък.

Буна Остров Буна и остров

T = , Qmin = 

. C 15: .  14 

Q
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Част D Препоръки за експлоатацията и контрола на резултатите

D 1 

езпроблемното функциониране и правилната експлоатация на всички части на
съоръж

сички измервателни уреди трябва да са достъпни и лесни за отчитане.
Целеви

онцепцията за контрол от страна на стопанисващото лице трябва да се вземе
предви

онтролът от страна на властите се осъществява от отговорната институция в
рамкит

 2 

егулирането на оттока и водното ниво в обезводнения участък се контролират в
период

н а

репоръчително е по време на планирането на съоръжението да се предвиди и
концеп

Б
енията трябва да се осигурят чрез проверки. За това на първо място е отговорен

този, който стопанисва ВЕЦа. Видът и обхватът на контрола трябва да се определят в
разрешението за водоползване.

В
те стойности се маркират така, че да могат да се отчитат без специални научни

познания.

К
д още при планирането на регулационните съоръжения, за да се намалят

необходимите ресурси при експлоатацията. Необходимите съоръжения за наблюдение
трябва да са възможно най-прости и да не са чувствителни към смущения.

К
е на общия контрол по водите според чл. 82 от Закона за водите. За правилното

функциониране е необходима и редовна поддръжка на регулационното съоръжение.

D

Р
ите на маловодие. Осигуряването на определено водно количество чрез

регулацион ите съоръжения зависи от начин на функционирането им.

П
ция за проверка на стойностите на оттока, за да се предотврати необходимостта

от сложни строителни или експлоатационни контролни мерки.

. D 1:  – . , ,

По правило са възможни следните три случая:
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1.
.

Типичен пример за това са преливниците. В този случай трябва водното ниво да
може лесно да се наблюдава. За тази цел се използват прости измервателни рейки. При
всяка проверка се осъществява и визуален контрол на напречния профил на
преливника, за да се забележат отлагания или задръствания.

Когато се ползват преливник с допълнителни съоръжения, например шлюзове
или клапи, трябва лесно да може да се определи правилното им положение.

Аналогично на преливниците се действа и при подобните на тях хидрологични
ситуации, при които има промяна на параметрите на водното течение. Такива ситуации
възникват предимно на входовете на различните съоръжения за осигуряване на
проходимостта. По тези въпроси може да се консултира съответната литература. След
това се пресмята оттокът от регулационното съоръжение.

2.
.

Към този тип регулиране спадат например шлюзовете, малките отвори и тръби,
при които не се получава подприщване. Тук освен нивото на водата преди баража,
което както в първия случай може да се определя и контролира напр. чрез
измервателни рейки, трябва да се контролира и самият отвор.

При неподвижни съоръжения често е достатъчен визуален контрол. Когато това
не е възможно, например при тръби, чийто диаметър е малък в сравнение с дължината
им, при нужда е необходимо собствено измерване или оценка на оттока. Тук могат да
помогнат и индивидуални решения.

Когато има подвижни части, трябва да се предвиди възможно най-лесно
контролиране на степента на отваряне, например чрез маркиране на задвижващия
механизъм на шлюза.

Оттокът от регулационното съоръжение се пресмята след снемане на данните.
Концепцията за контрол трябва също да е ориентирана спрямо управлението на
съоръженията от стопанисващия ВЕЦа.

. D 2: 
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3.
.

Този метод може в определени граници да се оцени чрез съотношението между
височината на пада и капацитета на турбината.

Когато хидрологичните условия са трудни за контролиране, напр. при липса на
достъп до водовземното съоръжение, минималният отток се мери в самия обезводнен
участък. Една възможност за това е методът с използване на маркерно вещество (Част
3.4.2).

D 3 

Контролът на проходимостта на обезводнения участък, включително на
водовземането по правило включва измерването на два компонента:

може да се оцени чрез измерване на
най-плитката точка на талвега. За целта трябва да се обходи целият талвег на участъка
и да се определи цялостната дълбочина. Допълнителни параметри, напр. височина на
пада и скорост на течението, които са измерени в хода на определянето на минималния
отток, могат да бъдат от значение в отделни случаи.

Освен това е необходимо да съществува насочващо течение, по което рибите да
могат да достигат обезводнения участък.

Има водоеми, при които по време на маловодие и в естественото им състояние
(т.е. без водовземане) проходимостта не е възможна. При такива водоеми
проходимостта в обезводнения участък трябва да се определи едва при съответно по-
големи стойности на оттока.

. D 3 ,

За на мястото
на водовземане според научните препоръки е възможен няколкостепен метод. Могат да
се измерят абиотичните параметри на течението и на структурата както при

54



съоръжението за проходимостта, така и в негова близост (напр. наличие на субстрат,
насочващо течение). Следваща стъпка е проучването на основата на биологични
критерии чрез подходящи ихтиологични методи. Насоки по този въпрос има в
препоръките „Осигуряване на проходимост за животните в течащи водоеми”.

 D 4:  – :

D 4 

Ако в отделните случаи се предвижда контрол на резултатите в смисъла на
екологично наблюдение на развитието на местообитанието, това трябва да се обмисли
предварително. По правило контролът на резултатите се осъществява чрез официални
процедури, освен ако чрез споразумение със стопанисващия централата не е
определено друго или не е предвиден мониторинг в рамките на компенсаторни мерки
при намеси. Освен това стопанисващият централата може да възложи мониторинг за
собствена сметка, когато в негова полза се определи възможно най-ниска стойност на
минималния отток при условие тя да се увеличи при необходимост, ако мониторингът
покаже необходимост от това.

Контролът на резултатите трябва да се осъществява в съгласуване със
стопанисващия централата. Тук може да стане дума и за дейностите по поддръжката на
съоръжението и на обезводнения участък.

Контролът на резултатите обаче е ефективен, само ако преди определянето и
регулирането на минималния отток изходното състояние е било документирано в
достатъчна степен. Това означава, че още в хода на определянето на минималния отток
трябва да се идентифицират критериите и начините на контролиране (измерване,
визуална проверка, отчитащо съоръжение). Освен това трябва да се определят целите,
напр. минималното ниво на водата в неблагоприятните участъци.

Препоръчително е фотографско документиране. За улесняване на контрола по-
долу са обсъдени отделни критерии, а в Приложение 6 са предложени формуляри за
документиране. Те трябва да бъдат адаптирани към конкретната ситуация и при
необходимост да бъдат допълнени.

Контролът на флористичното и фаунистичното развитие има смисъл едва след
съответния период за развитие.
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Контрол на разпределението на местообитанията

Разпределението на хабитатите може да се опише въз основа на научни
познания, като измерване с общоприетите стойности не е възможно. Тук подходящата
алтернатива е вербална качествена оценка, тъй като количествените оценки нямат
голям смисъл поради неизбежната субективност на наблюдателя.

Допълнителен контрол може да се осъществи чрез проучване на рибите и ако е
необходимо чрез взимане на проби от дъното.

За всички методи, при които като индикатори за екологичното качество се
използват организми, по правило трябва да се има предвид значението на наситеността
с вещества, структурата и течението. Отделните проби могат да дадат информация, но
поради сезонните и годишните изменения те не винаги са достоверни или пък
зависимостта им от оттока не може да се преобразува в количествена стойност. По тази
причина биологичните проверки често изискват много ресурси, но в екологичен смисъл
те представляват най-добрия метод.

. D 5: 

Други параметри

В хода на определянето на минималния отток могат да се определят и
допълнителни параметри за контрол. Напр. като критерии могат да се ползват
освобождаването на субстрата от водорасли и наноси или намаляването на
температурата през летните месеци.

В рамките на проверките съществува и възможността да се посочат
недостатъците, за да могат те да бъдат отстранени.
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1. .

1.1 ОПИСАНИЕ НА ВЕЦА И ИЗМЕРВАНИЯ

/

Със средногодишния си отток от 16,5 м3/с при Кохерщетен река Кохер спада към
средно големите реки. Р. Черни Кохер, която извира при Оберкохен на ок. 500 м н.в. и
р. Бели Кохер, която извира източно от Унтеркохен на ок. 520 м н.в., се сливат при
Унтеркохен и образуват р. Кохер, която се влива в р. Некар при Бад Фридрихсхал.
Разглежданата тук ВЕЦ Бухенмюле се намира между Кохерщетен и Морсбах на
километър 57+490.

. 1.1: . ,  TK L 6724 

ВЕЦ Бухенмюле се намира точно след хидроложка станция Кохерщетен с площ
на водосбора 1,281 км2. Затова хидрологичните данни (от 1925 до 1995 г.) са
използвани без преизчисляване (фиг. 1.2 и 1.3, табл. 1.1).

В морфологично отношение обезводненият участък е изменен в умерена степен
и е разнообразно структуриран. Въпреки че бреговете в средната част на речното легло
на места са изправени и укрепени, не са осъществени намеси в речното дъно. В
участъка неравномерно се редуват плитки бързеи с дълбоки вирове. Свободно
течащите зони заемат ок. една трета от участъка. Дъното е покрито с едри камъни и
чакъл с широки чакълести брегове при бързеите. На места дъното има добре изразен
слой от по-фини наноси.
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. 1.2  (MQ = )  (MNQ = 
) . Abfluss [m3/s] =  [ 3/ ]

. 1.3: . Abfluss [m3/s] = 
 [ 3/ ]

1925/ 1995 
0,420 0,700 0,420 01.11.1949

4,420 3,100 2,770

22,400 10,600 16,500
214,000 102,000 225,000

523,000 268,000 523,000 21.12.1993

. 1.1: . ,  [ 3/ ]
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Използваните по-долу хидрологични данни са събрани в рамките на опити с
регулиране на оттока в обезводнения участък. През 1993 г. са проведени измервания в
една от по-плитките зони (неблагоприятния участък) при километър 57 + 710. 
Резултатите са обобщени в таблица 1.2.

Q
[ 3/ ]

um
[ / ]

h
[ ]

0,077 0,1 0,14
0,284 0,11 0,42
0,532 0,19 0,42
0,925 0,24 0,54
1,191 0,37 0,52
2,169 0,43 0,57

. 1.2: 

1.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИЯ ОТТОК СЪГЛАСНО ЧАСТ В

Прилагането на Наредбата за ВЕЦ в Баден-Вюртемберг се осъществява чрез
адаптиране на ориентировъчната стойност 1/3 СМО (= 925 л/с) към местните условия,
като се използват екологични критерии според описаните в Част В стъпки.

1.

Р. Кохер в района на Бухенмюле е водоем от мряновата зона във водосбора на р.
Некар. Бялата мряна и скобарът исторически се числят към често срещаните видове
риби. Резултатите от най-новите проучвания също показват, че тези видове са типични
за района. През изминалите години в обезводнения участък са намерени общо 23 вида
риби. Естествената ихтиофауна в района и по-конкретно реофилните видове все още не
са напълно налични, но причините за липсата на отделни видове не могат да бъдат
разгледани подробно тук.

2.

От решаващо значение за определянето на адекватна стойност на минималния
отток са изискванията на всички възрастови стадии на бялата мряна и скобара.
Изискванията на тези индикаторни видове от мряновата зона са описани в Прил. 3 (С 2 
и С 3).

За осигуряването на проходимостта на по-големите плитки участъци
необходимата дълбочина е най-малко 0,3 м.

3.

Екологичната стойност на обезводнения участък се определя основно от
големите чакълести наноси, които представляват ценни размножителни местообитания
и местообитания за младите индивиди на реофилните видове. В границите на участъка
съществуват и местообитания за възрастни, по-едри риби. Тези индивиди обаче могат
да намерят подходящи хабитати в по-голямо количество в съседните речни участъци.
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Поради съществуващото морфологично разнообразие в този участък необходимостта
от възстановяване в него е сравнително малка.

4.

Необходимите рамкови условия на местообитанието в обезводнения участък
включват основно проходимостта и наличието на размножителни местообитания и
местообитания за младите индивиди на бялата мряна и скобара. Приема се, че ако тези
изисквания са изпълнени, ще бъдат спазени и изискванията към местообитанията и на
срещащите се по-дребни видове риби. В случая е необходимо да се вземат под
внимание и изискванията и на възрастните бели мрени и скобари, но тяхното значение
е по-малко, тъй като извън обезводнения участък има достатъчно много подходящи
местообитания за тях.

5.

Като представителен участък за определянето на минималния отток е избрана
зоната на неблагоприятния участък. Тази зона има висока стойност като размножителен
хабитат и хабитат за младите индивиди. Освен това е разгледан един по-дълбок участък
с по-бавно течение, подходящ като местообитание за възрастните индивиди, както и
мястото на вливане на деривационния канал във връзка с насочващото течение за
рибите, излизащо от основното речно легло.

. 1.4:  284 /

. 1.5: 
532 /
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. 1.6: 
925 /

6.

Опитите с регулиране на оттока са проведени с различни стойности на оттока
между 77 и 2169 л/с (табл. 1.2). Фигури 1.4 до 1.6 показват условията в зоната на
чакълестите наноси в неблагоприятния участък при три различни стойности на оттока.

Както е показано на фиг. 1.8, стойност на оттока 200 л/с е достатъчна, за да се
осигури проходимостта в неблагоприятния участък. Фиг. 1.4 и табл. 1.2 обаче показват,
че в такъв случай участъкът ще изгуби характеристиките на течението си дори и в
неблагоприятния участък. Освен това при такава стойност на изхода на деривационния
канал няма достатъчно силно течение, което да насочва рибите към обезводнения
участък. За да запази обезводненият участък целогодишно характеристиките си на
течащ водоем, са необходими минимални стойности на оттока, които съответстват на
състоянието, показано на фиг. 1.5. Затова за обезводнения участък се определя
стойност на минималния отток 500 л/с (= 0,18 СМО). Като показва дългогодишният
опит, при такъв отток в ограничена степен извън бързеите са налични и подходящи
хабитати за по-едри, възрастни индивиди. Но най-важната функция на обезводнения
участък като размножителен хабитат и хабитат на младите индивиди не е осигурена
при това водно количество. В конкретния случай тази функция може да се осигури чрез
сезонните изменения на оттока.

Опитите ясно показват, че наличието на размножителни хабитати и хабитати за
младите индивиди е зависимо от оттока. Достатъчно количество зони с необходимата
според Прил. 3 дълбочина и скорост на течението са налични едва при отток ок. 700 л/с
(= 0,25 СМО). Затова по време на размножаването и растежа на младите риби е
необходима такава стойност на оттока. Така минималният отток между 15 март и 15 
октомври е увеличен на 700 л/с (1/4 СМО). Тъй като се взема предвид и периодът на
растеж на младите риби, а не само периодът на развитие на хайвера и ларвите,
периодът с увеличен отток в този случай е по-дълъг. Поради ограничения среден
капацитет на ВЕЦа (14 м3/с), през 125 дни в обезводнения участък се изпускат по-
големи водни количества, като така възниква една естествена динамика на оттока.

,

Динамично повишаване на оттока, зависимо от притока, не се очаква да доведе
до значително подобряване на функциите на местообитанията на индикаторните
видове.

61



В резултат от прилагането на Наредбата за ВЕЦ чрез адаптирането на
ориентировъчната стойност 1/3 СМО = 925 л/с към местните условия, като се вземат
под внимание екологичните критерии съгласно описаните в Част В стъпки, се получава
стойност на минималния отток 500 л/с (ок. 1/6 СМО) от 16 октомври до 14 март и
сезонно изменение на оттока 700 л/с (ок. 1/4 СМО) в периода от 15 март до 15 
октомври. Така допустимият минимален средногодишният отток е по-малък от 1/2 
средния отток при маловодие (СМО).

1.3. СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ МЕТОДИ, ОПИСАНИ В ПРИЛ. 5 

При прилагането на първата стъпка е да се определи долна
гранична стойност на минималния отток, като се спазва минимална водна дълбочина за
запазване на проходимостта. Тук трябва да се спазят два критерия: минимална
дълбочина в неблагоприятния участък 0,3 м и минимална средна скорост на течението
0,3 м/с.

. 1.7:  (um=
, Q= )

. 1.8:  (t= , Q= )
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Долната гранична стойност за запазване на проходимостта tpess е спазена в
обезводнения участък още при отток 200 л/с. Необходимата средна скорост на
течението 0,3 м/с обаче изисква минимален отток 1200 л/с. Затова Qmin е 1200 л/с (фиг.
1.7).

За определяне на оттока, необходим по време на размножителния период
Qmin(LR), се използва средната дълбочина на талвега. Тази дълбочина в мряновата зона
трябва да възлиза поне на 0,6 м. Тъй като тази гранична стойност е спазена още при
отток ок. 800 л/с, по време на размножителния период и периода на развитие не е
необходимо повишаване на оттока. По този начин според биотопния метод е
определена целогодишна стойност на минималния отток 1200 л/с = 0,43 СМО. Тъй като
тази стойност изпълнява критериите на LAWA за достоверност, не е необходимо
определянето й според екохидрологичния подход. Този подход обаче е използван по-
долу, за да се сравнят различните методи.

Според на основата на известните хидрологични
характеристики на ВЕЦа [LAWA 2001] е изчислена ориентировъчна стойност Qmin 
=2770 л/с, равна на СМО. Според проверката за достоверност в неблагоприятния
участък необходимата минимална дълбочина 0,3 м е спазена при значително по-малка
стойност на оттока. Според този подход не е необходимо повишаване на
ориентировъчната стойност Qmin. Динамизирането на оттока се осъществява чрез
лятната стойност на СМО 3100 л/с. Тъй като тази стойност не се различава от Qmin така,
че да влияе на местообитанието, според този подход се препоръчва слабо динамизиране
в зависимост от средните месечни стойности на оттока при маловодие по време на
размножителния период и периода на развитие. При използването на предложената
като пример средна аритметична стойност на месечния отток при маловодие СМОмес за
месеците май-юли се получава минимален отток 6200 л/с (ок. 2,24 СМО).

Прилагането на в обезводнения участък на р. Кохер не даде
еднозначен резултат. На първо място определеният чрез този метод речен тип не
съвпада с характеристиките на р. Кохер в този участък. Според метода обезводненият
участък на ВЕЦ Бухенмюле спада към тип ІІІа, т.е. планински поток с
последователности от прагове и вирове, докато в случая става дума по-скоро за
последователност от бързеи и вирове. Освен това получената диаграма за
прогнозираната честота на индивидите не даде определяща стойност на минималния
отток.

Тъй като водосборът на ВЕЦ Бухенмюле на р. Кохер със своите 1280 км2 е много
по-голям от 50 км2, ориентировъчната стойност за минималния отток според Наредбата
за ВЕЦ на провинция Хесен възлиза на 1/3 СМО (= 923 л/с). Като се вземе предвид
изчисленото според наредбата неравномерно разпределение на оттока през годината,
ориентировъчната стойност се увеличава с 5%. По този начин за обезводнения участък
според Наредбата на Хесен се определя минимален отток 970 л/с = 0,35 СМО.

Минималният отток, който се основава на константен модул на оттока 2 л/ (с
км2), възлиза на 2560 л/с, което съответства на СМО на р. Кохер при ВЕЦа.
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. 1.9: . ,
 [ / ].  

Qmin / СМО

сезонни изменения от 16.10. до 14.03 и
от 15.03. до 15.10 

сезонно динамизиране август – април
май до юли

Наредба за ВЕЦ Баден-
Вюртемберг от

До

Биотопен метод

Екохидрологичен метод от

До

Прогнозен метод

Наредба за ВЕЦ Хесен

Константен модул на
оттока

Няма резултат

1.4 ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РЕГУЛИРАНИЯ МИНИМАЛЕН ОТТОК ВЪРХУ
ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВОТО

Правото на водоползване на деривационния ВЕЦ е със срок 70 години и изтича
през 1994. В хода на процедурата за получаване на ново разрешително са обсъдени
въпросите за осигуряването на проходимостта на ВЕЦа чрез обходен канал,
определянето на минималния отток, оценката на намалената по тази причина
енергопродукция и увеличения капацитет на новите турбини.

Тогава на основата на горепосочения минимален отток е изчислена годишна
енергийна загуба 170 000 kWh. За петдесетте години, за които е дадено разрешителното
е изчислена чиста загуба 330 000 марки (169 000 евро). Чрез увеличаването на
капацитета с 2 м3/с могат годишно да се произвеждат допълнително около 300 000 
kWh. За период от 50 години това съответства на чиста стойност 580 000 марки
(297 000 евро).

Дори и разходите за инвестиции и експлоатация за обходен канал и
придружаващото проучване да бъдат определени на 620 000 марки, се получава загуба,
равна на около 5% от бъдещата годишна продукция, възлизаща на 3,6 GWh.  
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2. .

2.1. ОПИСАНИЕ НА ВЕЦА И ИЗМЕРВАНИЯ

/

Щунцах е малка река, която извира близо до Розенфелд на северния ръб на
Швебише Алб на 650 м н.в. и се влива след 18 км в р. Аях. След Розенфелд в
Бубенхофската долина се намира воденица Пелц (Пелцмюле). За първи път тя е
спомената в писмени източници през 1415 година, т.е. съществува повече от 600 
години.

Фиг. 2.1. Щунцах, скица от TK L 7718 Балинген

Водосборната област е с площ 17 км2. Тъй като на р. Щунцах няма хидроложка
станция, данните за оттока са изчислени на базата на данните от друга станция с
подобен водосбор. Така е изчислен среден модул на оттока при маловодие 1,82 л /(с
км2). Резултатите са обобщени в табл. 2.1. 

1962/ 1995 
0,009 0,005 0,005 31.07.1972

0,052 0,036 0,031

0,253 0,175 0,214
2,581 4,917 5,369

8,206 19,201 19,201 23.06.1975

. 2.1. .

65



. 2.2 . ,  (MQ= )
 (MNQ= ).  

. 2.3 . , . Abfluss [m3/s] =  [ 3/ ]

Р. Щунцах в горното си течение има характерен за региона неравномерен отток.
Флуктуациите в оттока обаче се компенсират от пречиствателната станция на
Розенфелд.

Обезводненият участък на ВЕЦ Пелцмюле е дълъг повече от 1000 м. Участъкът
има средна ширина 2 м и се характеризира с голямо разнообразие на дълбочината.
Наклонът е 0,84%. 
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Талвег [м]

. 2.4: 

Речното легло е врязано с терасовидни склонове. Обезводненият участък почти в
цялата си дължина не е коригиран и условията в него са близки до естествените.
Участъкът на места прави големи завои и е обграден с гъста крайбрежна растителност,
близка до естествената, която осигурява добро засенчване. На места в речното легло
има мъртва дървесина. Р. Мюлбах също се отличава с добра структура и
характеристики, близки до естествените. Забележителна е голямата наличност на
земноводни в участъка след ВЕЦа. Дънният субстрат се състои основно от фин пясъчен
материал, а на по-плитките места е по-скоро чакълест.

Водохващането представлява бараж с височина 1,4 м с преливник с гладък
бетониран ръб без регулационно съоръжение (фиг. 2.5). Баражът няма съоръжение за
осигуряване на проходимостта. Придвижването на рибите нагоре по течението е
възможно само временно (при пълноводие).

Измерванията са проведени два пъти при различни нива на водата преди баража,
без тя да прелива. Измерена е скоростта на течението (um) и дълбочината (h). 
Обезводненият участък се оводнява само от водите, които се процеждат през
неуплътнените части на баража и под основите му, както и чрез подпочвените води.
При ниско ниво на водата преди ВЕЦа е измерен отток 9 л/с. По-късно измерване с
витло показва отток 20 л/с при ниво, близко до ръба на баража.

Q
[ 3/ ]

um
[ / ]

hmax
[ ]

A
[ 2]

0,009 0,130 0,025 0,058
0,020 0,345 0,040 0,075

. 2.2: 
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Деривацио-
нен канал

Посока на течение

. 2.5: .

2.2 ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МИНИМАЛНИЯ ОТТОК СЪГЛАСНО ЧАСТ В

Прилагането на Наредбата за ВЕЦ на провинция Баден-Вюртемберг се
осъществява чрез адаптиране на ориентировъчната стойност 1/3 СМО (= 10 л/с) към
местните условия, като се вземат предвид екологичните критерии според описания в
Част В метод:

1.

Р. Щунцах принадлежи към горната пъстървова зона, която се отличава с голяма
гъстота на популациите. Тя се намира във водосбора на р. Некар. Местни видове са
пъстървата и главочът, като те са намирани многократно при различни инвентаризации.
Двата вида са единствените представители на рибната фауна в този район.

2.

При определянето на минималния отток трябва да се вземат под внимание
изискванията към местообитанията и на двата вида. Тези изисквания са описани в
Прил. 3 (А 1 и А 2).

3.

Участъкът на р. Щунцах при Пелцмюле представлява горно речно течение с
висококачествена структура, близка до естествената, което като биотоп подлежи на
специална защита съгласно чл. 24а от Закона за защита на природата. Няма
необходимост от възстановяване. Проблемите в този участък са свързани с липсата на
проходимост на баража и лошото качество на водата, което се дължи на разположената
по-нагоре по течението пречиствателна станция.

4.

Освен, че е със защитен статус, участъкът при ВЕЦ Пелцмюле е от голямо
значение и поради факта, че по-надолу по течението си р. Щунцах е регулирана в
продължение на ок. 30% от общата си дължина. Затова определянето на рамковите
условия в обезводнения участък включва както проходимостта по време на рибните
миграции, така и изискванията към местообитанията на всички стадии на развитие на
пъстървата и главоча.
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5.

Проверката на минималния отток е осъществена в неблагоприятния участък.
Освен това е необходимо да се провери насочващото течение за рибите след баража и
проходимостта на бентовото съоръжение. Във връзка с опазването на местообитанието
трябва да се оцени и поне още един участък, който може да служи като размножителен
хабитат. В него дълбочината и скоростта на течението трябва да отговарят на
изискванията на пъстървовите риби.

6.

Изчислената според Наредбата за ВЕЦ ориентировъчна стойност възлиза на 10 
л/с (=1/3 СМО). Както става ясно от табл. 2.2, при водно количество 20 л/с (15 л/с
съответстват на 1/2 СМО) дълбочината в неблагоприятния участък е 4 см. Тази
дълбочина не е достатъчна, за да се осигури проходимост за пъстървите. Минималният
отток, чрез който се гарантира необходимата за пъстървите дълбочина 0,2 м в
неблагоприятния участък, е изчислен чрез линейна екстраполация. За запазването на
проходимостта е необходим минимален отток 92 л/с (= 3 СМО). Освен проходимостта в
неблагоприятния участък трябва да се провери и проходимостта при баража. Дори и
водно количество, равно на 1/2 СМО (= 15 л/с) не е достатъчно за постигане на
дълбочина 0,2 м, за да може да има функциониращ рибен проход. Изискванията към
хабитата на всички възрастови стадии на пъстървата и главоча са изпълнени при
стойност на минималния отток 92 л/с (=3 СМО). Обаче средно през 100 дни годишно
оттокът пада под тази стойност (фиг. 2.3).

,

При отток 92 л/с (=3 СМО) няма смисъл от допълнително динамично
увеличаване на минималния отток, зависимо от притока.

Отток 1/3 СМО (= 10 л/с) или ½ СМО (= 15 л/с) не е достатъчен, за да се
гарантира проходимостта в неблагоприятния участък или да се спазят изискванията
към местообитанията на двата вида риби. При адаптирането на ориентировъчната
стойност към местните условия се получава константен минимален отток 92 л/с (=3 
СМО).

Изчислената стойност ясно показва особената проблематика при водоползването
за ВЕЦ на малки реки. За осигуряването на екологичните функции и проходимостта на
участъка е необходима сравнително голяма стойност на минималния отток. Освен това
трябва да се вземе предвид, че и работата на съоръженията за осигуряване на
проходимостта при слаб отток е почти невъзможна.

Поради факта, че участъкът е под специална защита съгласно чл. 24а от Закона
за защита на природата, общата оценка на ВЕЦа трябва да включва както описаните
ихтиологични и екологични аспекти, така и някои други природозащитни въпроси.
Както вече беше посочено в Част А, тези въпроси не могат да бъдат разгледани в
настоящите препоръки. Те са предмет на допълнителни подробни научни изследвания.
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В настоящия пример допълнително трябва да се разгледа високото качество на
обезводнения участък, както и аспектите на опазването на националното културно
наследство.

2.3 СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ МЕТОДИ, ОПИСАНИ В ПРИЛ. 5 

Съгласно препоръката на LAWA първо трябва да се приложи биотопният метод.
За да се осигури средна скорост на течението 0,3 м/с, минималният необходим отток е
Q1 = 17,5 л/с. За да се запази проходимостта в пъстървовата зона чрез минималната
дълбочина 0,2 м, при линейна екстраполация се получава стойност на минималния
отток Q2 = 92 л/с. Необходимата поради наличието на дълбоки вирове средна
дълбочина 0,3 м е спазена при отток 35 л/с. Така съгласно биотопния метод се определя
стойност на минималния отток 92 л/с. Тъй като тази стойност е сравнително висока,
проучването трябва да се продължи с екохидрологичния метод.

В резултат от изчисленията на базата на хидрологичните данни за средния
годишен отток при маловодие (СМО) се получава стойност на Q2 = 31 л/с. Проверката
за достоверност показва, че за да се запази проходимостта, тази стойност също както и
при биотопния метод трябва да се увеличи на Q1 = 92 л/с, тъй като в противен случай не
е осигурена необходимата минимална дълбочина. За да се запазят естествените
жизнени условия по време на размножаването и развитието на пъстървата, за този
период е предложено динамизиране на оттока със стойност СМОзима. Тъй като обаче
тази стойност (Q3 = 52 л/с) е по-малка от Q1, според препоръките на LAWA за
екохидрологичния метод минималният отток за обезводнения участък на ВЕЦ
Пелцмюле на р. Щунцах се определя целогодишно на Qmin = 92 л/с.

При прилагането на прогнозния метод не се стигна до резултат, защото
основният параметър за изчисленията (E = 13) не попадаше в границите на модела (0,1 
< E < 11). Въпреки че методът беше модифициран за изчисляване на тази стойност, не
беше възможно да се определи стойност за минималния отток. Тъй като водосборната
област е по-малка от 20 км2, ориентировъчната стойност на минималния отток според
Наредбата за ВЕЦ на Хесен е 0,9 СМО = 28 л/с. Поради доброто засенчване и
наличието на естествени условия във водоема оттокът се намалява с 15 %. Така се
определя минимален отток 24 л/с. Минималният отток, определен на базата на
константен модул на оттока 2 л/(с км2), възлиза на 34 л/с.
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Qmin / СМО

Наредба за ВЕЦ Баден-
Вюртемберг

Без резултат

Константен модул на оттока

Наредба за ВЕЦ Хесен

Екохидрологичен метод

Прогнозен метод

Биотопен метод

. 2.6: , ,
.

Този пример ясно показва, че оттокът е много по-нисък от минималния
капацитет на ВЕЦа. При реки с такива размери и със силно вариращ воден отток
различните методи за определяне на минималния отток не дават задоволителни
стойности. В крайна сметка тук на преден план стоят историческите аспекти. Въпреки
че р. Щунцах често е почти безводна, тук живеят риби, които в периодите на суша се
оттеглят в дълбоките засенчени вирове. Поради естествените дадености участъкът не е
проходим целогодишно, затова и не трябва да се поставя изискване за целогодишна
проходимост. Едновремешните начини на водоползване (напр. за рязане на дърва или
мелене на зърно) не са изисквали постоянна експлоатация. Затова поне няколко пъти
седмично или пък нощем цялото водно количество е изтичало в основния водоем. В
днешно време това състояние се постига само при пълноводие, като тогава баражът е
проходим и за по-едри риби. Ефективната експлоатация на едно евентуално
съоръжение за осигуряване на проходимостта изисква отток, който да не пада под 100 
л/с. В този участък на р.Щунцах не е наличен такъв отток.
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3. .

3.1 ОПИСАНИЕ НА ВЕЦА И ИЗМЕРВАНИЯ

,

Р. Некар извира при Вилинген/Швенинген в Шварцвалд на 700 м н.в. и се влива
в р. Рейн при Манхайм. Проучваният обезводнен участък се намира на р. Некар при
Хоркхайм южно от гр. Хайлброн (приблизително между 117,0 и 120,45 км).
Обезводненият участък представлява стар меандър на реката, а деривационният канал
служи и като корабоплавателен път.

5

3

4

2

1

. 3.1 .  –  TK L 6920 

Проучваният ВЕЦ Хоркхайм включва следните компоненти (фиг. 3.1 и 3.2):

(1) Бараж с три врати (шлюзове с падащи клапи)
(2) Шлюз за затваряне на корабоплавателния канал
(3) Корабоплавателен канал, който същевременно служи като деривационен

канал
(4) Обезводнен участък/ стар ръкав
(5) Съоръжения на ВЕЦа и шлюзове

Тези компоненти дават възможност за техническо регулиране на протичащото
водно количество в корабоплавателния канал и в обезводнения участък (Фиг. 3.2). 
Според информация на стопанисващия централата турбините имат капацитет ок. 75 
м3/с. Когато оттокът на р. Некар надвишава 75 м3/с, обезводненият участък се оводнява
чрез деривационния бараж. Честотата на оводняване е представена на фиг. 3.4.
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ВЕЦ
и
шлюз

корабоплавател
ен канал (Q ок.
75 м3/с)

Водомерна летва на
Службата за защита на
природата на Баден-
Вюртемберг и пилотна
водомерна летва на
Института за водно
стопанство

Обезводнен
участък

водомерна летва за измерване на
водното ниво

Деривационен
бараж

подвижна врата за затваряне при
пълноводие или за работа по
поддръжката

хидроложка
станция Лауфен

. 3.2: 

Хидрологичните данни, които са в основата на пресмятанията, са от периода
между 1951 и 1996 г. Водомерен пост Лауфен се намира нагоре по течението над
деривационния бент и има водосборна област 7916 км2. За това ниво се взети
хидрологичните данни от Германския годишник на водите (Рейнска област Част 1, 1998 
г.) и са представени на фиг. 3.3.
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Графика на оттока на хидроложка
станция Лауфен (1998 г.)

ден

Отток

Мин. месечен отток

Среден месечен отток

Капацитет на ВЕЦ
Хоркхайм

. 3.3:  1998 . . Abfluss [m3/s]
= Отток [м3/с])

Червената хоризонтална линия на фиг. 3.3 показва, че поради естествената
динамика на оттока и капацитета, възлизащ на 75 м3/с обезводненият участък често се
оводнява, което съответства на една естествена динамика на оттока (фиг. 3.4 и 3.5).

Графика на оттока на хидрологична
станция Лауфен на р.Некар от 01.01.2001 
до 31.12.2001 

Капацитет на
турбината на ВЕЦ
Хоркхайм Q = 75 

3

Време (дни)

. 3.4: , .
2001 . [Abfluss Pegel Lauffen (m3/s) = Отток при хидрологична станция Лауфен (m3/s)] 
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На фиг. 3.5 е показана графиката на водното ниво, измерено от хидроложката
станция след деривационния бараж Хоркхайм за 2001 г. От нея става ясно, че
обезводненият участък често се оводнява от деривационния бараж.

Н
ив
о
на

во
да
та

сл
ед

ба
ра
ж
а 

(с
м)

. 3.5 ,
 2001 .

. 3.6 

Време (дни)

О
тт
ок

в
м3 /с

Брой дни с липса на превишение на оттока

Горна крива
Долна крива
Средни стойности

На фиг. 3.6 е нанесен периодът на липса на превишение в дни в зависимост от
оттока. Тази фигура показва, че средномногогодишният отток през 215 дни пада под
капацитета QA = 75 м3/с. Оттук може да се заключи, че поради динамиката на оттока на
р. Некар обезводненият участък се оводнява 145 дни годишно.

Хидрологичните данни за обезводнения участък Хоркайм са изчислени на базата
на данните от хидроложката станция Лауфен на р.Некар.
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1 5
14,1 м3/с 25,6 м3/с 87,4 м3/с 1650 м3/с 630 м3/с 1060 м3/с
на
09.12.1962

на
15.02.1990

. 3.1: ,
.

На базата на данните от хидроложката станция Лауфен (с площ на водосборната
област 7916 км2) чрез линейна екстраполация са изчислени данните за ВЕЦ Хоркхайм
(с площ на водосбора 8030 км2) (табл. 3.2, фиг. 3.7 и фиг. 3.8). Резултатите се
различават слабо, тъй като размерите на водосборните области са почти еднакви.

 [ 3/ ]
1951/1996 Зима Лято Средногодишна

стойност
Дата

14,3 16,7 14,3 9.12.1962

33,7 27,4 25,7

111 69 89
727 524 796

1674 1674 1674 15.02.1990

. 3.2: .

О
тт
ок

в
м3 /с

Месец

. 3.7:  (MQ)  (MNQ) 

.
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О
тт
ок

в
м3 /с

Брой дни с липса на превишаване

Капацитет на
ВЕЦ Хоркхайм:
QВЕЦ = 75 м3/с

. 3.8: . . , . 215 
-  75 3/ , ,

 365-215 = 145 .

Обезводненият участък може да се определи като умерено изменен в
морфологично отношение. Дъното е покрито с наноси, които на места произхождат от
плочен материал, вероятно от хидроинженерни укрепвания на дъното и брега.
Бреговете (доколкото се вижда) почти навсякъде са укрепени с камъни, така че се
получава характерен, сравнително компактен напречен профил със почти еднаква
ширина.

Обезводненият участък се състои от дълъг десен завой (с дължина ок. 3,45 км) и
на базата на гореспоменатите характеристики се разделя на :

 1 (вж. фиг. 3.9 ) се намира между деривационния бараж и
неблагоприятния участък и е с дължина 1,3 км. Тази зона се характеризира с
подприщване поради песималния бързей. Точно до гасителното съоръжение на
деривационния бараж вследствие на седиментационни процеси се е образувал остров.
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. 3.9: 
Зона 1 – жълт цвят
Зона 2 – зелен цвят
Зона 3 – червен цвят

. 3.10:  1. :
. : Q = 1,7 3/ ; : Q = 30,9 3/ . : 24. 

25.07.01

 2, която е дълга ок. 150 м (вж. фиг. 3.9 ) поради едрия
субстрат на дъното има морфологични характеристики, подобни на тези на бързей. В
нея се намират единствените местообитания, които се оводняват при маловодие. Тук е
и мястото с най-малка дълбочина на талвега (неблагоприятният участък).
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. 9.11: . : Q = 1,2 
3/ , : Q = 1,7 3/ , : Q = 2,5 3/ , : Q = 30,9 3/ .

: 23., 24., 25., 27.07.01 

По време на проведените опити за регулиране на оттока бяха идентифицирани
важните зони на течението. Особено добре изразен е неблагоприятният участък (зона 2, 
фиг. 3.9, където е най-малката дълбочина на талвега и най-голямата скорост на
течението), който се намира в участък с дължина 150 м на същата височина като
мястото на вливане на водите от пречиствателната станция над Клингенберг. От
неблагоприятния участък до вливането на деривационния канал се намира зона с
подприщване, дълга около 2 км.

 3: При маловодие тук течението е много спокойно до самия край на
деривационния канал (вж. фиг. 3.9 ).

. 3.12:  3; :
, : . : 25.7.01 Q= 30,9 3/

Адаптирането на измерения отток към местните условия беше осъществено чрез
опити за регулиране на оттока. За целта по време на измерванията в обезводнения
участък бяха монтирани няколко водомерни лати (временни лати), за да могат да се
следят измененията на водното ниво и съответно измененията на оттока (фиг. 3.13). По-
големите притоци на обезводнения участък също бяха включени в измерването, като за
целта бяха избрани и маркирани удобни места за лесно измерване на протичащото
водно количество. Протичащото водно количество беше определено чрез маркерно
вещество. В обезводнения участък на ок. 20 м преди неблагоприятния участък беше
избран компактен участък от речното легло, където беше положен и маркиран напречен
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профил за измерване на оттока. Геометрията на речното легло беше снета чрез
нивелиране. Чрез измервания с витло (фиг. 3.14) беше определено протичащото водно
количество. Резултатите показаха, че определените преди измерванията желателни
стойности на протичащото водно количество не могат да се достигнат при нито един от
опитите. Това може да се обясни с трудното управлението на клапите и шлюзовете на
деривационния бараж.

. 3.13: 

. 3.14: . :
. :

. : . : 24.7.01. 

Още вечерта преди началото на измерванията беше настроено изпускането на
необходимото водно количество, за да може в деня на измерванията в обезводнения
участък вече да са настъпили константни условия (фиг. 3.14). Данните от измерванията
на оттока са обобщени в табл. 3.2.
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. 3.15: 
. : Q = 1,2 3/  (23.07.01); : Q = 1,7 3/

(24.07.01); : Q = 2,5 3/  (27.07.01); : Q = 30,9 3/  (25.07.01). 

 1  2
23.07.2001 13:00 ч.

15:00 ч.
A = 5,41 м2

ШВП = 31,50 м
hm = 0,172 м

Q = 1,207 м3/с
Um = 0,22 м/с
Umax = 0,56 м/с

24.07.2001 10:30 ч.
12:30 ч.

A = 6,88 м2

ШВП = 31,50 м
hm = 0,218 м

Q = 1,746 м3/с
Um = 0,25 м/с
Umax = 0,67 м/с

25.07.2001 13:30 ч.
15:30 ч.

A = 117,90 м2

ШВП = 52,00 м
hm = 2,267 м

Q = 30,86 м3/с
Um = нерелевантна
Umax = нерелев.

27.07.2001 Неизв. Неизв. Q = 2,50 м3/с
Um = 0,45 м/с

. 3.3: 
1 A: площ на напречното сечение, ШВП: ширина на свободната водна повърхност, hm: средна дълбочина
2 Q: протичащо водно количество според изчисленията, um: средна скорост на течението, umax:
максимална скорост на течението

Фиг. 3.16 показва, че характеристиките на течението при слаб отток са
съществена основа за оценка за проходимостта в неблагоприятния участък.

. 3.16:  Q = 1,7 3/ . ,
. : 24.07.01 
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В рамките на опитите беше снета геометрията на неблагоприятния участък. На
фиг. 3.17 е показана геометрията на напречния профил със засилен вертикален мащаб.

В
ис
оч
ин
а
на

дъ
но
то

в
м+

N
N

Отстояние от пилотната водомерна летва на Института за водно стопанство в м

Снемане на напречния профил в неблагоприятния участък (по посока на
течението, изображението е със засилен вертикален мащаб)

Дата на измерванията: 24.07.2001; 14:00 до 15:00 ч.

Водомерна лата на Службата за защита
на природата на Баден-Вюртемберг:
нулева точка на латата = 154,368 м+NN

Ляв бряг

Водно ниво по време на измерването: Водно ниво = 154,436 м+NN

Пилотна водомерна лата на Института за
водно стопанство: OK = 155,268 м+NN
Стоманен прът с дължина 1,50 м, забит в

Десен бряг

По време на измерванията поставените временни водомерни лати не показаха изменение на водното ниво
Обработка: Требинг/ Леман; Анализ: Требинг/ Леман

. 3.17: (NN – Корекция в надморската
височина, въведена за унифициране на различните геодезични системи, използвани в Западна и Източна
Германия до 1992 г. (Б.пр.)

Дъното в зоната на измервания участък е покрито основно с камъни и на места с
чакъл.

. 3.18: . :
. :

- . : 24.07.01 

3.2 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИЯ ОТТОК

Този пример е структуриран различно от предишните, тъй като представлява
част от оценка, изготвена на базата на широкообхватни опити за регулиране на оттока
преди съставянето на настоящите препоръки.
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Редица исторически източници посочват, че в миналото р. Некар между гр.
Щутгарт и вливането си в р. Рейн е попадала в мряновата зона. Затова при
формулирането на екологичните рамкови условия в обезводнените участъци
Плайделсхайм, Хоркхайм и Некарсулм (Кохендорф) е необходимо да се вземат предвид
изискванията към местообитанията на бялата мряна и скобара, които в края на 19ти век
още са били чести в тези речни участъци.

В днешно време плавателният Некар с неговата поредица от баражи е хибриден
водоем, в който преобладават видове от зоната на платиката. Понякога в реката
навлизат реофилни видове от нейните притоци, но те не могат да се размножават там
поради липса на подходящи местообитания. На базата на назованите в литературата
изисквания на рибите могат да се дефинират следните минимални изисквания към
измеримите характеристики на гореспоменатите обезводнени участъци:

Въпреки, че при своите миграции рибите в екстремни случаи могат да преплуват
дълбочина, равна на ширината на тялото им, все пак трябва да се вземе предвид и
нуждата им от прикритие (защита чрез водната дълбочина). За рибите от мряновата
зона това означава необходима минимална дълбочина 30 см. Като се има предвид, че
понастоящем доминиращият вид е платиката, трябва да се осигури проходимост и за
едрите платики. Затова дълбочината на миграционния път в съоръженията за
подпомагане на придвижването на рибите, а също и на едно място в напречния профил,
дълбочината трябва да е поне 60 см.

Размножителните местообитания на бялата мряна и скобара се намират
предимно в областта на бързеите. За да е осигурен достъпът до размножителните
хабитати за рибите, които ще хвърлят хайвер, се взимат предвид нуждите на най-
взискателния вид (скобара), според които в зоната на бързеите трябва да има
минимална дълбочина 40 см и скорост на течението между 0,7 и 1,1 м/с.

,

Старият ръкав на Хоркхайм показва добър екологичен потенциал за развитие.
Особено районът на бързея (зона 2 във фиг. 3.9) би могъл да има важна роля като
местообитание за живота и размножаването на реофилни видове риби при наличие на
достатъчен воден отток. Както показва анализът на субстрата, подходящите за бялата
мряна и скобара размери на субстрата вече са налични. Ако се увеличи скоростта на
течението, порестата система на чакъленото дъно може да се прочисти и така да се
възстановят местообитанията на много безгръбначни видове от течащите водоеми,
както и размножителният хабитат на рибните видове, които хвърлят хайвера си върху
чакъл.

Брегоукрепванията трябва да се премахнат навсякъде, където не са
задължително необходими, и да се преобразуват в брегове с речни тераси, близки до
естествените. За да се разнообрази ширината и дълбочината, може на места при
бреговете да се направи удълбаване. Възможно е, разширяването на напречното
сечение на водоема да доведе до разклоняване на течението, както това вече се случва в
зоната около острова при по-голям отток. В разширения стар ръкав речната динамика
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би могла отново да създаде разнообразна мозайка от плитки зони, вирове, различно
дълбоки канали, бързеи и чакълести брегове, каквито в момента не съществуват в
достатъчно голямо количество.

Трябва да се позволи развитието на до самия бряг. По този
начин могат например да се създадат подходящи укрития за рибите. Запазените
остатъци от крайречна гора от видове с мека дървесина трябва да се развият.

на Хоркхаймския бараж е от голямо
значение за миграцията на рибите и за възстановяването на връзката с
местообитанията, разположени нагоре по течението. Тъй като минималното водно
количество се използва и за енергопроизводство, изходът на турбините и помощното
съоръжение за преминаване на рибите трябва да са от една и съща страна на водоема, за
да се получи достатъчно силно насочващо течение. При преливане на баража
основното водно количество трябва постоянно да се отвежда от частта на баража, която
е най-близко разположена до рибния проход. По този начин рибите целево биват
насочвани към помощното съоръжение. При Хоркхаймския бараж има достатъчно
пространство за изграждането на обходен канал с условия, близки до естествените.

Ако се спазят гореизброените минимални екологични изисквания,
проходимостта и наличието на местообитания за ихтиофауната и за макрозообентоса в
обезводнения участък ще се подобрят. По този начин старият ръкав ще може не само да
изпълнява функцията си на миграционен път и на местообитание за разнообразни
видове риби, а и отново да осигури подходящи местообитания на реофилните видове
риби от мряновата зона.

Подборът е описан в Точка 3.1 Морфология (фиг. 3.9).

Бяха проучени общо четири различни стойности на оттока (табл. 3.2). В резултат
се получиха показаните на фиг. 3.19 водни нива в зоната на неблагоприятния участък.
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Нива на водата при проведените опити
Н
ив
а
на
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Водомерна лата на Службата за защита на природата на Баден-Вюртемберг
Нулева точка на латата = 154,368 м+NN

. 3.19: , . : Понеделник,
23.07.01, Q = 1,2 м3/с, Водно ниво = 154,436 м+NN, Показание на водомерната лата: W 
= 0,068 м; : Вторник, 24.07.01, Q =1,7 м3/с, Водно ниво =154,519 м+NN, 
Показание на водомерната лата: W = 0,151 м; : Петък, 27.07.01, Q =2,5 
м3/с, Водно ниво = 154,526 м+NN, Показание на водомерната лата: W = 0,158 м;

: Сряда, 25.07.01, Q = 30,9 м3/с, Водно ниво = 154,936 м+NN, Показание на
водомерната лата: W = 0,568 м

Чрез графиката на оттока, измерен с локална помощна летва, за интервала Q = 
1,2 м3/с до Q = 30 м3/с могат да се интерполират произволни стойности на оттока
спрямо водното ниво в неблагоприятния участък.

. 3/

Стойности, измерени по време на опитите

Зависимост между оттока и водното ниво, измерена с водомерна летва на Службата за защита на природата на
Баден-Вюртемберг

. 9.20: , (MNQ = СМО)
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При отток Q = СМО или Q = 1/3.СМО се получават следните стойности:

Q = СМО = 25,3 м3/с →                vm = 1,14 м/с hmin = 1,10 м

Q = 1/3.СМО = 8,43 м3/с →                vm = 0,83 м/с hmin = 0,60 м

Тъй като поради структурата на ВЕЦа вече се осъществява динамично
регулиране на оттока (Част 9.1), се препоръчва константно регулиране на минималния
отток.

При отток 2,5 м3/с и скорост на течението 0,3 м/с чакълът се почиства от
водораслите налепи и финия субстрат. По този начин се осигурява възможност за
успешното развитие на хайвера и ларвите върху дъното. Освен това дъното става
отново обитаемо за по-взискателните видове от макрозообентоса.

Параметрите, които имат екологично значение (средната дълбочина на талвега и
средната скорост на течението) се повишават с повишаването на оттока. Изискването
на рибите от първичната мрянова зона и сегашната зона на платиката за минимална
дълбочина на талвега 0,6 м е спазено едва при отток 8,4 м3/с. Това съответства на 1/3 
СМО. При такъв отток средната скорост на течението е 0,83 м/с. По този начин е
спазено и изискването за средната скорост на течението. Тази скорост е измерена в
неблагоприятния участък, където скоростта на течението по принцип е най-голяма,
следователно на останалите места във водоема тя е значително по-малка. По този начин
са изпълнени и изискванията на видовете, които предпочитат спокойна вода.

От ихтиологична и хидроекологична гледна точка увеличаването на плитката
зона в участъка се счита за благоприятно. По водоплавателния път на р. Некар има
определена липса на плитки участъци и брегове със структура, близка до естествената.
Затова плитките зони в старите речни ръкави са от голямо значение за рибите в р.
Некар като размножителни хабитати и хабитати за младите индивиди. При по-висока
стойност на оттока площта на плитките участъци би се увеличила в незначителна
степен поради сравнително стръмните крайречни тераси.

Общата екологична оценка показва, че за оводняване на стария ръкав при
Хоркхайм е необходим минимален отток 8,4 м3/с. В тази стойност е предвидено
ползването на част от минималното водно количество чрез турбина за минимални
водни количества.

3.3. СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ МЕТОДИ, ОПИСАНИ В ПРИЛ. 5 

 (LAWA) 

При този метод [LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT WASSER 2001] е
необходимо първо да се определи ориентировъчна стойност на минималния отток,
която да е съобразена с критерия за минималната дълбочина, необходима за запазване
на проходимостта. Измерванията на водното ниво в неблагоприятния участък показват,
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че дори при отток ок. 2,5 м3/с = 0,1 СМО се достига необходимата минимална
дълбочина 0,3 м за запазването на проходимостта в мряновата зона. Допълнителната
проверка на достоверността потвърждава тази стойност, тъй като изискваната
минимална скорост на течението 0,3 м/с е спазена при отток 1 м3/с. Така минималният
отток Qmin в периода между август и април възлиза на 2,5 м3/с = 0,1 СМО.

ми
ни
ма
лн
а
дъ
лб
оч
ин
а
на

та
лв
ег
а 

[м
]

. 3.21: (1/3 MNQ = 1/3 
СМО, MNQ = СМО)

Q [м3/с]

Динамизирането на оттока според препоръките на LAWA 2001 (биотопен метод)
се осъществява чрез измерване на средната дълбочина на талвега. Осигуряването на
минималната дълбочина от 0,6 м в мряновата зона изглежда е гарантирано при
критичната за проходимостта стойност на минималния отток 2,5 м3/с. Той се определя
като Qmin(LR) и се осигурява в обезводнения участък от май до юли. Според тези
резултати не е необходимо изменение на оттока по време на и извън размножителния
период.

Резултатите от биотопния метод дават много ниски стойности, затова съгласно
препоръките на LAWA трябва да се приложи екохидрологичният метод.

 (LAWA) 

Чрез  [LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT WASSER 
2001] се получава ориентировъчна стойност СМО = 25,3 м3/с. Проверката за
достоверност в неблагоприятния участък показва, че необходимата минимална
дълбочина Tmin= 0,3 м е спазена при този отток. Затова според този метод не е
необходимо повишаване на ориентировъчната стойност Qmin. Динамизирането на
оттока съгласно препоръките на LAWA се осъществява на базата на стойността
СМОлято. Тъй като тази стойност (27,4 м3/с) не се различава от Qmin дотолкова, че
разликата да има въздействие върху местообитанието, динамизирането се осъществява
с помощта на средния месечен отток при маловодие в периода на размножаване и
развитие. Така според екохидрологичния метод минималният отток в размножителната
фаза и фазата на развитие на бялата мряна е определен на 50 м3/с = 2 СМО за месеците
май и юли.
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Поради голямата дължина на подприщения участък прогнозният метод
[DEUTSCHER VERBAND FÜR WASSERWIRTSCHAFT UND KULTURTECHNIK 
1999] не е приложим.

Поради факта, че водосборната област на Хоркхайм е много по-голяма от 50 км2,
ориентировъчната стойност на минималния отток съгласно Наредбата за ВЕЦ на
провинция Хесен [HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, JUGEND, 
FAMILIE UND GESUNDHEIT 1998] възлиза на 1/3 СМО. Това съответства на отток
8,4 м3/с. При адаптирането на ориентировъчната стойност към условията на
обезводнения участък се приема качество на структурата му, зависима от минималното
водно количество. В бъдеще не може да се очаква подобрение на структурата на
деривационния канал. Като цяло не може да се определи необходимост от увеличаване
или намаляване на ориентировъчната стойност, следователно минималният отток Qmin
остава 8,4 м3/с = 1/3 СМО.

Минималният отток, който съответства на  2 л/(с
км2), възлиза на 16 м3/с, което приблизително съответства на 1/3 СМО на р. Некар при
Хоркхайм.

На фиг. 3.22 са обобщени резултатите от изчисляването на минималния отток на
р. Некар при Хоркхайм

Qmin / СМО

Константен модул на оттока

Наредба за ВЕЦ Хесен

Прогнозен метод

Екохидрологичен метод от
До

Биотопен метод

Наредба за ВЕЦ Баден-
Вюртемберг

Не се прилага

. 3.22: , ,
/ .
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PART II. 
C-247/85, Commission v. Belgium  
Judgment of the Court of 8 July 1987. - Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium. - Failure to 
comply with a directive - Conservation of wild birds.

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61985J0247

The list of birds which may be hunted 

The Commission points out that, under national law, certain species of wild birds may in principle be hunted, 
although those birds are not listed in Annex II to the Directive and cannot therefore be hunted under Article 7. 
As regards the practical application of this provision, the Commission observes that, under several ministerial 
orders, the hunting of blackbirds, jackdaws and magpies which are not listed in Annex II, was authorized in the  
years 1981 to 1984. At the hearing, the Commission conceded that, as regards the Flemish Region, the Order of  
27 June 1985 amending the Law on hunting of 28 February 1982 did comply with the requirements of the 
Directive. However, that order was adopted after the present case had been brought before the Court .

In the view of the Belgian Government, there is no provision in the Directive requiring certain species of birds to  
be classified in a category of birds which may not be hunted. The fact that certain birds not listed in Annex II 
have been classified as "gibier" (game) under the Belgian rules is not an infringement of the Directive. Only an  
express decision of the competent authority could authorize the hunting of the species concerned so that only 
such a decision could come into conflict with the provisions of Article 7.

In this regard, it must be stated that the national legislation must guarantee that the species of birds not listed in  
Annex II may not be hunted. Under Article 7, it is permitted only to provide that, owing to their population level,  
geographical distribution and reproductive rate throughout the community, the species listed in Annex II to the 
Directive may be hunted. In the national law species of birds not listed in Annex II to the Directive are classified  
as "game" so that in principle they may be hunted. Even if those species may in fact be hunted only if the 
competent authorities lay down each year, for each species and for a defined area, the opening and closing dates  
of the hunting season, the competent authorities still have the power to authorize the commencement of hunting  
of species which are not listed in Annex II to the Directive but which are listed in the national law. In those 
circumstances, it is impossible to accept the argument of the Belgian Government which maintains in essence 
that the intended result of the Directive has been attained. National law creates a legally ambiguous situation by  
not excluding the possibility that species other than those listed in Annex II to the Directive may be hunted in 
Belgium. The orders mentioned by the Commission also demonstrate that the practical application of the 
contested provision does not comply with the requirements of Article 7.

The list of protected birds  

The Commission points out that, according to the Royal Decrees, they are only concerned with the protection of  
birds living in the wild state in the Benelux countries, whereas the protection should be extended to all species of  
birds living naturally in the wild state in the European territory of Member States in accordance with Article 
1(1). At the hearing, the Commission admitted that its complaint no longer concerned the Flemish Region since 
the Order of the Flemish Executive of 20 November 1985 had harmonized the Royal Decree of 9 September 
1981 with the Directive.

In reply the Belgian Government states first that, as regards the Walloon and Brussels regions, the Belgian 
authorities use the Avifaune de Belgique, a scientific work in which almost all bird species covered by the 
Directive appear, to define the population of the bird species living naturally in the wild state in their territory. 
Secondly, a Member State can only take specific measures to protect birds within its territory. Finally, the 
Commission itself had not been able to present a complete list of bird species living naturally in the wild state in  
the Member States.

As regards Article 1 of the Royal Decree of 20 July 1972, it must be stated that it limits the protection required  
by the Directive to the species of birds living in the wild state in the Benelux countries. Such a provision is in 
accordance with the requirements of the Directive if it also covers bird species living naturally or usually in the 
European territory of the Member States. In this regard it should be noted that the wording of the provision in 
question also covers birds which are only passing through the Benelux countries. These birds must be regarded  
as living naturally in the wild state in the Benelux countries albeit for a limited period. The Commission' s 
observation that there are species of birds covered by the Directive which do not live permanently in the territory  
of the Benelux countries and which do not appear in the Avifaune de Belgique is therefore irrelevant. However,  
the protective effect of the Directive also covers species of naturally occurring birds in the wild state in the 
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European territory of another Member State which are not naturally or usually to be found in the territory of the  
Benelux countries but which are transported there, kept there or marketed there, whether alive or dead . The 
provision in question does not extend the protection provided for by the Directive to those groups of birds. 
Article 1 of the Royal Decree does not, therefore, transpose the wider protection required by the Directive 
completely into the Belgian legal order.

Protection of nests  

The Commission points out that Article 3(2) of the Royal Decrees allows birds' nests built against houses and 
adjoining buildings to be disturbed, removed or destroyed in contravention of Article 5(b).  

The Belgian Government, on the other hand, takes the view that the provision in question is justified by reasons  
of public health and safety within the meaning of the first indent of Article 9(1)(a). The presence of nests in 
chimneys and pipes has led on many occasions to fires and floods and they have also caused problems of 
hygiene, for example in the food industry.

In this regard it must be stated that Article 5(b) requires the Member States to prohibit in particular deliberate 
destruction of, or damage to, nests and eggs or removal of nests, whereas Article 3(2) of the Royal Decrees 
generally permits the removal and destruction of nests built against houses and adjoining buildings.

The reasons given by the Belgian Government to justify the contested provision, namely the prevention of fires,  
floods and disease, are certainly of such a kind as to justify the removal and destruction of nests under Article 9.
However, it is clear from the Belgian Government's own argument that the removal or destruction of nests is 
necessary only in specific cases in which the higher-ranking interests of public health and security must override  
the protection of birds and their habitats.

The Belgian rules provide for a derogation which is not sufficiently delimited. As regards the criteria and 
conditions of Article 9(1), the derogation is not limited to specific situations in which there is no other 
satisfactory solution than the destruction or removal of nests. The provision in question generally authorizes the  
disturbance, removal or destruction of birds' nests built against houses and adjoining buildings. However, it 
cannot be maintained that all nests built against houses and adjoining buildings always represent a danger to 
health. Furthermore, the derogation does not comply with the formal requirements of Article 9(2) either. The 
provision does not specify the conditions of risk and the circumstances of time and place in which the 
derogations may be granted or the controls which will be carried out. In those circumstances it must be stated  
that the derogation provided for in Article 3(2) of the Royal Decrees does not comply with the prohibition 
contained in Article 5 and is too general in nature to be justified by Article 9.

The derogations regarding certain species of birds 

The Commission's objection to the Belgian Government is that Articles 4 and 6 of the Royal Decrees allow 
certain persons to capture, kill, destroy or drive away house sparrows, tree sparrows and starlings and to destroy 
their eggs, nests and broods and therefore derogate from Articles 5, 6 and 7. Such a derogation is not covered by  
Article 9.

On the other hand, the Belgian Government maintains that the provisions complained of are justified under 
Article 9. Serious damage is caused to crops and orchards by the bird species concerned. Moreover, the 
derogation concerning the starling is justified by reasons of public health since this species is responsible for 
pollution and noise in a large number of towns and on the coast.

In this regard it is appropriate to recall the wording of Articles 4 and 6 of the Royal Decrees. Article 4(1) 
provides that: "occupants and hunting-right owners, their attorneys or sworn wardens and officials and servants 
of the water and forestry authorities shall be permitted at any time to capture, kill, destroy or drive away the 
birds, as well as their eggs and broods, mentioned in Annex 1 to this decree". Annex 1 to the decree lists the 
house sparrow, the tree sparrow and the starling. The third subparagraph of Article 4(1) provides that: "the nests  
of these birds may be disturbed, destroyed or removed at any time ". Finally, the fourth subparagraph of Article  
4(1) provides that : "it shall be permitted at any time to transport these birds and their eggs, broods and feathers".
Article 6(1) of the decrees allows birds listed inter alia in Annex 1 to the decrees to be kept and exchanged and 
under Article 6(2) "the birds specified in Annex 1 of the present decree may be bought and sold throughout the 
year". Although the Commission does not object to the fact that the persons specified are allowed to capture, kill,  
destroy or drive away the aforesaid birds, it is clear from those provisions that for the birds listed in Annex 1 to  
the decrees there exists throughout Belgium a permanent derogation from the protection provided for in Articles  
5, 6 and 7. As far as concerns the argument put forward by the Belgian Government in this regard, it must be 
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observed that the first and third indents of Article 9(1)(a) authorize Member States to derogate inter alia from 
Articles 5, 6 and 7 in the interests of public health and safety and to prevent serious damage to crops. If the three  
species specified in Annex 1 to the Royal Decrees cause serious damage to crops and orchards or are responsible  
for pollution and noise in towns or certain regions, Belgium is in principle authorized to provide for a derogation  
from the general system of protection provided for in Articles 5, 6 and 7. However, as was stated above, a 
derogation under Article 9 must, according to Article 9(1), cover specific situations and, according to Article 
9(2), comply with the requirements stated therein. The general derogations provided for in Articles 4 and 6 of the  
Royal Decrees do not comply with those criteria and conditions. The Belgian rules do not indicate the reasons 
regarding the protection of public health or the prevention of serious damage to crops or other fields mentioned 
in Article 9(1)(a) which might necessitate the granting to such a wide category of persons of a permanent 
derogation, applying throughout Belgium, from the protection provided for by the Directive. Furthermore, the 
derogations do not comply with the criteria and conditions of Article 9(2) in so far as they mention neither the  
circumstances of time and place in which they may be granted nor the controls which will be carried out. 
Consequently, it must be stated that owing to their generality, the derogations exceed the limits set by Article 9.

The list of birds which may be kept and the capture of birds in small quantities  

The Commission maintains that it is permitted under Article 6(1) of the Royal Decrees to keep or exchange the  
bird species listed in Annex 2 to the decrees. However, none of the species listed in Annex 2 to the Royal 
Decrees appear in Annex III to the Directive.

The Belgian Government does not deny that the list of birds set out in Annex 2 to the Royal Decrees does not 
correspond to the list of birds specified in Annex III to the Directive. However, it points out that, as regards the  
Flemish region, only four species may be captured and kept. As for the Walloon region, the list of species set out 
in Annex 2 to the Royal Decree of 20 July 1972 was reduced to 16 by the Order of the Walloon Regional 
Executive of 1 July 1982. Moreover, the Belgian Government considers that capture is not a threat to the Belgian  
bird population and is justified by Article 9(1)(c). As for the policy of granting permits to capture and keep birds,  
the Belgian Government refers to the Ministerial Order of 14 September 1981 and the Order of the Walloon 
Regional Executive of 28 July 1982 which impose very restrictive conditions for the grant of such permits. 
Finally, capture is justified by recreational requirements mentioned in Article 2.

As regards Article 6(1) of the Royal Decrees concerning the list of bird species which may be captured, kept or  
exchanged, it must be stated at the outset that, under Article 6, keeping for sale is permitted only under certain 
conditions and then only for the species mentioned in Annex III. Moreover, that list does not correspond to 
Annex II to the Directive, in which the species which may be hunted and kept under Article 5(e) are set out. As 
regards the argument of the Belgian Government based on Article 9(1)(c), it must be stated that the Orders of 14  
September 1981 and 28 July 1982, implementing Article 6 of the Royal Decrees, subject the people authorized to  
capture and keep birds and the capture and keeping itself to strict rules and controls. According to Articles 4 and  
5 of the Order of 14 September 1981 and Article 5 of the Order of 28 July 1982, the competent authorities are to  
determine each year the bird species which may be captured, the number of birds which may be captured and the  
period during which capture may take place. As regards the application of Article 9(1)(c), it must therefore be 
observed first of all that Article 6(1) of the Royal Decrees gives rise to an uncertain and ambiguous legal 
situation by allowing the list of birds which may be hunted and kept to be changed as and when the competent 
administration considers fit. The general and permanent rules laid down in the decrees do not guarantee that the  
number of birds which may be captured is limited to small quantities, that the period during which their capture  
is allowed does not coincide with periods in which the Directive seeks to provide particular protection for birds  
(the nesting period and the various stages of breeding and rearing) or that capture and keeping are restricted to 
cases in which there is no other satisfactory solution, in particular the possibility that the bird species concerned  
may reproduce in captivity. The criteria and conditions laid down in Article 9 are not therefore fully transposed  
into the rules concerned. Consequently, the Belgian Government may not rely on Article 9(1)(c). As regards the  
argument of the Belgian Government based on Article 2, it must be recalled, as has already been pointed out, 
that this provision does not authorize the Member States to derogate from the requirements of the Directive .

The transport of birds  

The Commission maintains that Article 7 of the Royal Decrees allows birds belonging to the species specified in  
Annexes 2 and 3 to the decrees to be transported provided that certain conditions are fulfilled. Since birds cannot  
be transported without being kept, the species of birds listed in the Annexes to the decrees ought to correspond,  
in accordance with Articles 5(e) and 6(1), to the species listed in Annex III to the Directive . However, this is not  
the case for any of the species in question.
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The Belgian Government maintains that this complaint applies only to the regions of Wallonia and Brussels. As
regards the substance of the complaint, it observes that in so far as the capture and keeping of certain species is 
authorized under Article 9(1)(c) the transport of those species is also authorized.

As regards the question whether the complaint also applies to the Flemish region which the Commission 
maintained at the hearing, it must be stated that this question is irrelevant since it undoubtedly applies to the 
rules in force in the regions of Wallonia and Brussels and the complaint is directed against the Kingdom of 
Belgium which is responsible for ensuring that all its national rules are in conformity with community law. As
already stated above, the list of birds specified in Annexes 2 and 3 to the Royal Decrees does not correspond to  
the list of birds appearing in Annex III to the Directive. The Belgian Government may not therefore rely on the  
provisions of Article 6(2), (3) and (4). The aforesaid list does not correspond with Annex II to the Directive 
either. The keeping of these birds is not therefore allowed under Article 5(e). As regards the argument based on  
Article 9(1)(c), the Belgian Government is right to point out that if the capture and keeping of certain species 
may be authorized under Article 9(1)(c), their transport may be authorized as well. As well as the capture and 
keeping of such species, this provision allows any other judicious use. The transport of birds which have been 
lawfully captured or kept constitutes such judicious use. However, the Commission correctly objects that Article  
7 of the Royal Decrees permits the transport of birds which have not been lawfully captured or kept . If the 
keeping of birds permitted by Article 6(1) of the Royal Decrees does not accord with Articles 5 and 6, the 
transport of these birds, which presupposes that they are kept, does not accord with those Articles either. Since
Article 6 of the Royal Decrees does not comply with the requirements of the Directive, Article 7 does not accord  
with the provisions of the Directive either.

Derogation for birds of a particular colour  

The Commission has noted that Article 7(2) of the Royal Decree of 20 July 1972 and Article 6(4) of the Royal 
Decree of 9 September 1981 allow birds of a markedly different colour from birds of the same species, 
subspecies or variety living in the wild to be kept, transported and bought and sold throughout the year. The 
Commission maintains that this provision is incompatible with Article 5(e) and Article 6(1).

The Belgian Government argues that the majority of the birds affected by the aforementioned provisions are not  
naturally occurring birds in the wild state within the meaning of Article 1. Furthermore, those provisions meet 
the concern to limit the possibility of obtaining birds in the wild state in order to put them in cages. However, the  
Belgian Government admits that the provision may also apply to "rare mutants ".

In this regard it must be noted that the decrees apply, according to Article 1 thereof, "to all birds belonging to 
one of the species ... Occurring in the wild state ". The Commission has pointed out, without being challenged on  
this point by the Belgian Government that chromatic aberrations whereby the colours of birds differ from those  
of "normal" species occur in nature. It must also be borne in mind that the general system of protection which the  
Directive seeks to establish concerns all bird species, including those with chromatic aberrations, even if such 
species are rare. However, as far as those birds are concerned, the provisions in question derogate from the 
protection afforded by Article 5 (e) and Article 6(1). The complaint must therefore be upheld.

Derogation for the prevention of damage  

The Commission bases this complaint on the fact that for the regions of Wallonia and Brussels, Article 9(1) of 
the Royal Decree of 20 July 1972 allows the Minister concerned inter alia to authorize temporary derogations 
from the general provisions concerning the protection of birds in order to prevent damage or for a purpose of 
local interest. In the Commission's view, it is essential that the expression "serious damage", which appears in 
the third indent of Article 9(1)(a), should be used in the Belgian legislation. Moreover, that Article does not 
recognize local interest as a valid reason for a derogation .  

The Belgian Government argues that the concept of serious damage is not defined in the Directive so that 
interpretations other than those of the Commission are possible. Furthermore, the general scheme of the Royal 
Decree of 20 July 1972 meets the requirements of Article 9(2).

In this regard it must be noted that the aim of this provision of the Directive is not to prevent the threat of minor  
damage. The fact that a certain degree of damage is required for this derogation from the general system of 
protection accords with the degree of protection sought by the Directive. It must, however, be noted that the 
Commission has not proved that the concept of "damage" in the Belgian rules is not interpreted and applied in 
the same way as the concept of "serious damage" in the third indent of Article 9(1)(a). This part of the complaint  
cannot therefore be upheld. As regards the concept of local interest, it must be observed that this does not appear  
amongst the reasons, listed limitatively in Article 9(1), for which Member States may derogate from the 
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protective provisions of the Directive. It follows that the Belgian Government may not justify Article 9(1) of the  
Royal Decree of 20 July 1972 on the basis of Article 9(1). In those circumstances, it is not necessary to examine  
whether the Royal Decree in question also satisfies the requirements of Article 9(2). The complaint must 
therefore be upheld in part.  

C-252/85, Commission v. France  
Judgment of the Court of 27 April 1988. Commission of the European Communities v French Republic. Failure to comply  
with a directive - Conservation of wild birds.

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61985J0252

Failure to transpose Article 5(b) and (c) 

The Commission considers that the French legislation is not in conformity with the abovementioned provisions  
in two respects. First the Commission alleges that, in the 10th paragraph of Article 372 and Article 374(4) of the  
Rural Code, the French Government has only provided for the protection of nests and eggs during the close 
season. Secondly, it complaints that the nests and eggs of a certain number of birds are not protected since the 
provisions of Articles 1, 2 and 3 of the Ministerial Decree of 17th April 1981 taken in conjunction, exclude 
certain species from the scope of that decree.

The French Government considers that the objective set out in Article 5 is achieved by the abovementioned 
provisions of the Rural Code. The protected species of birds in question do not nest during the hunting season 
and there would therefore be no real purpose in protecting their nests and eggs throughout the year. The 
possibility of destroying nests under Article 2 of the abovementioned decree is justified by the threat which the 
birds represent to mussel farming, other species of sea birds and air safety. The French Government states that 
the Article 3 of that decree was replaced by a decree of 20th December 1983.  

As regards the first aspect of this complaint, it must be stressed that the prohibitions set out in Article 5(b) and 
(c) must apply without any limitation in time. An uninterrupted protection of the birds’ habitat is necessary since  
many species re-use each year nests built in earlier years. To suspend that protection throughout a particular 
period of the year cannot be considered to be compatible with the abovementioned prohibition.

As regards to the second aspect of the Commissions' first complaint, it must be stated that even after Article 3 of  
the decree of 17th April 1981 was repealed in 1983, the decree nonetheless excludes a certain number of 
protected birds from the scope of the prohibition on destruction of nests and eggs. In determining whether this 
derogation is compatible with Article 9 it should be noted that, as the Court held with regard to the Belgian rules  
in this field in its Judgement of 8 July 1987 in Case 247/85 Commission v Belgium, the French rules in question  
do not specify the reasons set out in Article 9(1) or the criteria and conditions referred to in Article 9(2), 
particularly as regards the circumstances of time and place in which a derogation may be granted. Consequently,  
the French legislation is not in conformity with Article 5(b) and (c).

The term "national biological heritage"  

The Commission stresses that the protection provided by French legislation is limited to the preservation of the  
national biological heritage whereas Article 1 extends the protection of the Directive to all species of naturally 
occurring birds in the wild state in the European territory of the Member States.

The French Government contends that the list of species protected by virtue of the national rules contains 
numerous migratory species which nest in the other Member States but not in France.

In this respect it should be recalled, as the Court has already stated, that, as indicated by the third recital of the 
preamble to the Directive, the protection of migratory species is typically a transfrontier environment problem 
entailing common responsibilities for the Member States. The importance of complete and effective protection of  
wild birds throughout the Community, irrespective of the areas they stay in or pass through, causes any national  
legislation which delimits the protection of wild birds by reference to the concept of national heritage to be 
incompatible with the Directive. The second complaint must therefore be upheld.
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Failure to transpose Article 5(e)  

The Commission points out that French Law No 76/629 contains a general authorization concerning the keeping  
of protected birds. However, under Article 5(e) Member States are obliged to prohibit the keeping of species of 
birds the hunting and capture of which is prohibited. Such a general prohibition on keeping of birds other than 
species referred to in Annex III to the Directive, pursuant to Article 6(2) and (3), is not to be found in the French 
legislation which limits such protection to a restricted number of birds.

While stating that the list of species protected by virtue of the Decree of 17th April 1981 is to be extended, the  
French Government considers that the French rules allow the result sought by the Directive to be achieved. The  
abovementioned decree prohibits the capture, removal, use and in particular the offering for sale or the purchase  
of those birds, taken in conjunction, those prohibitions make the keeping of those protected species impossible.

In this respect, it should be noted that in order to guarantee complete and effective protection of birds on the 
territory of all Member States it is vital that the prohibitions set out in the Directive be expressly embodied in 
national law. However, the French rules contain no prohibition relating to keeping of protected birds, and thus 
allow the keeping of birds captured or obtained illegally, in particular those captured or obtained outside French  
territory. The complaint must be upheld.

Failure to comply with Article 8(1)  

The Commission points out that, as regards certain French departments, the decree of 27 July 1982 authorises the  
use of limes for the capture of thrushes and that decrees of 7 September 1982 and 15 October 1982 allow the 
capture of skylarks by means of horizontal nets known as "pantes" or "matoles". However, the use of limes and  
horizontal nets is expressly forbidden by Article 8(1) in conjunction with Annex IV(a) thereto. The Commission  
takes the view that the use of limes and horizontal nets cannot be justified on the basis of Article 9(1)(c) since 
those means of capture do not constitute selective methods and do not therefore allow "judicious use of certain  
birds in small numbers" within the meaning of the Directive.

The French Government considers that those measures, which were notified to the Commission, are justified 
under Article 9(1)(c) because such capture is subject to strict territorial, temporal and personal controls in order  
to guarantee the selective nature of the capture. The French Government contends that the capture of birds with  
limes and horizontal nets is subject to an extremely strict and controlled system of individual authorisations. The  
decrees in question do not merely specify the places where and the period when such capture is permitted but 
also limit the number and the surface area of the means of capture as well as the maximum number of birds 
which may be captured. Furthermore, the competent authorities ensure that those conditions applying to such 
capture are complied with.

It must be observed at the outset that under Article 9, in particular on the basis of Article 9(1)(c), Member States  
are authorized to provide for derogations from prohibitions set out in Article 8(1). In order to establish whether 
national legislation complies with various criteria of Article 9(1)(c) it is necessary to examine whether the 
legislation guarantees that the derogation is applied on a strictly controlled and selective basis so that the birds in  
question are captured in only small numbers and in judicious manner. In this respect, it is apparent from Article  
2, in conjunction with the 11th recital of the preamble to the Directive, that the criterion of small quantities is not  
an absolute criterion but rather refers to the maintenance of the level of total population and to the reproductive 
situation of the species concerned. The French rules concerning the capture of thrushes and skylarks in certain 
departments are very precise. The abovementioned decrees make the grant of authorisations to capture such birds  
subject to a considerable number of restrictive conditions. The Commission has not shown that the French rules  
permit the capture of birds in a manner incompatible with a judicious use of certain birds in small numbers. The  
Commission has not contested the defendant’s argument that the number of birds captured constitutes a very 
small percentage of the population concerned. The defendant notified the Commission of those derogations in 
accordance with Article 9(4) and showed its willingness to reach agreement with the Commission regarding the  
detailed rules concerning those two hunting methods. However, the Commission did not respond to that 
initiative. In the light of foregoing, the French provisions in question cannot, on the basis of the documents 
before the Court, be considered to be incompatible with the requirements of Article 9(1)(c) and therefore the 
complaint must be dismissed.
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C-262/85, Commission v. Italy  
Judgment of the Court of 8 July 1987. Commission of the European Communities v Italian Republic. Failure to comply with  
a directive - Conservation of wild birds.

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61985J0262

The list of birds which may be hunted

The Commission notes that Italian legislation mentions 11 bird species, not listed in Annex II to the Birds 
Directive, which may be hunted. However, according to Article 7 of the Birds Directive, only the species listed  
in Annex II may be hunted.

The Italian Government does not dispute that this complaint is well founded. It observes, however, that 2 of the  
11 species in question (jay and magpie) were included in the list of birds which may be hunted because of their  
potentially harmful character. This derogation is therefore justified under the third indent of Article 9(1)(a) of the  
Birds Directive.  

In this regard, it should be stated that Article 7 authorizes Member States to allow hunting of the species listed in  
Annex II under certain conditions and within certain limits. It is clear from the general scheme of protection 
provided for in the Directive that national legislation may not extend the list contained in Annex II indicating the  
bird species which may be hunted. As regards the argument of the Italian Government concerning the third 
indent of Article 9(1)(a), it should be noted that that provision does indeed allow Member States to derogate 
from the general scheme of protection in way which goes further than is provided for in Article 7. However, as 
stated above, such a derogation must comply with the three conditions of Article 9: first, the Member State must  
restrict the derogation to cases in which there is no other satisfactory solution; secondly, the derogation must be  
based on at least one of the reasons listed exhaustively in Article 9 (1) (a), (b) and (c); thirdly, the derogation 
must comply with the precise formal conditions set out in Article 9(2), which are intended to limit derogations to 
what is strictly necessary and to enable the Commission to supervise them. In this regard the Italian government  
has not put forward any evidence proving that it was necessary to include jay and magpie on the Italian list of 
birds which may be hunted in order to prevent serious damage to crops, livestock, forests, fisheries or water and 
that no other satisfactory solution existed. Neither has it indicated the reasons for which the listing of those 
species was, in its view, the only satisfactory solution to prevent serious damage. Finally, the provision in 
question does not specify the conditions of risk and the circumstances of time and place under which the 
derogation may be granted or the controls which will be carried out. Therefore, the inclusion of jay and magpie  
amongst the birds which may be hunted cannot be justified by the third indent of Article 9(1)(a). The first 
complaint is well founded.

The marketing of birds 

The Commission points out that Italian legislation allows the marketing of all the species of birds which may be  
hunted. However, Article 6 prohibits trade in all live or dead birds or parts of such birds with the exception of the  
species listed in Annex III to the Directive. Finally, the provisions of Article 6(2) to (4) are not to be found in the  
Italian legislation.

The Italian Government does not dispute that the Italian rules are not entirely in accordance with the Directive in  
this regard. It points out, however, that they prohibit the sale of woodcock and of dead birds smaller than 
thrushes, except starlings, sparrows and skylarks, during the period when the hunting of those birds is allowed.

It should be borne in mind in this regard that Article 6(1) requires the Member States to impose a general 
prohibition on the marketing of all the birds covered by the Directive, alive or dead, and of any readily 
recognizable parts or derivatives of such birds. Article 6(2) provides that marketing is not to be prohibited in 
respect of the seven species referred to in Annex III/1, provided that the birds have been legally killed or 
captured or otherwise legally acquired. Since the list in Annex III/1 concerns only seven bird species, whereas 
the list of birds which may be hunted according to the national legislation includes 72 species, it is plain that the  
provision of Italian law in question does not comply with the requirements of the Directive. Furthermore, it is 
clear from the protection to be afforded under the Directive that it is intended to avoid a situation in which all the  
species that may be hunted may also be marketed because of the pressure which marketing may exert on hunting  
and consequently on the population level of the species in question. As regards the 10 species specified in Annex  
III/2, it is not disputed that the Italian legislation does not comply with the obligations arising under Article 6(3).
As far as concerns the reference by the Italian Government to Article 20(t) of the national law, the Commission  
correctly notes that Article 6(1) prohibits the marketing of all species of birds irrespective of their size. Even if 
the Italian legislation does not therefore permit the marketing of all bird species which may be hunted, it must be 
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held that Article 11, even in conjunction with Article 20(t) of the national law, does not constitute a complete 
transposition of the Directive. The second complaint must therefore be upheld.

Hunting seasons 

The Commission complains that in national legislation the Italian Government fixes the dates when hunting may  
begin without taking account of the rearing season, the various stages of reproduction and, in the case of 
migratory species, the return to their rearing grounds, as required by Article 7(4). In its reply to the defence the 
Commission has pointed out that the Italian legislation does not expressly prohibit hunting during the 
abovementioned periods. The hunting season begins on 18 August, a time when various species of nesting birds  
are either still in Italy or are traversing the Italian Peninsula. In this respect the scientific community has 
proposed that the beginning of the hunting season should be fixed at a single date not earlier than the third 
Sunday in September. Hunting finishes on 10 March whereas migratory birds are still on their way to their 
rearing grounds from the first days of February. It has been requested that the closing of the hunting season 
should be fixed at a date not later than 31 January.

The Italian Government has stated in reply that Article 7(4) does not specify particular dates on which the 
hunting season should begin or end. National legislation provides for different dates for the opening and closing  
of the hunting season for the various species precisely because their rearing seasons and stages of reproduction 
differ. As regards the birds' return to their rearing grounds, the Decree of 20 September 1979 provided that the 
hunting of certain species of migratory birds was to end on 28 February and for other species on 10 March. The  
complaint is ill-founded because it does not address itself to the question whether the dates chosen for the 
opening and closing of the hunting season are appropriate .  

As regards the question whether the complaint made in the pre-litigation procedure and set out in the application  
is well founded, it must be noted first of all that, contrary to the Commission' s contention, the Italian legislation  
takes account of the various periods mentioned in Article 7(4) in which birds are to be protected. The Italian 
legislation does fix different dates for the opening and closing of the hunting season for the various species of 
birds having regard to their different rearing seasons and their different stages of reproduction and, in the case of  
migratory birds, their return to their rearing grounds. In this regard the Commission' s complaint cannot be 
upheld. As regards the complaint that the dates chosen in the Italian legislation for the opening and closing of the  
hunting season for certain species of birds are not appropriate, it must be noted that the Commission raised this 
point for the first time in its reply. Since this point extends the scope of the complaint made in the pre-litigation  
procedure and in the application, the question concerning the appropriateness of the dates chosen for the 
different hunting seasons must be disregarded. In those circumstances the Commission's third complaint must be  
dismissed.

Use of automatic and semi-automatic weapons  

The Commission states that national legislation authorizes the use of repeating and semi-automatic weapons 
capable of firing three shots and that this provision of Italian law is not a correct application of Article 8(1) and  
Annex IV thereto.

The Italian Government, on the other hand, contends that the provision in question provides for the fitting of a 
technical device in order to reduce the number of shots. That mechanism is intended to make it impossible to 
introduce more than two rounds of ammunition into the magazine whilst a third may be introduced directly into  
the firing chamber. The Italian rules are therefore not contrary to the provision in the Directive.

Given those two diverging views, the wording of the Italian provision and of the provision in the Directive must  
first be recalled. National legislation provides that "hunting with a repeating or semi-automatic rifle fitted with a  
device preventing more than three shots from being fired" is allowed. However, Article 8(1), in conjunction with  
Annex IV (a) thereto, provides that Member States are to prohibit, in particular, semi-automatic or automatic 
weapons with a magazine capable of holding more than two rounds of ammunition. From a comparison of those  
provisions it may be concluded that national legislation does in fact prohibit weapons capable of discharging 
more than three rounds of ammunition. Moreover, it is undisputed that the Directive does not prohibit the 
insertion of a third round of ammunition into the gun's firing chamber. Therefore, legislation authorizing 
weapons capable of firing three consecutive rounds is not contrary to the Directive, provided that it is ensured 
that the magazines of those weapons can hold only two rounds of ammunition. It must be noted in this regard 
that the Italian provision clearly restricts the use of weapons to those which can discharge only three consecutive  
rounds. Since a round of ammunition may be in the gun's firing chamber, the reference in the Italian provision in  
question to a device preventing more than three shots from being fired is sufficient to guarantee that the 
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magazine cannot hold more than two rounds of ammunition. In those circumstances, national legislation must be 
regarded as providing a proper guarantee of the full implementation of Article 8(1). The fourth complaint of the  
Commission is therefore unfounded.

The powers given to the regions to permit the capture and sale of migratory birds  

According to the Commission, national legislation is incompatible with Articles 7 and 8 in so far as it confers on  
the Italian regions a wide power to authorize the capture by any method and the sale of migratory birds even in 
the close season.

The Italian Government denies that the provision in question confers a wide discretion on the regions and 
maintains that the regions may not depart from the wording of the law and of the Directive. They must lay down  
precise rules governing arrangements for capturing migratory birds. The use of birds for recreational purposes at  
fairs and traditional markets is possible under Article 2. Finally, migratory species may be captured only in 
limited numbers fixed in advance for each species. This provision is therefore a derogation provided for by 
Article 9(1).

That difference of view necessitates an initial clarification of the scope of the complaint, which must be 
understood as not objecting to the power to regulate hunting conferred on the regions or to the legislative and 
administrative provisions adopted by the regions. The complaint only concerns the fact that national legislation 
does not transpose, or require the regions to take into account, the obligations and requirements of the Directive  
concerning methods of hunting migratory birds, the sale of migratory birds and hunting seasons for such birds.
National legislation provides that, after consulting a particular scientific institute, the regions may operate, or 
authorize the operation, by means of specific regulations, of arrangements for capturing and selling migratory 
birds with a view to their being kept. To that end, they may authorize the use of means and arrangements for 
capturing birds, fix their own trapping seasons and draw up a list of birds which may be hunted even outside the  
periods when hunting is allowed under national legislation. However, another provision of national legislation 
states that migratory birds may only be captured with a view to their being kept for use as live decoys in cover- 
shooting or for recreational purposes in traditional fairs and markets. Such species may be trapped in limited 
numbers previously fixed for each species. In this regard it must be noted that national legislation gives the 
regions the power to regulate the hunting seasons for migratory birds and the means, arrangements or methods 
for their capture without taking into account the requirements of Articles 7 and 8. The Italian Government puts  
forward three arguments on this point; first, that the rule-making power may only be exercised in consultation 
with a scientific institute; secondly, that the provisions of national legislation are justified under Article 2; and 
thirdly that that provision could be authorized under Article 9(1)(c). As regards the first argument, it must be 
stated that, even though the regions are obliged to consult a scientific institute before implementing their rules, 
the opinion of the institute is not binding and therefore that obligation does not guarantee that the requirements 
of the Directive will be respected. As regards the second argument, it must be stressed that Article 2, as observed  
above, is not an independent derogation from the obligations and requirements of the Directive. As regards the  
third argument concerning Article 9(1)(c), that provision authorizes Member States to derogate, inter alia, from 
Articles 7 and 8 in order to permit, under strictly supervised conditions and on a selective basis, the capture, 
keeping or other judicious use of certain birds in small numbers. It is clear that the capture and sale of birds, even  
outside the hunting season, with a view to keeping them for use as live decoys or for recreational purposes in 
fairs and markets may constitute judicious use authorized by Article 9(1)(c). However, it must be observed first  
of all that the provision concerned makes no reference to Article 9(1), which provides that a derogation from 
Articles 7 and 8 may be granted only if there is no other satisfactory solution. Secondly, provision of national 
law, which authorizes the regions to permit the use of means and arrangements for capturing birds, to fix the 
periods in which capturing is permitted and to draw up the list of birds which may be hunted, does not, contrary  
to the requirements of Article 9(2), specify the means, arrangements or methods authorized for the capture or 
killing of birds, the circumstances of time and place under which the derogations may be granted or the species  
covered by the derogations. Such criteria and conditions are necessary to ensure that the derogation is applied in  
a strictly controlled and selective manner. Since national legislation does not itself establish the criteria and 
conditions provided for in Article 9(2) or require the regions to take account of those criteria and conditions, it 
introduces an element of uncertainty as regards the obligations which the regions must observe when adopting 
their regulations. Therefore, there is no guarantee that the capture of certain species of birds will be limited to the  
strict minimum, that the period of capture will not coincide unnecessarily with periods in which the Directive 
aims to provide particular protection or that the means, arrangements or methods for capture are not large-scale,  
non-selective or capable of causing the local disappearance of a species. It follows that the essential elements of  
Article 9 have not been transposed completely, clearly and unequivocally into the Italian rules. Therefore, the 
Commission' s fifth complaint must be upheld.
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The use of migratory birds as live decoys  

The Commission complains that national legislation authorizes the use of migratory birds as live decoys for 
hunting, in breach of Article 8. In its reply it explained that the complaint was not that national legislation 
authorizes the use of live decoys but that national legislation does not prohibit the blinding and mutilation of 
birds used as decoys.

In reply to that point the Italian Government has stated that national legislation only authorizes the use of 
migratory birds as live decoys but does not authorize the blinding or mutilation of those birds. Another provision  
expressly prohibits the use of blinded live decoys. The point made in the reply is, in its view, an inadmissible 
extension of the original complaint.

As regards the argument of the Italian Government alleging an inadmissible extension of the complaint, it must  
be stated that, in its application, the Commission repeated verbatim the complaint which it had already made in 
the pre-litigation procedure, namely that Article 8 had not been transposed into the Italian rules. In its reply the  
Commission pointed out that, through its reference to Annex IV to the Directive, Article 8 prohibits the use not  
only of blinded live decoys but also of mutilated live decoys. Although the complaint formulated by the 
Commission in the pre-litigation procedure and in the application was unfortunately very brief, it nevertheless 
contains all the information which the Italian government needed to understand the complaint made against it 
and to defend itself. All the information needed to assess the scope of the complaint is given: the provision 
infringed, namely Article 8, the rule of national law considered to be contrary to that provision, namely Article  
18 of the national law, and the basis of the complaint, namely the granting of authorization contrary to the 
provisions of Article 8. The objection of inadmissibility raised by the Italian government cannot therefore be 
upheld. As regards the substance of the complaint, it must be noted that Article 18(2) of the law allows the 
regions to authorize the use of migratory birds as live decoys in cover-shooting and Article 20(o) prohibits only  
the use of blinded live decoys. It therefore follows that Article 18(2) in conjunction with Article 20(o) of the law  
does not expressly prohibit the regions from authorizing the keeping and a fortiori the use of migratory species  
as mutilated live decoys in cover-shooting. Such use is prohibited by the Directive. The Commission' s 
complaint must therefore be upheld.

C-412/85, Commission v. Germany 
Judgment of the Court of 17 September 1987. Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.
Failure to comply with a directive - Conservation of wild birds.

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61985J0412

The Commission of the European Communities brought an action under Article 169 of the EEC Treaty for a 
declaration that, by authorising derogation from the measures for the protection of birds without providing for 
the restrictions prescribed by the Birds Directive, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its 
obligations under the EEC Treaty. Originally, the Commission's action concerned three provisions of the 
German Federal Law on the protection of nature (hereinafter the “Federal law”) authorising derogation from the  
legislation concerning the protection of birds. Following an amendment made to the Federal law after the written  
procedure had ended, the Commission considered the case settled in regard to the second and third complaints 
and only one point remained in disagreement, namely the conformity of the first sentence of paragraph 22(3) of  
the Federal law with Article 5 of the Birds Directive read in conjunction with Article 9 thereof.

Article 5 of the Birds Directive provides for general prohibitions on the deliberate killing or capture of the 
species of birds referred to in Article 1 of the Birds Directive and on the deliberate destruction of, or damage to  
their nests and eggs and the deliberate disturbance of those birds insofar as their disturbance would be significant  
having regard to the objectives of the Birds Directive.

Those general prohibitions laid down in the Directive were transposed into German law by paragraph 22(2) of 
the Federal law. That provision prohibits, inter alia, the deliberate Commission of the acts set out in Article 5 of  
the Birds Directive. The first sentence of paragraph 22(3) of the Federal law provides that the prohibitions 
contained in subparagraph (2) do not apply where the acts concerned take place in the course of 'the normal use  
of the land for agricultural, forestry or fishing purposes' or in the context of the 'exploitation of the products 
obtained from such activities'.
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The Commission complaints that paragraph 22(3) of the Federal law derogates from the prohibition contained in  
Article 5, as transposed in paragraph 22(2) of the Federal law, without complying with the restriction imposed by  
Article 9 on national legislatures wishing to adopt derogations from the general prohibitions concerning the 
protection of birds. The Commission claims that Article 9 of the Birds Directive authorises Member States to 
provide for derogation only if the protective criteria laid down in Article 9 are met. Thus, the Commission finds  
that there is no reference in the German legislation to the fact that derogation may be granted only, where there is  
no other satisfactory solution or to one of the reasons set out in Article 9(1) of the Birds Directive.

The Government of the Federal Republic of Germany replies that paragraph 22(3) of the Federal law does not 
constitute a derogation from the prohibitions laid down in subparagraph (2). The derogation provided for in 
paragraph 22(3) presuppose the absence of any intentional acts. The activities defined in the before-mentioned 
paragraph, such as the normal use of land, can never be regarded as constituting a deliberate failure to protect 
birds, because actions performed with the intention of killing, capturing, disturbing, keeping or selling wild birds  
cannot be described as forming part of normal agricultural, forestry or fishing activities.

It is necessary to consider first the question whether paragraph 22(3) of the Federal law constitutes a derogation  
from the prohibitions laid down in subparagraph (2) of the same provision. More precisely, it must be 
determined whether paragraph 22(3) concerns intentional acts inimical to the protection of birds. With regard to  
paragraph 22(3) of the Federal law, the terms of that provision refer expressly to the previous subparagraph, 
which contains the general prohibitions provided for in Article 5 of the Birds Directive. Since those prohibitions  
concern intentional acts, the exception necessarily covers the same acts. It should also be noted that paragraph 22  
(3) of the Federal law does not define its scope by defining the activities harmful to the environment which are to  
be permissible on the basis of a subjective criterion. In fact, the German legislation permits derogation from the  
provisions for protection of birds as long as the acts concerned are carried out 'in the course of the normal use of  
the land for agricultural, forestry or fishing purposes’. That reference to a particular use of the land does not 
provide a precise indication of the extent to which damage to the environment is permitted. The concept of the 
normal use of the land and the concept of an unintentional infringement of the provisions for the protection of 
the birds belong to two different legal planes. Since the German legislation does not define the concept 'normal  
use', unintentional damage to the life and habitat of birds is not excluded from the scope of paragraph 22(3) of 
the Federal law in so far as such damage is necessary in the course of the normal use of the land. Thus, the 
argument of the Federal German Government equating the normal use of the land with acts involving no 
intention to infringe the rules for the protection of birds cannot be upheld. Consequently, since paragraph 22(3)  
of the Federal law constitutes a derogation from the prohibitions laid down in Article 5 of the Birds Directive, 
the German rules must meet the criteria laid down in Article 9 of the Birds Directive in order to be justified. 
According to that provision, Member States must restrict the derogation to cases in which there is no other 
satisfactory solution. The derogation must be based on at least one of the reasons listed exhaustively in 
subparagraphs (A), (B) and (C) of Article 9(1) and it must meet the criteria laid down in Article 9(2), the purpose  
of which is to limit derogation to what is strictly necessary and to enable the Commission to supervise them. In
that regard, it must be held that the derogation provided for in paragraph 22(3) of the Federal law do not meet the  
requirements laid down in Article 9 of the Birds Directive, since the activities defined in paragraph 22(3) cannot  
be attributed to any of the reasons set out in Article 9 of the Birds Directive.

C-57/89, Commission v. Germany - “Leybucht“  
Judgment of the Court of 28 February 1991 - Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany -  
Conservation of wild birds - Construction work in a special protection area  

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989J0057:EN:HTML

The Commission claims that the dyke-building operations in the Leybucht disturb birds which enjoy special 
protection under the provisions of Article 4(1), in conjunction with Annex I, and damage the habitat of the birds,  
which is designated as a special protection area. The Commission emphasizes that the first sentence of Article 
4(4) requires Member States to take positive steps to avoid any deterioration or pollution of habitats as part of 
the management of special protection areas. The Commission states that coastal defence measures such as the 
strengthening of a dyke are acceptable in the case of a threat to human life, but only on condition that the 
necessary measures are restricted to those which cause only the minimum necessary deterioration of the special 
protection area in question. According to the Commission, those conditions have not been fulfilled in the present  
case. It is of the opinion that both the construction work in the Leybucht and its results entail deterioration in the  
living conditions of protected birds and the loss of land areas of considerable ecological importance, thereby 

57



leading to lower population densities for some of the species of birds listed in Annex I to the Directive, in 
particular the avocet.

The German Government observes that according to the information sent to the Commission pursuant to Article  
4(3), the new line of the dyke in the Leybucht and the areas located on the landward side of the dyke are 
excluded from the special protection area. It states that the boundaries of the area in question are defined in the 
regulation creating the national park in such a way that the protected area extends only to the foot of the dyke, in  
the form it will have once the construction work in question has been completed. According to the German 
Government, the sole purpose of the operations is to secure the safety of the dyke. It emphasizes that during the  
planning stage of the project at issue the competent authorities took account of all bird conservation 
requirements and balanced them against the requirements of coastal protection. The German Government states  
that the new line of the dyke and the temporary disturbances caused by the works constitute the smallest possible  
interference for bird life in the Leybucht. It adds that the Commission has not furnished any evidence at all that  
the measures at issue significantly impair the protection of those birds. With regard to the interpretation of 
Article 4(4), the German Government claims that that provision requires a balance to be struck between the 
various public interests likely to be affected by the management of a special protection area, so that the Member  
States must have a wide discretionary power in this field.

The United Kingdom considers that the Commission has not established that the project at issue has a significant  
effect within the meaning of the first sentence of Article 4(4). It states that that condition must be interpreted as  
meaning that the deterioration of a special protection area must be such as to threaten the survival or 
reproduction of protected species within their area of distribution. In the United Kingdom' s view, the material 
supplied by the Commission does not appear sufficient to support the conclusion that the operations in the 
Leybucht involve such deterioration. The United Kingdom emphasizes the importance of the evidence supplied 
by the defendant which shows that the works at issue will significantly improve ecological conditions in the 
Leybucht. It considers that it is legitimate, when assessing whether a particular project will cause deterioration to  
a special protection area and whether any such deterioration will be significant, to consider whether the works 
will at the same time bring compensatory ecological improvements. In the submission of the United Kingdom,  
within the context of Article 4(4) account can be taken of other important public interest considerations, 
including those referred to in Article 2. It considers that the Member States must be able to take into account the  
interests of persons living in or around a special protection area.

With regard to the boundaries of the special protection area in question, it must be pointed out that the boundary  
of the Leybucht is defined by the regulation creating the national park and the maps appended thereto. Although  
the plan of the area does include a reference to the regional planning scheme, the legal measure designating the  
special protection area nevertheless sets out its precise territorial delimitation, constituted by the present line of  
the dyke. The displacement of the dyke towards the sea as part of the coastal defence project thus entails a 
reduction in the protected area. Consequently, in order to resolve this dispute it is necessary to settle a number of  
questions of principle concerning the obligations of the Member States under Article 4(4) in relation to the 
management of the special protection areas. It must be determined whether - and if so, under what conditions - 
the Member States are authorized to reduce the size of a special protection area and to what extent other interests  
may be taken into account.

With regard to the powers of the Member States to review in that way a decision to classify an area as a special  
protection area, it must be stated that a reduction in the geographical extent of a protected area is not expressly 
envisaged by the terms of the Directive. Although the Member States do have a certain discretion with regard to  
the choice of the territories which are most suitable for classification as special protection areas pursuant to 
Article 4(1), they do not have the same discretion under Article 4(4) in modifying or reducing the extent of the  
areas, since they have themselves acknowledged in their declarations that those areas contain the most suitable 
environments for the species listed in Annex I to the Directive. If that were not so, the Member States could 
unilaterally escape from the obligations imposed on them by Article 4(4) with regard to special protection areas.
That interpretation of Article 4(4) is borne out, moreover, by the ninth recital in the preamble, which underlines  
the special importance which the Directive attaches to special conservation measures concerning the habitats of 
the birds listed in Annex I in order to ensure their survival and reproduction in their area of distribution. It
follows that the power of the Member States to reduce the extent of a special protection area can be justified only  
on exceptional grounds. Those grounds must correspond to a general interest which is superior to the general 
interest represented by the ecological objective of the Directive. In that context the interests referred to in Article  
2, namely economic and recreational requirements, do not enter into consideration. As the Court pointed out in 
its previous judgments, that provision does not constitute an autonomous derogation from the general system of 
protection established by the Directive.

With regard to the reason put forward in this case, it must be stated that the danger of flooding and the protection 
of the coast constitute sufficiently serious reasons to justify the dyke works and the strengthening of coastal 
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structures as long as those measures are confined to a strict minimum and involve only the smallest possible 
reduction of the special protection area. With regard to the part of the project concerning the Leghorn area, the 
line of the dyke was influenced by considerations relating not only to coastal protection but also to the concern to  
ensure that fishing vessels from Greasier had access to the harbour. In the light of the principles for the 
interpretation of Article 4(4) set out above, to take account of such an interest is in principle incompatible with  
the requirements of the provision. However, that part of the project has at the same time specific positive 
consequences for the habitat of birds. Once the works are completed it will be possible to close two navigation  
channels which cross the Leybucht, with the result that the Leybucht will be left in absolute peace. Moreover, the  
decision approving the proposed works envisages a strict protection scheme for the Leghorn area. The dyke 
which previously protected the Heavener Hodge site will be opened, thus once more exposing an extensive area  
to tidal movements and allowing the formation of salt meadows of considerable ecological importance. The 
desire to ensure the survival of the fishing port of Greasier could thus be taken into account in order to justify the 
decision on the line of the new dyke because there were the abovementioned offsetting ecological benefits, and  
solely for that reason. Finally, the disturbance arising from the construction work itself does not exceed what is  
necessary to carry it out. The information concerning the number of avocets in that sector of the Wattenberg 
shows, moreover, that during the period in question there was no significant change, within the meaning of 
Article 4(4), in population trends for that species. Furthermore, the Commission has not supplied any other 
evidence relating to population trends for protected species. It follows from the foregoing that the application 
must be dismissed.

C-157/89, Commission v. Italy  
Judgment of the Court of 17 January 1991. Commission of the European Communities v Italian Republic. Failure to comply  
with a directive - Conservation of wild birds.

Ruling is not available in English. Source: Report on Birds Directive European Court of Justice Cases with Case Summaries, RSPB 2004  

Opening of the hunting season for four species as from 18 August  

Commission position: National provisions authorising the hunting of coot, moorhen, mallard and blackbird as 
from 18 August are incompatible with the second sentence of Article 7(4) of the Birds Directive, on the ground  
that the reproduction and rearing period for those species has not yet finished on that date.

Italian position: The Italian legislation complies with the requirements laid down in the second and third 
sentences of Article 7(4), since on the one hand, most fledglings of the species in question normally have 
become independent of their parents by 18 August. Moreover, the regions are empowered to vary the dates for 
the opening and closing of the hunting season which are fixed by the national legislation, in order to take account  
of particular rearing cycles or migratory movements.

Court position: According to the scientific data provided by the Commission in respect of the above species, a 
significant fraction of fledglings of three of the species mentioned, namely young coots, moorhen and mallards, 
will possibly still be in the nest or dependent on their parents for food on 18 August. In contrast, it appears from  
the same data that young blackbirds become independent before that date. Except as regards the blackbird, the 
Commission's first complaint must be upheld.

The opening of the hunting season for 19 species up until 28 February or 10 March  

Commission position: National provisions authorising the hunting until 28 February of 10 migratory species and  
until 10 March of nine other species which, during the months of January, February and March, cross Italy on 
their way back to their rearing grounds in central and northern Europe do not comply with the third sentence of 
Article 7(4).

Italian position: Depending on the species, the migratory birds in question normally do not fly over Italy in 
substantial numbers before 28 February or 10 March. The Italian legislation adapted the hunting seasons to suit  
the requirements relating to the protection of migratory birds which are laid down in the International 
Convention for the Protection of Birds of 18 October 1950. It argues that in the absence of specific requirements  
in the Directive the requirements of the above Convention may be accepted as criteria for the adequate protection  
of migrant birds within the context of the Directive. Moreover, the regions are empowered to vary the dates for 
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the opening and closing of the hunting season which are fixed by the national legislation, in order to take account  
of particular rearing cycles or migratory movements.

Court position: The Convention in question, which requires migrants to be protected particularly in March, 
cannot constitute a fundamental element for the interpretation of the Directive, which embodies stricter 
requirements in terms of protection. According to the scientific data provided by the Commission for the 
migratory species mentioned in the application and in particular the report of the Istituto Nazionale di Biologia 
della Selvaggina, a substantial fraction of those species may be flying over Italian territory as early as February,  
with the result that the Italian legislation does not comply with the aforementioned provision of the Directive. 
Next to it, it must however be held that non-compliance with the Directive has not been made out sufficiently as  
regards two of them, namely redshank and curlew, since it is stated in the aforementioned report that redshank 
do not cross Italian territory until the first half of March and that they cross Italian territory in late March/early  
April. Except as regards redshank and curlew, the Commission's second complaint must be upheld.

C-355/90, Commission v. Spain - “Santoña Marshes” 
Judgment of the Court of 2 August 1993. - Commission of the European Communities v Kingdom of Spain. - Conservation  
of wild birds - Special protection areas.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0355:EN:HTML

The obligation to classify the Santoña marshes as a SPA  

The Santoña marshes are one of the most important ecosystems in the Iberian peninsula for many aquatic birds.
The marshes serve as a wintering area or staging post for many birds on their migrations from European 
countries to the southern latitudes of Africa and the Iberian peninsula itself. The birds observed in the area 
include various species that are becoming extinct, in particular the spoonbill, which feeds and rests in the 
Santoña marshes in the course of its migrations. Moreover, it emerged from the case file and at the hearing 
before the Court that the area in question is regularly visited by 19 of the species listed in Annex I to the 
Directive and at least 14 species of migratory birds. It means that the Santoña marshes are not only a habitat that  
is essential for the survival of several species in danger of extinction within the meaning of Article 4(1) but also  
wetlands of international importance for regularly occurring migratory species in that area within the meaning of  
Article 4(2).

The Spanish Government recognizes the ecological value of the area. It points out that the Santoña and Noja 
marshes were classified as nature reserves by Law No 6 of 27 March 1992, because of the importance of those  
wetlands as habitats for many species of animals. However, it considers that the national authorities have a 
margin of discretion with regard to the choice and delimitation of special protection areas and the timing of their  
classification as such.

That argument cannot be accepted. Although Member States do have a certain margin of discretion with regard  
to the choice of special protection areas, the classification of those areas is nevertheless subject to certain 
ornithological criteria determined by the Directive, such as the presence of birds listed in Annex I, on the one 
hand, and the designation of a habitat as a wetland area, on the other. As to the classification of the Santoña 
marshes as a nature reserve by Law No 6 of 27 March 1992, this cannot be regarded as satisfying the 
requirements laid down in the Directive, either in respect of the territorial extent of the area or as regards its legal  
status as a protected area. In this connection, it must be observed first of all that the nature reserve does not cover  
the whole of the marshes, since an area of 40 000 square metres is excluded. Yet that land is of particular 
importance for aquatic birds in danger of extinction within the meaning of Article 4(1)(a), since a steady 
reduction in the space available for nesting has been observed in the other marshland areas close to the coast. 
Next the necessary protection measures have not been defined even for the marshes within the classified area. 
Indeed, it appears from the case file that the plan for the management of nature reserves provided for in Article 4  
of the Law has not been approved by the competent authorities. Yet that plan is of the utmost importance for the  
protection of wild birds because it intended to identify activities which will give rise to a change in the 
ecosystems of the area. Since measures as essential as those determining the management of the area or 
governing the use of the marshes and the activities carried out there have not been adopted, the requirements of  
the Directive cannot be held to have been satisfied.
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The interpretation of Articles 3 and 4  

The Commission claims that it is possible for a Member State to infringe both Article 4(1) and (2), relating to the  
classification of a territory as a special protection area, and Article 4(4), which concerns the protection measures  
relating to such an area.

According to the Spanish Government, a Member State cannot be accused of having infringed both those 
provisions at the same time, because the protection measures cannot be implemented until the decision has been  
taken to classify a territory as a special protection area.

That line of reasoning must be rejected. The objectives of protection set out in the Directive, as expressed in the 
ninth recital in its preamble, could not be achieved if Member States had to comply with the obligations arising  
under Article 4(4) only in cases where a special protection area had previously been established. With respect to  
the relationship between Articles 3 and 4, it must be borne in mind that the first of those provisions imposes 
obligations of a general nature, namely the obligation to ensure a sufficient diversity and area of habitats for all  
the birds referred to in the Directive, while the second contains specific obligations with regard to the species of  
birds listed in Annex I and migratory species not listed in that Annex. As it is undisputed that both categories of  
birds are found in the Santoña marshes, it will be sufficient to consider the Commission' s complaints in the light  
of the provisions of Article 4.

The obligation to protect the Santoña marshes pursuant to Article 4(4)  

The second section of the road between Argoños and Santoña 

The Commission claims that the new route followed by the C-629 road between Argoños and Santoña results not  
only in a considerable reduction in the surface area of the Santoña marshes but also in disturbances affecting the  
peaceful nature of the area and consequently the wild birds protected by the provisions of the Directive.

The Spanish Government explains that the new road is necessary to improve access to the town of Santoña. 
Also, the new route is the best of various possible alternatives, mainly because it affects only a small proportion  
of the total surface area of the marshes.

These explanations cannot be accepted. As the Court stressed in Case C-57/89 Commission v Germany, although  
Member States do have a certain discretion with regard to the choice of the territories which are most suitable for  
classification as special protection areas, they do not have the same discretion under Article 4(4) in modifying or  
reducing the extent of those areas. The Court finds in this connection that the construction of the new section of  
road C-629 between Argoños and Santoña involves a reduction in the surface area of the marshland, an effect 
that, moreover, is aggravated by the erection of a number of new buildings near this new section of road. These 
operations have resulted in the loss of refuge, rest and nesting areas for birds. In addition to the disturbances 
caused by the road works, the action in question has modified the ebb and flow of the tide, causing this part of  
the marshland to silt up. Since, regard being had to the considerations of principle set out above, such action 
cannot be justified by the need to improve access to the municipality of Santoña.

The industrial estates at Laredo and Colindres 

The Commission considers that the establishment of industrial estates at Laredo and Colindres is resulting in the  
disappearance of a substantial part of the marshland, namely the area adjoining the mouth of the Asón river, also  
known as the Asón or Treto estuary. The filling-in of land adjoining these sites is also alleged to affect the ebb 
and flow of the tide in the bay.

The Spanish Government explains that the competent authorities have abandoned the idea of establishing these  
industrial estates as they were originally planned.

The Court takes note of the written and oral statements of the Spanish Government to the effect that the 
industrial estates at Laredo and Colindres have not been established and the municipalities concerned have 
abandoned the idea of carrying out those two projects as they were originally planned. Although it is no longer 
proposed to carry out those projects, the fact remains that, after the Kingdom of Spain joined the Communities,  
the local authorities re-sealed the dykes previously built round the land earmarked for the industrial estates. Nor
is it disputed that no steps have so far been taken to demolish those dykes, even though the local authorities have  
acknowledged their harmful impact on the aquatic environment and have undertaken to demolish them. 
Accordingly, it must be held that there has been a failure to fulfil obligations in this respect.

The aquaculture facilities  
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The Commission takes issue with the granting of authorization by the Spanish authorities to a fishermen' s 
association to farm clams in the middle of the marshes, as well as the projects for other aquaculture operations in  
the estuary.

The Spanish Government emphasizes the economic interest of this activity and contends that it has only a small  
impact on the ecological situation of the marshes.  

In this connection, it should be stressed that the installation of aquaculture facilities, which not only reduce the  
surface area of the marshland and cause variations in the natural sedimentation processes there, but also modify  
the structure of the existing marsh bed, has the effect of destroying the particular vegetation of those areas, 
which is an important source of food for the birds. As has already been observed, considerations relating to the  
economic problems caused by the decline in the industrial and fishery sectors in the region, which are, moreover,  
contradicted by the fact that other projects have been abandoned because they were not profitable, cannot justify  
a derogation from the protection requirements laid down in Article 4(4).

The discharge of waste water  

The Commission claims that the discharge of untreated waste water, has had detrimental effects on the quality of  
the water in Santoña bay.

The Spanish Government does not deny that untreated waste water from the municipalities in the Santoña bay 
area has been discharged into the Santoña marshes. However, it claims that the Directive does not contain any 
provision obliging Member States to equip themselves with systems for treating waste in order to preserve the 
quality of the water in a special protection area.

That argument must be rejected. The discharge of waste water containing dangerous toxic substances is highly 
detrimental to the ecological conditions in the Santoña marshes and has a significant effect on the quality of the  
water in the area. In view of the fundamental importance of the quality of that water to the marshlands, the 
Kingdom of Spain is under a duty, where necessary, to provide systems for treating waste in order to prevent 
pollution of those habitats.

C-435/92 (reference for a preliminary ruling) - "Association pour la Protection des Animaux 
Sauvages and others"  
Judgment of the Court of 19 January 1994. - Association pour la Protection des Animaux Sauvages and others v Préfet de  
Maine-et-Loire and Préfet de Loire-Atlantique. - Reference for a preliminary ruling: Tribunal administratif de Nantes - 
France. - Conservation of wild birds - Hunting season.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61992J0435:EN:HTML

The Administrative Court of Nantes referred to the Court for a preliminary ruling under Article 177 of the EEC  
Treaty three questions on the interpretation of Article 7(4). Those questions were raised in the course of six 
actions for annulment which were brought before the Administrative Court of Nantes by various associations for  
the protection of the environment and a hunters' association against the decisions of the Prefects of Maine-et- 
Loire and of Loire-Atlantique fixing the closing dates for their respective departments for the 1992/93 hunting 
season. The proceedings essentially concern the compliance of those dates with the provisions of the Directive 
relating to the protection of migratory birds during their return to their rearing grounds. Considering that the 
outcome of those proceedings depended in particular on the interpretation of Article 7(4), the Administrative 
Court of Nantes asked whether  

1. the closing date for the hunting of migratory birds and waterfowl should be fixed as the date of the 
commencement of pre-mating migration or the varying date of commencement of migration;  

2. the principle of staggering the closing dates for hunting seasons by reference to species is compatible with the  
system of protection provided by the Directive and, if so, within what limits; and  

3. the power of the Prefects to set the closing dates for hunting in their department is compatible with the system  
of protection provided by the Directive.
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The first question  

The national court seeks guidance as to the criteria to be applied in fixing the closing date for the hunting of 
migratory birds and waterfowl, having regard to the fact that the commencement of pre-mating migration is 
liable to vary each year on the basis of a number of factors. First, it should be noted that under Article 7(4) the 
Member States are to see in particular that the species to which hunting laws apply are not hunted during the 
rearing season or during the various stages of reproduction (second sentence) and in particular in the case of 
migratory species to which hunting regulations apply that they are not hunted during their period of reproduction  
or during their return to their rearing grounds (third sentence). Secondly, reference should be made to the 
judgment of the Court in Case C-157/89 Commission v Italy. In that judgment, the Court first notes that birds' 
migratory movements are subject to a degree of variability which, owing to meteorological circumstances, 
affects in particular the periods during which migration takes place. Thus, a number of birds of a given migratory  
species may begin their return journey to their rearing grounds comparatively early relative to average migratory  
flows. That is particularly true where the species concerned regularly travels between migration and rearing 
grounds which are sometimes at a considerable distance from each other, crossing numerous borders and 
affecting different countries and where, within one species, there are different populations whose routes 
sometimes diverge and pass through separate areas. In that judgment, the Court then states that Article 7(4) is 
designed to secure a complete system of protection in the periods during which the survival of wild birds is 
particularly under threat. Accordingly, it held that protection against hunting activities could not be confined to  
the majority of the birds of a given species, as determined by average migratory movements. In this case, it 
should be observed that the findings contained in the abovementioned judgment as to the variability of migratory  
movements have been confirmed by the joint studies on the Court file, according to which the date of the 
commencement of pre-mating migration varies on the basis of several factors, namely the species of bird 
concerned, differences from year to year, geographical differences and the availability of feeding material. In the  
light of the principles of interpretation set out in the judgment, it should be noted that the method consisting in 
fixing the closing date for hunting by reference to the period during which migratory activity reaches its highest  
level cannot be considered to be compatible with Article 7(4). The same is true of those methods which take into 
account the moment at which a certain percentage of birds have started to migrate and of those which consist in  
ascertaining the average date of the commencement of pre-mating migration. Accordingly, the reply to the first 
question referred should be that pursuant to Article 7(4) the closing date for the hunting of migratory birds and 
waterfowl must be fixed in accordance with a method which guarantees complete protection of those species 
during the period of pre-mating migration and that, as a result, methods whose object or effect is to allow a 
certain percentage of the birds of a species to escape such protection do not comply with that provision.

The second question  

The national court seeks guidance as to whether the national authorities are empowered by the Directive to fix 
closing dates for hunting which vary according to the species concerned. It appears from the order for reference  
and the argument before the Court that there are two difficulties with such a method: first the disturbances 
caused by hunting to other species of bird for which hunting has already closed and secondly the risks of 
confusion between different species. So far as concerns the first difficulty, it should be noted that any hunting 
activity is liable to disturb wildlife and that it may in many cases affect the state of conservation of the species 
concerned, independently of the extent to which it depletes numbers. The regular elimination of individuals 
keeps the hunted populations in a permanent state of alert which has disastrous consequences for numerous 
aspects of their living conditions. It should be added that those consequences are particularly serious for groups  
of birds which, during the season of migration and wintering, tend to gather together in flocks and rest in areas 
which are often very confined or even enclosed. Disturbances caused by hunting force these animals to devote 
most of their energy to moving to other spots and to fleeing, to the detriment of time spent feeding and resting  
for the purpose of the migration. Those disturbances are reported to have an adverse impact on the level of 
energy of each individual and the mortality rate of all the populations concerned. The effect of disruption caused  
by hunting birds of other species is particularly significant for those species whose return migration takes place 
earlier. With regard to the second difficulty, namely the risk that certain species for which hunting has already 
closed will be subject to indirect depletion owing to confusion with the species for which hunting is still open, it  
must be emphasized that the third sentence of Article 7(4) is specifically intended to prevent those species from  
being exposed to the risk of depletion due to hunting during the period of pre-mating migration, requiring the 
Member States to take all necessary measures to prevent any hunting during that period. It is no answer to the 
foregoing to argue that hunting is a recreational activity justifying an exception to Article 7(4). It should be noted  
on this point that, as the Court stated in its previous judgments, it is clear from Article 2, which requires the 
Member States to take the requisite measures to maintain the population of all bird species at a level, or to adapt  
it to a level, which corresponds in particular to ecological, scientific and cultural requirements, while taking 
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account of economic and recreational requirements, that the protection of birds must be balanced against other 
requirements, such as those of an economic nature. Therefore, although Article 2 does not constitute an 
autonomous derogation from the general system of protection, it none the less shows that the Directive takes into 
consideration, on the one hand, the necessity for effective protection of birds and, on the other hand, the 
requirements of public health and safety, the economy, ecology, science, farming and recreation. In this case, 
that is true of the third sentence of Article 7(4) which contains a clear and specific requirement, independent of  
the general requirement laid down in Article 2. Fixing one single date for all the species concerned for the 
closing of hunting, which is equivalent to that fixed for the species which is the earliest to migrate, guarantees in  
principle that the objective laid down in the third sentence of Article 7(4) is realized. However, it is possible that  
the Member State concerned may be able to adduce evidence, based on scientific and technical data relevant to  
each individual case, that staggering the closing dates for hunting does not impede the complete protection of the  
species of bird liable to be affected by such staggering. Accordingly, the reply to be given to the second question 
is that the national authorities are not empowered by the Directive to fix closing dates for the hunting season 
which vary according to the species of bird, unless the Member State concerned can adduce evidence, based on  
scientific and technical data relevant to each individual case, that staggering the closing dates for hunting does 
not impede the complete protection of the species of bird liable to be affected by such staggering.  

The third question  

The national court essentially seeks guidance as to whether, first, the Directive permits the closing of hunting to  
be fixed at different dates in different parts of the territory of a Member State and, secondly, whether a Member  
State may delegate the implementation of the Directive to subordinate authorities. It should be noted that the fact  
that the closing dates for hunting vary from region to another is in itself compatible with the third sentence of 
Article 7(4). That provision requires only that the closing date for hunting be set in such a way as to make 
possible complete protection of migratory birds during their pre-mating migration. If it appears that the pre- 
mating migration begins at different times in different parts of the territory of a Member State then the Member  
State is permitted to set different closing dates for hunting. Similarly, nothing prevents a Member State from 
conferring on subordinate authorities the power to fix the closing date for the hunting of migratory birds, 
provided that it guarantees, by legislation which is general in scope and not limited in time, that that date will be  
fixed in such a way as to ensure complete protection of the species of bird referred to in the Directive during pre- 
mating migration. Accordingly, the reply to be given to the third question referred is that, on condition that 
complete protection of the species is guaranteed, the fixing of closing dates which vary between the different 
parts of the territory of a Member State is compatible with the Directive. If the power to fix the closing date for  
the hunting of migratory birds is delegated to subordinate authorities, the provisions which confer that power 
must ensure that the closing date can be fixed only in such a way as to make possible complete protection of the  
birds during pre-mating migration.
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C-44/95 (reference for a preliminary ruling) - “Lappel Bank”  
Judgment of the Court of 11 July 1996. - Regina v Secretary of State for the Environment, ex parte: Royal Society for the  
Protection of Birds. - Reference for a preliminary ruling: House of Lords - United Kingdom. - Directive 79/409/EEC on the  
conservation of wild birds - Directive 92/43/EEC on the conservation of the natural habitats of wild fauna and flora - 
Delimitation of Special Protection Areas - Discretion enjoyed by the Member States - Economic and social considerations  

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995J0044:EN:HTML

Lappel Bank is an area of inter-tidal mudflat immediately adjoining, at its northern end, the Port of Sheerness 
and falling geographically within the bounds of the Medway Estuary and Marshes. Medway Estuary and 
Marshes are an area of wetland of international importance covering 4 681 hectares on the north coast of Kent 
and listed under the Ramsar Convention. They are used by a number of wildfowl and wader species as a 
breeding and wintering area and as a staging post during spring and autumn migration. The site also supports 
breeding populations of the avocet and the little tern, which are listed in Annex I to the Birds Directive. The Port  
of Sheerness is at present the fifth largest in the United Kingdom for cargo and freight handling. It is a 
flourishing commercial undertaking, well located for sea traffic and access to its main domestic markets. The 
Port, which is also a significant employer in an area with a serious unemployment problem, plans extended 
facilities for car storage and value added activities on vehicles and in the fruit and paper product market, in order  
better to compete with continental ports offering similar facilities. Lappel Bank is the only area into which the 
Port of Sheerness can realistically envisage expanding.

On 15 December 1993, the Secretary of State decided to designate the Medway Estuary and Marshes as a 
Special Protection Area (hereinafter "SPA"). Accordingly, taking the view that the need not to inhibit the 
viability of the port and the significant contribution that expansion into the area of Lappel Bank would make to  
the local and national economy outweighed its nature conservation value, the Secretary of State decided to 
exclude area of about 22 hectares known as Lappel Bank from the Medway SPA. Lappel Bank shares several of  
the important ornithological qualities of the area as a whole. Although it does not support any of the species 
referred to in Article 4(1) of the Birds Directive, some of the bird species of the area are represented in 
significantly greater numbers than elsewhere in the Medway SPA. Lappel Bank is an important component of 
the overall estuarine ecosystem and the loss of that inter-tidal area would probably result in a reduction in the 
wader and wildfowl populations of the Medway Estuary and Marshes.

The Royal Society for the Protection of Birds (hereinafter “RSPB”) applied to the Divisional Court of the Queen'  
s Bench Division to have the Secretary of State' s decision quashed on the ground that he was not entitled, by 
virtue of the Birds Directive, to have regard to economic considerations when classifying an SPA. The 
Divisional Court found against the RSPB. On appeal by the RSPB, the Court of Appeal upheld that judgment.
The RSPB therefore appealed to the House of Lords. Uncertain as to how the Directive should be interpreted, the  
House of Lords stayed proceedings pending a preliminary ruling from the Court of Justice on the following 
questions:  

1. Is a Member State entitled to take account of economic and recreational requirements in classification of an 
area as a Special Protection Area and/or in defining the boundaries of such an area pursuant to Article 4(1) 
and/or 4(2) of that Directive?  

2. If the answer to Question 1 is 'no', may a Member State nevertheless take account of economic and 
recreational requirements in the classification process in so far as:  

(a) they amount to a general interest which is superior to the general interest which is represented by the 
ecological objective of the Directive, i.e. the test which the European Court has laid down in, for example, 
Commission v Germany ('Leybucht Dykes' ) Case 57/89, for derogation from the requirements of Article 4(4); or  

(b) they amount to imperative reasons of overriding public interest such as might be taken into account under 
Article 6(4) of Habitats Directive?  

The first question  

As a preliminary point, it must be borne in mind that, according to the ninth recital in the preamble to the Birds  
Directive, "the preservation, maintenance or restoration of a sufficient diversity and area of habitats is essential 
to the conservation of all species of birds [covered by the Directive]", that "certain species of birds should be the  
subject of special conservation measures concerning their habitats in order to ensure their survival and 
reproduction in their area of distribution", and, finally, that "such measures must also take account of migratory  
species". That recital is formally reflected in Articles 3 and 4. In its judgment in Case C-355/90 Commission v 
Spain (hereinafter "Santoña Marshes") the Court pointed out that the first of those provisions imposes 
obligations of a general character, namely the obligation to ensure a sufficient diversity and area of habitats for  
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all the birds referred to in the Directive, while the second contains specific obligations with regard to the species  
of birds listed in Annex I and the migratory species not listed in that Annex.

According to the United Kingdom Government and the Port of Sheerness Limited, Article 4 cannot be 
considered in isolation from Article 3. They state that Article 4 provides, in relation to certain species of 
particular interest, for the specific application of the general obligation imposed by Article 3. Since the latter 
provision allows account to be taken of economic requirements, the same should apply to Article 4(1) and (2). In  
its written observation the French Government reaches the same conclusion, observing that, when an SPA is 
created, the Member States take account of all the criteria mentioned in Article 2 of the Birds Directive, which is  
general in scope, and, therefore, inter alia, of economic requirements.

According to the Court, those arguments cannot be upheld. Article 4 of the Birds Directive lays down a 
protection regime which is specifically targeted and reinforced both for the species listed in Annex I and for 
migratory species, an approach justified by the fact that they are, respectively, the most endangered species and 
the species constituting a common heritage of the Community. Whilst Article 3 of the Birds Directive provides 
for account to be taken of the economic and recreational requirements mentioned in Article 2 for the 
implementation of general conservation measures, including the creation of protection areas, Article 4 makes no  
such reference for the implementation of special conservation measures, in particular the creation of SPAs. 
Consequently, having regard to the aim of special protection pursued by Article 4 and the fact that, according to  
settled case-law, Article 2 does not constitute an autonomous derogation from the general system of protection 
established by the Directive, it must be held that the ecological requirements laid down by the former provision  
do not have to be balanced against the interests listed in the latter, in particular economic requirements. It is the  
criteria laid down in paragraphs (1) and (2) of Article 4 which are to guide the Member States in designating and  
defining the boundaries of SPAs. It is clear from Santoña Marshes that, notwithstanding the divergences between  
the various language versions of the last subparagraph of Article 4(1), the criteria in question are ornithological  
criteria.

In view of the foregoing, the answer to the first question must be that Article 4(1) or (2) of the Birds Directive is  
to be interpreted as meaning that a Member State is not authorized to take account of the economic requirements  
mentioned in Article 2 thereof when designating an SPA and defining its boundaries.

The second question  

The first part of the second question  

By this part of the question, the national court seeks to ascertain whether Article 4(1) or (2) of the Birds 
Directive must be interpreted as allowing a Member State, when designating an SPA and defining its boundaries,  
to take account of economic requirements as constituting a general interest superior to that represented by the 
ecological objective of that Directive.

In its judgment in Case C-57/89 Commission v Germany (hereinafter "Leybucht Dykes"), the Court held that the  
Member States may, in the context of Article 4(4) of the Birds Directive, reduce the extent of a SPA only on 
exceptional grounds, being grounds corresponding to a general interest superior to the general interest 
represented by the ecological objective of the Directive. It was held that economic requirements cannot be 
invoked in that context. It is also clear from Santoña Marshes that, in the context of Article 4 of that Directive,  
considered as a whole, economic requirements cannot on any view correspond to a general interest superior to 
that represented by the ecological objective of the Directive.

Accordingly, without its being necessary to rule on the possible relevance of the grounds corresponding to a 
superior general interest for the purpose of classifying an SPA, the answer to the first part of the second question  
must be that Article 4(1) or (2) of the Birds Directive is to be interpreted as meaning that a Member State may 
not, when designating an SPA and defining its boundaries, take account of economic requirements as 
constituting a general interest superior to that represented by the ecological objective of that Directive.  

The second part of the second question 

By this part of the question, the House of Lords asks essentially whether Article 4(1) or (2) of the Birds Directive  
is to be interpreted as meaning that a Member State may, when designating an SPA and defining its boundaries,  
take account of economic requirements to the extent that they reflect imperative reasons of overriding public 
interest of the kind referred to in Article 6(4) of the Habitats Directive.

According to the Court, it is important first to bear in mind that Article 7 of the Habitats Directive provides in  
particular that the obligations arising under Article 6(4) thereof are to apply, in place of any obligations arising  
under the first sentence of Article 4(4) of the Birds Directive, to the areas classified under Article 4(1) or 
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similarly recognized under Article 4(2) of that Directive as from the date of implementation of the Habitats 
Directive or the date of classification or recognition by a Member State under the Birds Directive, whichever is 
the later. Article 6(4) of the Habitats Directive, as inserted in the Birds Directive, has, following Leybucht Dykes  
where the point in issue was the reduction of an area already classified, widened the range of grounds justifying  
encroachment upon SPAs by expressly including therein reasons of a social or economic nature. Thus, the 
imperative reasons of overriding public interest which may, pursuant to Article 6(4) of the Habitats Directive, 
justify a plan or project which would significantly affect an SPA in any event include grounds relating to a 
superior general interest of the kind identified in Leybucht Dykes and may where appropriate include grounds of  
a social or economic nature. Next, although Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive, in so far as it amended  
the first sentence of Article 4(4) of the Birds Directive, established a procedure enabling the Member States to 
adopt, for imperative reasons of overriding public interest and subject to certain conditions, a plan or a project 
adversely affecting an SPA and so made it possible to go back on a decision classifying such an area by reducing 
its extent, it nevertheless did not make any amendments regarding the initial stage of classification of an area as  
an SPA referred to in Article 4(1) and (2) of the Birds Directive. It follows that, even under the Habitats 
Directive, the classification of sites as SPAs must in all circumstances be carried out in accordance with the 
criteria permitted under Article 4(1) and (2) of the Birds Directive. Economic requirements, as an imperative 
reason of overriding public interest allowing a derogation from the obligation to classify a site according to its 
ecological value, cannot enter into consideration at that stage. But that does not mean that they cannot be taken  
into account at a later stage under the procedure provided for by Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive.

The answer to the second part of the second question must therefore be that Article 4(1) or (2) of the Birds 
Directive is to be interpreted as meaning that a Member State may not, when designating an SPA and defining its  
boundaries, take account of economic requirements which may constitute imperative reasons of overriding 
public interest of the kind referred to in Article 6(4) of the Habitats Directive.

C-118/94 (reference for a preliminary ruling) – “Regione Veneto”  
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 7 March 1996. - Associazione Italiana per il World Wildlife Fund, Ente Nazionale  
per la Protezione Animali, Lega per l'Ambiente - Comitato Regionale, Lega Anti Vivisezione - Delegazione Regionale, Lega  
per l'Abolizione della Caccia, Federnatura Veneto and Italia Nostra - Sezione di Venezia v Regione Veneto. - Reference for a  
preliminary ruling: Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - Italy. - Council Directive 79/409/EEC on the 
conservation of wild birds - Hunting - Conditions for exercise of the Member States' power to derogate.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61994J0118:EN:HTML

Regional Administrative Court for the Veneto Region referred to the Court for a preliminary ruling under Article  
177 of the EEC Treaty a question on the interpretation of Article 9 of the Birds Directive. That question was 
raised in proceedings brought by Associazione Italiana per il World Wildlife Fund ("WWF Italiana") and other 
associations for the protection of nature ("the applicants") against the Regione Veneto, supported by Italian 
Hunting Federation (hereinafter "the Federation"), for annulment of the measure adopted by the Regional 
Council of the Veneto on 21 July 1992 fixing the hunting calendar for the 1992/1993 season for infringement 
inter alia of the principles referred to in the Directive.

The question referred asks the Court essentially to clarify the conditions under which Article 9 authorizes 
Member States to derogate from the general prohibition on hunting protected species laid down in Articles 5 and  
7. As a preliminary point, in applying the national law and in particular the provisions of a national law 
specifically introduced in order to implement a Community Directive, the national court called upon to interpret  
and apply that law must do so, as far as possible, in the light of the wording and the purpose of the Directive so  
as to achieve the result intended by the Directive and thereby comply with the third paragraph of Article 189 of  
the Treaty. Next, where by means of a directive the Community authorities have placed Member States under a 
duty to adopt a certain course of action, the effectiveness of such a measure would be diminished if persons were 
prevented from relying upon it in proceedings before the courts and national courts were prevented from taking it  
into consideration as an element of Community law. Consequently, wherever the provisions of a directive 
appear, as far as their subject-matter is concerned, to be unconditional and sufficiently precise, those provisions  
may be relied upon by an individual against any authority of a Member State where that State has either failed to  
implement the Directive in national law by the end of the period prescribed or has failed to implement it 
correctly. Moreover, a national court which is called upon, within the limits of its jurisdiction, to apply 
provisions of Community law is under a duty to give full effect to those provisions, if necessary refusing of its 
own motion to apply any conflicting provision of national legislation, even if adopted subsequently, and it is not  
necessary for the court to request or await the prior setting aside of such provisions by legislative or other 
constitutional means.

67



In order to answer the question, it must be noted that the Court has already held with regard to the Directive, in  
its judgment in Case 252/85 Commission v France, that while transposition into national law does not 
necessarily require the relevant provisions to be enacted in precisely the same words in a specific express legal  
provision, and a general legal context may be sufficient if it actually ensures the full application of the Directive  
in a sufficiently clear and precise manner, faithful transposition becomes particularly important in a case such as  
this in which the management of the common heritage is entrusted to the Member States in their respective 
territories. It is important also to bear in mind that the Court has stated that the possibility provided for in Article  
9 of derogating from the restrictions on hunting, as well as from the other restrictions and prohibitions contained  
in Articles 5, 6 and 8, is subject to three conditions. First, the Member State must restrict the derogation to cases  
in which there is no other satisfactory solution. Secondly, the derogation must be based on at least one of the 
reasons listed exhaustively in Article 9(1)(a), (b) and (c). Thirdly, the derogation must comply with the precise  
formal conditions set out in Article 9(2), which are intended to limit derogations to what is strictly necessary and  
to enable the Commission to supervise them. Although Article 9 therefore authorizes wide derogations from the  
general system of protection, it must be applied appropriately in order to deal with precise requirements and 
specific situations. It has been stated that with regard to the conservation of wild birds, the criteria which the 
Member States must meet in order to derogate from the prohibitions laid down in the Directive must be 
reproduced in specific national provisions. Furthermore, it should be noted that in the Commission v Italy 
judgment cited above the Court had to give a ruling on the interpretation of Article 9 with respect to a national  
provision concerning hunting, according to which the regions could operate or authorize the operation, by means  
of specific regulations, of arrangements for capturing and selling, even outside the period when hunting was 
allowed, migratory birds of species to be specified from among those which might be hunted under that law, 
with a view to their being kept for use as live decoys in cover-shooting, or for recreational purposes in traditional  
fairs and markets. In that judgment, the Court observed first that the provision concerned made no reference to 
Article 9(1), which provides that a derogation from Articles 7 and 8 may be granted only if there is no other 
satisfactory solution, and secondly that the provision of national law did not, contrary to the requirements of 
Article 9(2), specify the means, arrangements or methods of capture authorized, the circumstances of time and 
place under which the derogations might be granted or the species covered by the derogations. The Court stated  
that since the provision in question did not establish the criteria and conditions provided for in Article 9(2) or 
require the regions to take account of those criteria and conditions, it introduced an element of uncertainty as 
regards the obligations which the regions must observe when adopting their regulations. Therefore, there was no  
guarantee that the capture of certain species of birds would be limited to the strict minimum, as required by 
Article 9(1)(c), that the period of capture would not coincide unnecessarily with periods in which the Directive 
aims to provide special protection or that the means, arrangements or methods for capture were not large-scale, 
non-selective or capable of causing the local disappearance of a species. It followed that the essential elements of  
Article 9 had not been transposed completely, clearly and unequivocally into the Italian rules (Commission v 
Italy, cited above). The Court has also held that national legislation which declares the hunting of certain species  
open in principle, without prejudice to provisions to the contrary laid down by the regional authorities, does not  
satisfy the requirements of protection laid down by the Directive and is contrary to the principle of legal 
certainty. Consequently, national legislation which authorizes the hunting of certain species of birds not included  
in the list in Annex II to the Directive without, however, listing the criteria for derogation or clearly and 
specifically obliging the regions to take account of those criteria and to apply them, does not satisfy the 
conditions to which the derogations provided for by Article 9 are subject.

In the light of the foregoing, the answer to the question must be that Article 9 is to be interpreted as meaning that  
it authorizes the Member States to derogate from the general prohibition on hunting protected species laid down  
by Articles 5 and 7 only by measures which refer in sufficient detail to the factors mentioned in Article 9(1) and  
(2).

C-3/96, Commission v. Netherlands 
Judgment of the Court of 19 May 1998. - Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands. -
Conservation of wild birds - Special protection areas.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996J0003:EN:HTML

It follows from Article 4(1) of the Birds Directive that each Member State has a specific obligation to designate  
sufficient SPAs to ensure the survival and reproduction of all the species of birds mentioned in Annex I which 
are on its territory. Ornithological study “Inventory of Important Bird Areas in the European Community” 
published in July 1989 (hereinafter `IBA 89') identifies, on the basis of the ornithological criteria used and 
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explained in that study, 70 territories with a total area of 797 920 hectares suitable for classification as SPAs. 
The Netherlands Ministry of Agriculture and Fisheries has drawn up its own list of potentially classifiable 
territories, which contains 53 sites with a total area of 398 180 hectares. Those 53 sites correspond in part to 57  
sites mentioned in IBA 89. However, the Netherlands Government has given no explanation of the scientific 
criteria on which its list of territories potentially classifiable as SPAs is based.

The Commission submits that by designating only 23 territories with a total area of 327 602 hectares as SPAs, 
the Kingdom of the Netherlands has manifestly exceeded the limits of the discretion conferred on Member States  
by Article 4. On this point, the Commission maintains, first, that the sites classified by the Netherlands coincide,  
wholly or partly, with 33 sites mentioned in IBA 89, in other words less than half the total number of sites 
considered by that scientific report to be suitable for classification as SPAs, and that their number represents 
only slightly over half the 57 sites listed in IBA 89 which the Netherlands authorities themselves regarded as 
important areas for birds. Second, the total area of the 23 SPAs in the Netherlands is also quite insufficient: 327  
602 hectares as against the 797 920 hectares covered by the 70 sites mentioned in IBA 89. Moreover, as one 
SPA, the Waddenzee, alone extends to 250 000 hectares, the remaining SPAs cover only 77 602 hectares, which  
is not sufficient to guarantee adequate protection for a large number of the species of birds listed in Annex I to 
the Directive. Another indication that the protection given by the Netherlands to the species of birds listed in 
Annex I to the Directive is insufficient is the fact that the population of nine of those species has declined by 
over 50%. Of particular significance in this respect is the fall in the population of sedentary species such as 
Tetrao tetrix and Botaurus stellaris.

The Netherlands Government contends that the designation of SPAs is only one of the measures by which a 
Member State may perform its obligation under Article 4(1) to take special conservation measures. Member 
States may also have recourse to other conservation measures to comply with that obligation. There can therefore  
be an infringement of that provision only if a Member State has not taken any special conservation measures at  
all. The Netherlands Government contends that by taking other measures of relevance in this context, such as the 
Nature Conservation Law, the sale of sites to nature conservation organisations and bird conservation plans, it 
has complied with the Directive. The Netherlands Government next observes that the Member States have a 
margin of discretion in implementing Article 4(1). With respect more particularly to the designation of SPAs, 
Article 4(1) merely requires designation of the most suitable territories. The scheme of the provision is thus 
based on an assessment in the specific case of the question whether a particular site is one of the most suitable 
territories. When adopting the special conservation measures provided for in Article 4(1), Member States must 
take account not only of the specific factors mentioned in that provision but also of economic and recreational 
requirements, in accordance with Article 2.

In addition, the German Government contends, on the basis of the Member States' margin of discretion, that 
Article 4(1) leaves the choice of SPAs to Member States and that the only decisive factor is that the areas must  
be suitable in number and area for conservation of the species concerned and capable, together with the areas 
classified by the other Member States, of constituting a coherent network of protection areas. In its contention, 
the provision does not require a particular number of areas to be classified, but rather requires Member States to  
ensure that the SPAs which are created are suitable for the conservation of endangered species of birds. The 
Netherlands Government adds that it used three criteria, which also form the basis of IBA 89, to draw up its list  
of sites to be protected. However, because of the general character of those criteria, their application does not 
produce unequivocal results. That is why differences may appear between the territories which, according to IBA  
89, satisfy the criteria of Article 4(1) and those which are designated as SPAs by the Member State concerned.
The criterion applied by the Commission, namely that Member States must designate as SPAs at least half in 
number and area of the territories listed by IBA 89, does not appear in the Directive. The German Government,  
for its part, states that IBA 89 contains only a list of sites which, according to scientific criteria, could potentially  
serve for the conservation of endangered species. However, the list is not included in the Directive and is not 
legally binding. Moreover, there was no agreement at Community level either on the criteria on which the list is  
based or on the resulting list. The German Government adds that the fixing of a minimum of 50% of sites 
classified is arbitrary and has no scientific basis. Finally, the Netherlands Government contends that to find that  
nine species have declined by over 50%, without taking account of the various factors which may be responsible,  
is not enough to establish that the Kingdom of the Netherlands has infringed Article 4(1). In particular, the fall in  
numbers of Tetrao tetrix is the consequence of a disastrous hatching season probably caused by an atmospheric  
deposit originating outside the territories in question. As to Botaurus stellaris, the Government observes that 
despite the fact that 10% of that species are in SPAs, its population is falling, as in all other European territories.
That shows that the decline of that species is not due to the inadequacy of the special conservation measures 
adopted by the Kingdom of the Netherlands.

It must first be observed that, contrary to the contention of the Kingdom of the Netherlands, Article 4(1) requires  
Member States to classify as SPAs the most suitable territories in number and size for the conservation of the 
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species mentioned in Annex I, an obligation which it is not possible to avoid by adopting other special 
conservation methods. It follows from that provision, as interpreted by the Court, that if such species occur on 
the territory of a Member State, it is obliged to define inter alia SPAs for them. Such an interpretation of the 
obligation to classify SPAs is moreover consistent with the system of specifically targeted and reinforced 
protection laid down by Article 4 in respect in particular of the species listed in Annex I, a fortiori since even 
Article 3 provides, for all the species of birds covered by the Directive, that the preservation, maintenance and 
re-establishment of biotopes and habitats is to include primarily measures such as the creation of protected areas.  
Besides, if Member States could escape the obligation to classify SPAs if they considered that other special 
conservation measures were sufficient to ensure survival and reproduction of the species mentioned in Annex I,  
the objective of creating a coherent network of SPAs, referred to in Article 4(3), might not be achieved.

Second, it must be pointed out that the economic requirements mentioned in Article 2 may not be taken into 
account when selecting an SPA and defining its boundaries. Moreover, while the Member States have a certain 
margin of discretion in the choice of SPAs, the classification of those areas is nevertheless subject to certain 
ornithological criteria determined by the Directive. It follows that the Member States' margin of discretion in 
choosing the most suitable territories for classification as SPAs does not concern the appropriateness of 
classifying as SPAs the territories which appear the most suitable according to ornithological criteria, but only 
the application of those criteria for identifying the most suitable territories for conservation of the species listed  
in Annex I to the Directive. Consequently, Member States are obliged to classify as SPAs all the sites which, 
applying ornithological criteria, appear to be the most suitable for conservation of the species in question. Thus
where it appears that a Member State has classified as SPAs sites the number and total area of which are 
manifestly less than the number and total area of the sites considered to be the most suitable for conservation of 
the species in question, it will be possible to find that that Member State has failed to fulfil its obligation under  
Article 4(1).

Third, it should be observed, that the Netherlands Government, while not questioning the scientific reliability of  
IBA 89, contends that the application of the criteria on which that report is based cannot, in view of their general  
character, lead to unequivocal results as regards the classification of SPAs. It has maintained that, although it 
applied the same criteria as those on which IBA 89 is based, it arrived in its inventory of sites potentially 
classifiable as SPAs at a result which was very different from that indicated by that report. At the hearing, 
however, it admitted that its criteria differed from those used in IBA 89. In that regard, it is significant that the 
Kingdom of the Netherlands has to this very day failed to produce a single document from the national 
procedure for classifying SPAs which indicates the criteria which governed the designation of SPAs in that 
Member State. Moreover, throughout the pre-litigation procedure and also in its defence and rejoinder, it stressed  
that when designating SPAs it had, under Article 2, to take account of economic and recreational requirements. 
That approach is inconsistent with the Netherlands Government's assertion that it applied exclusively 
ornithological criteria when designating SPAs. In this connection, it must be pointed out that IBA 89 draws up  
an inventory of areas which are of great importance for the conservation of wild birds in the Community. That
inventory was prepared for the competent directorate-general of the Commission by the Eurogroup for the 
Conservation of Birds and Habitats in conjunction with the International Council of Bird Preservation and in 
cooperation with Commission experts. In the circumstances, IBA 89 has proved to be the only document 
containing scientific evidence making it possible to assess whether the defendant State has fulfilled its obligation  
to classify as SPAs the most suitable territories in number and area for conservation of the protected species. The  
situation would be different if the Kingdom of the Netherlands had produced scientific evidence in particular to  
show that the obligation in question could be fulfilled by classifying as SPAs territories whose number and total  
area were less than those resulting from IBA 89. It follows that that inventory, although not legally binding on 
the Member States concerned, can, by reason of its acknowledged scientific value in the present case, be used by  
the Court as a basis of reference for assessing the extent to which the Kingdom of the Netherlands has complied  
with its obligation to classify SPAs. It should be added that, even supposing that the application of the 
ornithological criteria in IBA 89 could lead different entities to produce markedly different classifications of 
SPAs, the mere possibility of this, which has not been shown to have occurred in the present case, cannot as such  
be taken into consideration in order to undermine the probative value of IBA 89 in this instance. Since it thus 
appears that the Netherlands has classified as SPAs territories whose number and total area are clearly smaller 
than the number and total area of the territories suitable, according to IBA 89, for classification as SPAs, the 
requirements of Article 4(1) cannot be regarded as satisfied.

Consequently, without there being any need to consider the other arguments which have been put forward, it 
must be held that by classifying as SPAs territories whose number and total area are clearly smaller than the 
number and total area of the territories suitable for classification as SPAs within the meaning of Article 4(1), the  
Kingdom of the Netherlands has failed to fulfil its obligations under that Directive.
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Other matters in this case were important procedural questions, especially role of pre-litigation procedure and 
reasoned opinion:  

The aim of the pre-litigation procedure is thus to give the Member State an opportunity to justify its position or,  
as the case may be, to comply of its own accord with the requirements of the Treaty. If that attempt to reach a 
settlement proves unsuccessful, the Member State is requested to comply with its obligations as set out in the 
reasoned opinion which concludes the pre-litigation procedure provided for in Article 169 (now Article 226 EC),  
within the period prescribed in that opinion. As the Court has previously held, the proper conduct of the pre- 
litigation procedure constitutes an essential guarantee intended by the Treaty not only to protect the rights of the  
Member State concerned but also to ensure that any contentious procedure will have a clearly defined dispute as  
its subject-matter.

It should be borne in mind that the subject-matter of an action for failure to fulfil obligations is determined by 
the Commission's reasoned opinion. The question whether a Member State has failed to fulfil its obligations 
must be determined by reference to the situation prevailing in that State at the end of the period laid down in the  
reasoned opinion, and the Court cannot take account of any subsequent changes.

C-202/01, Commission v France  

C-240/00, Commission v Finlande  

C-378/01, Commission v Italie  

C-10/96 (reference for a preliminary ruling) - "ASBL"  
Judgment of the Court (Third Chamber) of 12 December 1996. - Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ASBL and  
Société d'études ornithologiques AVES ASBL v Région Wallonne, intervener: Fédération royale ornithologique belge ASBL.
- Reference for a preliminary ruling: Conseil d'Etat - Belgium. - Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild  
birds - Prohibition of capture - Derogations.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996J0010:EN:HTML

The Belgian Conseil d'État submitted for a preliminary ruling under Article 177 of the EC Treaty (now Article 
234 EC) two questions on the interpretation of the Birds Directive. Those questions arose in an action for 
annulment brought by the Royal Belgian League for the Protection of Birds (hereinafter `the Ligue Royale') and  
the Society for Bird Studies AVES (hereinafter `AVES') against two orders of the Region of Wallonia, which, 
inter alia, authorize the capture, under specified conditions, of certain species of birds protected by the Directive.

1. Do Articles 5, 9 and 18 of the Birds Directive allow a Member State to take account, on a decreasing basis and  
over a specified period, of the fact that the prohibition of capturing birds for recreational purposes would compel  
numerous fanciers to alter their installations and to abandon certain habits where that State recognizes that 
breeding is possible but is not yet feasible on a large scale for that reason?  

2. Do Articles 5, 9 and 18 of the Birds Directive allow Member States, and if so to what extent, to authorize the  
capture of birds living naturally in the wild state within European territory with a view to obviating, in bird 
breeding for recreational purposes, the problems of consanguinity which would result from too many 
endogenous crossings?  

The first question  

By its first question, the national court is asking in substance whether the Directive, and in particular Article 
9(1)(c) thereof, must be interpreted as meaning that a Member State may, on a decreasing basis and for a limited  
period, authorize the capture of certain protected species in order to enable bird fanciers to stock their aviaries, 
where breeding and reproduction of those species in captivity are possible but not yet practicable on a large scale  
by reason of the fact that many fanciers would be compelled to alter their installations and change their habits.

It should first be pointed out that the Court has held, that the capture and sale of wild birds with a view to 
keeping them for use as live decoys or for recreational purposes in fairs and markets may constitute judicious use  
authorized by Article 9(1)(c). It cannot therefore be ruled out that the capture of certain protected species for 
recreational purposes, such as that intended to enable fanciers to stock their aviaries, may also constitute 
judicious use within the meaning of Article 9(1)(c). That said, it must, however, be pointed out that a derogation  
from the system of protection established by the Directive and, in particular, from the prohibition of killing or 
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capturing protected species, as laid down in Article 5(a), can be accorded only if there is no other satisfactory 
solution. The breeding and reproduction of protected species in captivity may constitute such a solution if they 
prove to be possible. It should be observed in that regard that, as is clear from the documents before the Court,  
the breeding and reproduction in captivity of the species concerned in the main proceedings are not only 
scientifically and technically feasible, but those activities have also been successfully carried on by some 
breeders in Wallonia and, on a larger scale, by breeders in Flanders. In those circumstances, breeding and 
reproduction in captivity could be regarded as not constituting an `other satisfactory solution' only if it were 
established that, were it not for the capture of birds in the wild, those activities could not prosper. Consequently,  
the fact that the breeding and reproduction in captivity of the species concerned are not yet feasible on a large 
scale by reason of the installations and the inveterate habits of bird fanciers, habits which, moreover, have been  
encouraged by domestic rules derogating from the general scheme of the Directive, is not in itself such as to cast  
doubt on the satisfactory nature of the alternative solution to capturing birds in the wild. In view of the foregoing  
considerations, the answer to the first question must be that the Directive, and in particular Article 9(1)(c) 
thereof, must be interpreted as meaning that a Member State may not, on a decreasing basis and for a limited 
period, authorize the capture of certain protected species in order to enable bird fanciers to stock their aviaries, 
where breeding and reproduction of those species in captivity are possible but are not yet practicable on a large  
scale by reason of the fact that many fanciers would be compelled to alter their installations and change their 
habits.  

The second question  

By its second question, the national court seeks to ascertain whether, and if so to what extent, national authorities  
are authorized under the Directive, and in particular under Article 9(1)(c) thereof, to allow the capture of 
protected species with a view to obviating, in bird breeding for recreational purposes, the problems of 
consanguinity resulting from too many endogenous crossings.

It must first be noted that, if the capture of protected species, in so far as it is intended to enable fanciers to stock  
their aviaries, may, as held in paragraph 16 of this judgment, constitute judicious use within the meaning of 
Article 9(1)(c), the same must hold true as regards the capture of protected species for the purpose of obviating  
the problems of consanguinity in bird breeding for recreational purposes. It must next be borne in mind that, as 
already indicated in paragraph 17 of this judgment, a derogation from Article 5(a) may be accorded only if there  
is no other satisfactory solution. In particular, that condition would not be met if it were possible to obviate the 
problems of consanguinity by cooperation and exchanges of specimens between breeding establishments. 
Finally, as regards the extent to which the capture of protected species may be permitted, it is for the competent 
authorities of the Member State concerned to fix the number of wild specimens which may be captured at the 
level of what proves to be objectively necessary in order to ensure sufficient genetic diversity of the species bred  
in captivity, subject always to observance of the maximum limit of `small numbers' referred to in Article 9(1)(c).

The answer to the second question must therefore be that national authorities are authorized under the Directive,  
and in particular under Article 9(1)(c) thereof, to permit the capture of protected species with a view to 
obviating, in bird breeding for recreational purposes, the problems of consanguinity which would result from too  
many endogenous crossings, on condition that there is no other satisfactory solution, it being understood that the  
number of specimens which may be captured must be fixed at the level of what proves to be objectively 
necessary to provide a solution for those problems, subject always to observance of the maximum limit of `small  
numbers' referred to in that provision.

C-166/97, Commission v. France – “Seine Estuary”  
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 18 March 1999. - Commission of the European Communities v French Republic. -  
Failure by a Member State to fulfil its obligations - Conservation of wild birds - Special protection areas.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0166:EN:HTML

The extent of the SPA  

The Seine estuary is one of the most important wetlands of the French coast from an ornithological point of view  
and is a site particularly favoured by a very large number of the species listed in Annex I to the Birds Directive  
and also by migratory species. It submits that the creation by the French Republic in 1990 of an SPA of 2 750 
hectares does not fulfil that country's obligations under Article 4(1) and (2) of the Birds Directive. On account of  
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its scientifically proven ornithological interest, an area of 21 900 hectares in the Seine estuary was recognised in  
1994 by the French authorities as an important area for bird conservation (zone important pour la conservation 
des oiseaux or `ZICO'). Furthermore, the European ornithological inventory `Important Bird Areas in Europe', 
published in 1989, includes an area of 7 800 hectares in the estuary.

The French Government admits that, when the time allowed to it for compliance with the reasoned opinion 
expired, the area of 2 750 hectares classified as an SPA in the Seine estuary was insufficient. However, it states  
that the extension of the SPA which took place in November 1997 had been delayed in order for the local 
population principally affected to be consulted and their support obtained.

In this connection, it is sufficient to observe that, according to the settled case-law of the Court, a Member State  
may not plead provisions, practices or circumstances existing in its internal legal system in order to justify a 
failure to comply with the obligations and time-limits laid down in a directive. Moreover, it is common ground 
that the Seine estuary is a particularly important ecosystem as a migration staging post, wintering area and 
breeding ground for a large number of the bird species referred to in Article 4(1) and (2) of the Birds Directive.  
It must therefore be held that France failed to classify, within the period laid down, a sufficiently large area of  
the Seine estuary as an SPA within the meaning of Article 4(1) and (2) of the Birds Directive.

The legal protection regime of the SPA  

The protection regime for that SPA, was defined by an agreement from 11 April 1985 by the Ministry of the 
Environment with the Autonomous Ports of Le Havre and Rouen (hereinafter `the Agreement'). The 
Commission maintains that France failed to establish for the Seine estuary a legal regime which would 
satisfactorily preserve the integrity of the SPA created in 1990, because the protection regime which the 
Agreement provides for that SPA fails, in the Commission's submission, to meet the conservation requirements  
defined in Article 4(1) and (2) of the Birds Directive. Moreover, no other measure designed to provide the SPA  
with an adequate legal protection regime has been adopted.  

The French Government argues that the Agreement did, in fact, provide effective protection of the SPA which,  
in any event, is State-owned land. Furthermore, an area of 7 800 hectares including the SPA has since 1973 had  
the status of a maritime game reserve, as a result of which all forms of hunting are prohibited there. In addition,  
the Brotonne Nature Reserve in the Seine estuary has, since 1974, enjoyed the status of a regional nature reserve.
Lastly, the implementation of various measures of the management of the SPA has ensured compliance with the  
obligations laid down by Article 4(1) and (2) of the Birds Directive. The SPA thus enjoys the benefit of a 
diversified and effective protection regime.

In this connection, it must be observed that it is settled case-law that the question whether a Member State has 
failed to fulfil its obligations must be determined by reference to the situation prevailing in that State at the end  
of the period laid down in the reasoned opinion. It is common ground, however, that the Agreement, which was  
entered into for a term of ten years and was not renewed, expired on 11 April 1995. Consequently, it was no 
longer in force on 3 September 1995, the date on which the two months' period laid down in the reasoned 
opinion expired. There is, therefore, no need to consider whether the protection regime which the Agreement 
provides for the SPA satisfies the conservation requirements defined in Article 4(1) and (2) of the Birds 
Directive. As regards the other measures which, according to the French Government, are intended to provide 
the SPA with an adequate protection regime, it must be borne in mind that, according to the case-law of the 
Court, Article 4(1) and (2) of the Birds Directive requires the Member States to provide SPAs with a legal 
protection regime that is capable, in particular, of ensuring both the survival and reproduction of the bird species  
listed in Annex I to the Directive and the breeding, moulting and wintering of migratory species not listed in 
Annex I which are, nevertheless, regular visitors. In this connection, it must be pointed out that, after the 
Commission had, in the reasoned opinion, charged the French Republic with having failed to satisfy the 
requirements of Article 4(1) and (2) of the Birds Directive in that it had done no more than provide the SPA 
created in 1990 with the protection regime under the Agreement, the French Government replied by letter of 19 
October 1995 that the Agreement was merely a transitional measure and that it was therefore intended, as a first  
step, to adopt a decree creating a nature reserve which would swiftly ensure lasting protection for the most 
vulnerable areas of the estuary, and subsequently to adopt other measures designed to provide an effective 
safeguard for the natural heritage of the estuary, in order to comply with the requirements set out in Article 4(1)  
and (2) of the Birds Directive. It is not disputed that the Brotonne Nature Reserve mentioned above does not 
include the SPA created in 1990 but only those parts of the Seine estuary classified as an SPA in November 
1997. It follows that, on the expiry of the period laid down in the reasoned opinion, the only status enjoyed by 
the SPA created in 1990 was that of State-owned land and of a maritime game reserve. For want of any specific  
substantive measures, except in relation to hunting, such a regime is incapable of providing adequate protection  
for the purposes of Article 4(1) and (2) of the Birds Directive. Consequently, the Commission was justified in 
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charging the French Republic with having failed to adopt measures providing the SPA with an adequate legal 
protection regime for the purposes of Article 4(1) and (2) of the Birds Directive.

C-96/98, Commission v. France – “Poitevin Marsh”  
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 25 November 1999. - Commission of the European Communities v French 
Republic. - Failure by a Member State to fulfil its obligations - Directive 79/409/EEC - Conservation of wild birds - Special  
protection areas.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0096:EN:HTML

The extent of the SPAs  

The Poitevin Marsh, which consists of various natural environments favourable to ensuring the conservation of 
many bird species listed in Annex I to the Birds Directive as well as a significant number of migratory species, is  
an area of outstanding ornithological interest at both Community and international level. The classification of 26  
250 hectares of the Poitevin Marsh as SPAs fails, in the Commission's submission, to meet the French Republic's  
obligations under Article 4(1) and (2) of the Birds Directive. 77 900 hectares of the Poitevin Marsh were 
recognised by the French authorities in 1994 as constituting an important area for bird conservation (zone 
importante pour la conservation des oiseaux, hereinafter `ZICO'). In addition, 57 830 hectares of the Poitevin 
Marsh were included in the European ornithological inventory entitled `Important Bird Areas in Europe' 
published in 1989 (`the IBA'). According to the Commission, the entire ZICO of the Poitevin Marsh or, at the 
very least, the entire area featuring in the IBA inventory should be classified as an SPA. French Republic failed,  
within the period prescribed in reasoned opinion, to classify as SPAs, within the meaning of Article 4(1) and (2)  
of the Birds Directive, a sufficient area in the Poitevin Marsh.

The legal status of the protection of the SPAs already classified 

The Commission submits that those areas of the Poitevin Marsh which the French Republic has classified as 
SPAs do not have a legal status such as to guarantee protection of habitats and the survival and reproduction of 
the protected species. In particular, the agri-environmental measures and Law No 97-3 of 3 January 1992 on 
Water (hereinafter `the Law on Water'), to which the French Government refers, do not make it possible to 
ensure the effective protection of bird life required by Article 4 of the Birds Directive. So far as the other 
measures mentioned by the French Government are concerned, these, the Commission argues, were adopted late.

The French Government contends that the agri-environmental measures are in fact contracts concluded between  
the State and farmers which are designed to develop environmentally-conscious farming methods, in particular 
by limiting the use of nitrogen-based fertilisers and the frequency of mowings and reapings. These contracts 
contribute to the maintenance of extensive farming and make it possible to avoid the ploughing-up of wet 
meadows and drainage and hydraulic modifications, thus ensuring the maintenance of wetlands and natural bird  
habitats. The French Government also submits that, to the extent to which it protects wetlands, the Law on Water  
contributes directly to the conservation of wild birds. Finally, it points out that the three prefectorial decrees on 
biotope protection concerning the Marais doux de Charente-Maritime, the Terrées du Pain Béni and the Pointe 
de l'Aiguillon were adopted on 7 October 1997, 29 December 1997 and 12 February 1998 respectively, and that  
2 300 hectares in the Baie de l'Aiguillon were classified as a nature reserve in July 1996.

In this connection, it is settled case-law that the question whether a Member State has failed to fulfil its 
obligations must be determined by reference to the situation prevailing in that State at the end of the period laid 
down in the reasoned opinion. The three prefectorial decrees on biotope protection and the creation of the nature  
reserve in the Baie de l'Aiguillon mentioned in paragraph 18 of the present judgment were adopted after the two- 
month period laid down in the reasoned opinion of 28 November 1995 had expired. Those measures should 
therefore not be taken into consideration for the purposes of the present infringement proceedings. With regard 
to the other measures which, according to the French Government, are intended to provide the SPAs with a 
sufficient protection regime, it must be borne in mind that, according to the Court's case-law, Article 4(1) and (2)  
of the Birds Directive requires the Member States to provide SPAs with a legal protection regime that is capable,  
in particular, of ensuring both the survival and reproduction of the bird species listed in Annex I to the Directive  
and the breeding, moulting and wintering of migratory species not listed in Annex I which are, nevertheless, 
regular visitors. As Article 2 of the Law on Water makes clear, that legislation is intended to achieve a balanced  
management of water resources, designed to ensure, in particular, the conservation of aquatic ecosystems, wet 
sites and wetlands, protection against all pollution and the restoration of the quality of surface and underground  
water and marine territorial waters, proper respect for water as an economic resource, in such a way as to meet or  
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reconcile requirements relating to health, public health, public safety, the provision of public drinking water, the  
preservation and free flow of water, flood protection, protection of agriculture, fisheries and sea-farming, fresh- 
water fishing, industry, energy protection, transport, tourism, recreation and water sports, as well as all other 
lawfully-pursued human activities. Under Article 10(II) of the Law on Water, installations, works and activities 
involving the removal of surface or underground water, whether replaced or not, alterations to the level or 
method of disposal of water or overflows, waste outflows, or direct or indirect waste water, continuous or 
occasional, even non-polluting, are defined in the nomenclature drawn up by decree of the Conseil d'État 
following consultation with the National Water Board, and subject to authorisation or declaration depending on  
the danger which they pose and the serious nature of the effects which they may have on water resources and 
aquatic ecosystems. Even if it were to be assumed that the SPAs classified consist entirely of wetlands and that  
the Law on Water enables water resources in these areas to be preserved in an efficient manner, the fact still 
remains that, to the extent to which it includes only provisions relating to water management, that Law is not in 
itself such as to ensure sufficient protection for the purposes of Article 4(1) and (2) of the Birds Directive. So far  
as the agri-environmental measures are concerned, it must be held that these are voluntary and purely hortatory  
in nature in relation to farmers working holdings in the Poitevin Marsh. Those measures cannot therefore, in any  
event, be capable of supplementing effectively the protection regime for the classified SPAs. It must for that 
reason be held that, by failing to adopt measures conferring a sufficient legal protection regime on the SPAs 
classified in the Poitevin Marsh, the French Republic has failed to fulfil its obligations under Article 4(1) and (2)  
of the Birds Directive.

C-371/98 (reference for a preliminary ruling) – “First Corporate Shipping”
Judgment of the Court of 7 November 2000. - The Queen v Secretary of State for the Environment, Transport and the 
Regions, ex parte First Corporate Shipping Ltd, interveners: World Wide Fund for Nature UK (WWF) and Avon Wildlife 
Trust. - Reference for a preliminary ruling: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional  
Court) - United Kingdom. - Directive 92/43/EEC - Conservation of natural habitats and of wild fauna and flora - Definition  
of the boundaries of sites eligible for designation as special areas of conservation - Discretion of the Member States - 
Economic and social considerations - Severn Estuary.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0371:EN:HTML

The Queen's Bench Division (Divisional Court) of the High Court of Justice of England and Wales referred to 
the Court for a preliminary ruling under Article 177 of the EC Treaty (now Article 234 EC) a question on the 
interpretation of Articles 2(3) and 4(1) of the Habitats Directive. The question arose in proceedings brought by 
First Corporate Shipping Ltd (hereinafter FCS) for judicial review of the act by which the Secretary of State for  
the Environment, Transport and the Regions indicated that he was minded to propose the Severn Estuary to the 
Commission of the European Communities as a site eligible for designation as a special area of conservation 
(SAC) under Article 4(1) of the Habitats Directive.

FCS is the statutory port authority for the port of Bristol, on the Severn Estuary, and owns considerable land in 
the neighbourhood of the port. Since acquiring the port, FCS has invested, in partnership with other 
undertakings, nearly £220 million in capital in developing its facilities. It employs 495 permanent full-time 
employees. The number of workers employed at the port, including FCS's own employees, is between 3 000 and  
5 000. The Secretary of State indicated that he was minded to propose the Severn Estuary to the Commission as  
a site eligible for designation as an SAC under Article 4(1) of the Habitats Directive, most of the intertidal part  
of the estuary having already been classified as a special protection area under the Birds Directive. FCS 
thereupon applied to the Queen's Bench Division (Divisional Court) of the High Court of Justice of England and  
Wales for leave to apply for judicial review. FCS submitted before that court that Article 2(3) of the Habitats 
Directive obliged the Secretary of State to take account of economic, social and cultural requirements when 
deciding which sites should be proposed to the Commission pursuant to Article 4(1) of that Directive. The 
Secretary of State contended that, in the light of the Court's reasoning in Case C-44/95 (Lappel Bank), he could  
not take economic, social and cultural requirements into account when deciding which sites should be proposed 
to the Commission pursuant to Article 4(1) of the Habitats Directive. In those circumstances, the High Court of 
Justice stayed proceedings and referred the following question to the Court for a preliminary ruling:  

Is a Member State entitled or obliged to take account of the considerations laid down in Article 2(3) of the 
Habitats Directive, namely, economic, social and cultural requirements and regional and local characteristics, 
when deciding which sites to propose to the Commission pursuant to Article 4(1) of that Directive and/or in 
defining the boundaries of such sites?  

75



It should be noted that the question of interpretation referred for a preliminary ruling relates only to Stage 1 of 
the procedure for classifying natural sites as SACs laid down by Article 4(1) of the Habitats Directive. Under
that provision, on the basis of the criteria set out in Annex III (Stage 1) together with relevant scientific 
information, each Member State is to propose and transmit to the Commission a list of sites, indicating which 
natural habitat types in Annex I and native species in Annex II are to be found there. Annex III to the Habitats 
Directive, which deals with the criteria for selecting sites eligible for identification as sites of Community 
importance and designation as SACs, sets out, as regards Stage 1, criteria for the assessment at national level of  
the relative importance of sites for each natural habitat type in Annex I and each species in Annex II. Those 
assessment criteria are defined exclusively in relation to the objective of conserving the natural habitats or the 
wild fauna and flora listed in Annexes I and II respectively. It follows that Article 4(1) of the Habitats Directive  
does not as such provide for requirements other than those relating to the conservation of natural habitats and of  
wild fauna and flora to be taken into account when choosing, and defining the boundaries of, the sites to be 
proposed to the Commission as eligible for identification as sites of Community importance.

FCS submits that identifying and defining the boundaries of the sites to be notified to the Commission with a 
view to designation as SACs, as required by Article 4(1) of the Habitats Directive, constitute a measure taken 
pursuant to the Directive within the meaning of Article 2(3). It follows that Article 2(3) imposes an obligation on  
a Member State to take account of economic, social and cultural requirements and regional and local 
characteristics when it applies the criteria in Annex III to the Directive when drawing up the list of sites to be 
transmitted to the Commission.

According to the Finnish Government, it is open to a Member State, when proposing its list of sites to the 
Commission, to take account of economic, social and cultural requirements and regional and local 
characteristics, provided that it does not compromise realisation of the Habitats Directive's nature protection 
objectives. The Government observes that there may, for example, be such a large number of sites eligible to be  
considered of Community importance within the territory of a Member State that that State is entitled to exclude  
some of them from its list of proposed sites without jeopardising realisation of those objectives.

It should be noted that the first subparagraph of Article 3(1) of the Habitats Directive provides for the setting up  
of a coherent European ecological network of SACs to be known as Natura 2000, composed of sites hosting the  
natural habitat types listed in Annex I and habitats of the species listed in Annex II, to enable them to be 
maintained or, where appropriate, restored at a favourable conservation status in their natural range. Moreover, 
Article 4 of the Habitats Directive sets out the procedure for classifying natural sites as SACs, divided into 
several stages with corresponding legal effects, which is intended in particular to enable the Natura 2000 
network to be realised, as provided for by Article 3(2). In particular, the first subparagraph of Article 4(2) 
prescribes that the Commission is to establish, on the basis of the lists drawn up by the Member States and in 
agreement with each Member State, a draft list of sites of Community importance. To produce a draft list of sites  
of Community importance, capable of leading to the creation of a coherent European ecological network of 
SACs, the Commission must have available an exhaustive list of the sites which, at national level, have an 
ecological interest which is relevant from the point of view of the Habitats Directive's objective of conservation  
of natural habitats and wild fauna and flora. To that end, that list is drawn up on the basis of the criteria laid 
down in Annex III (Stage 1) to the Directive. Only in that way is it possible to realise the objective, in the first  
subparagraph of Article 3(1) of the Habitats Directive, of maintaining or restoring the natural habitat types and 
the species' habitats concerned at a favourable conservation status in their natural range, which may lie across 
one or more frontiers inside the Community. It follows from Article 1(e) and (i), read in conjunction with Article  
2(1), that the favourable conservation status of a natural habitat or a species must be assessed in relation to the 
entire European territory of the Member States to which the Treaty applies. Having regard to the fact that, when  
a Member State draws up the national list of sites, it is not in a position to have precise detailed knowledge of the  
situation of habitats in the other Member States, it cannot of its own accord, whether because of economic, social  
or cultural requirements or because of regional or local characteristics, delete sites which at national level have 
an ecological interest relevant from the point of view of the objective of conservation without jeopardising the 
realisation of that objective at Community level. In particular, if the Member States could take account of 
economic, social and cultural requirements and regional and local characteristics when selecting and defining the  
boundaries of the sites to be included in the list which, pursuant to Article 4(1) of the Habitats Directive, they 
must draw up and transmit to the Commission, the Commission could not be sure of having available an 
exhaustive list of sites eligible as SACs, with the risk that the objective of bringing them together into a coherent  
European ecological network might not be achieved.

The answer to the national court's question must therefore be that, on a proper construction of Article 4(1) of the  
Habitats Directive, a Member State may not take account of economic, social and cultural requirements or 
regional and local characteristics, as mentioned in Article 2(3) of that Directive, when selecting and defining the  

76



boundaries of the sites to be proposed to the Commission as eligible for identification as sites of Community 
importance.

C-374/98, Commission v. France - “Basses Corbières”  
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 7 December 2000. - Commission of the European Communities v French 
Republic. - Failure of Member State to fulfil its obligations - Directives 79/409/EEC and 92/43/EEC - Conservation of wild  
birds - Special protection areas.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0374:EN:HTML

The classification as an SPA  

The Commission states that the ornithological richness of the Basses Corbières site, which is situated in a 
migration corridor of European importance, caused the French authorities to enter it as an important area for the  
conservation of wild birds (zone importante pour la conservation des oiseaux sauvages; ZICO), and that the area  
thus designated as a ZICO amounts to 47 400 hectares. The Basses Corbières site both shelters several species 
listed in Annex I to the birds Directive, particularly a pair of Bonelli's eagles, of which there are about 20 pairs in  
France, and constitutes an important area for the migration of birds of prey.

The French Government acknowledges that the classification of the Basses Corbières as an SPA has been 
delayed on account of fierce local controversy. Nevertheless, thanks to the work of a mediator sent by the French 
Government, it had been possible to classify a major part of the Basses Corbières site as an SPA. The French 
Government further argues that, under Article 4 of the birds Directive, as interpreted by the Court of Justice, it is  
for the Government to classify as SPAs the territories which appear to it to be the most suitable in number and 
size for the conservation of birds. The French authorities were therefore not required to classify the whole of the  
area listed in the national inventory of ZICOs as SPAs. The Government also maintains that Bonelli's eagle is the  
most remarkable species of the area in terms of ornithological interest. As for migratory species, it claims that 
the area is more one of passage than of stopping or feeding. Certain species might, it is true, be observed on a 
migratory halt in that area for a resting or feeding period. However, the Basses Corbières region does not contain  
large gathering areas as is the case on coastal lakes.

It should first be noted that, according to the settled case-law of the Court, a Member State may not plead 
provisions, practices or circumstances existing in its internal legal system in order to justify a failure to comply  
with the obligations and time-limits laid down in a directive. Second, it is well settled case-law that the question  
whether a Member State has failed to fulfil its obligations must be determined by reference to the situation 
prevailing in that State at the end of the period laid down in the reasoned opinion. On that point, it is undisputed  
that no part of the Basses Corbières site had been classified as an SPA before the expiry of the period laid down  
by the reasoned opinion. Third, it is undisputed that the Basses Corbières site contains natural areas of particular  
ornithological interest, at least because of the presence of Bonelli's eagle, which is a species listed in Annex I to 
the birds Directive. In that respect it should be noted that, in January 1999, the French authorities classified two  
nesting areas of Bonelli's eagle, representing a total area of around 360 hectares and already referred to by two  
prefectoral decrees for conserving the biotope of that species, as SPAs. One of those areas extends over the 
municipalities of Tautavel and Vingrau, the other over the municipalities of Maury, Planèzes and Raziguières. 
However, it has not been shown that there are migratory species justifying the classification of the Basses 
Corbières site as an SPA by virtue of Article 4(2) of the birds Directive. All the species mentioned for that 
purpose by the Commission as migratory species, such as the honey buzzard, the black kite, the kite, the 
Egyptian vulture, the short-toed eagle, the marsh harrier, the hen harrier and Montagu's harrier are listed in 
Annex I to the birds Directive, whereas Article 4(2) of that Directive applies only to migratory species not listed  
in Annex I. Therefore, without there being any need in this case to consider what area the SPA in the Basses 
Corbières should cover for the obligations arising under the birds Directive to be met, it must be concluded that  
the French Republic has not, within the prescribed period, classified any territory in the Basses Corbières site as  
an SPA within the meaning of Article 4(1) of the birds Directive.

The disturbance and deterioration caused by the limestone quarries of Vingrau and Tautavel 

According to the Commission given that, as from the implementation date of the habitats Directive, namely 10 
June 1994, the obligations under Article 6(2) to (4) of that Directive were substituted, pursuant to Article 7 
thereof, for the obligations under the first sentence of Article 4(4) of the birds Directive those obligations under  

77



the habitats Directive have had to be complied with since that date in the case of the Basses Corbières site, even  
if the latter has not yet been classified as an SPA under Article 4(1) and (2) of the birds Directive. In reply to the  
Court's question on that point, the Commission maintains that, since Article 7 of the habitats Directive does not 
in any way amend Article 4(1) and (2) of the birds Directive, the grounds which led the Court to extend the 
protection regime under the first sentence of Article 4(4) of the birds Directive to areas not classified as SPAs are  
equally relevant in relation to the protection regime under Article 6(2) to (4) of the habitats Directive, which 
replaced it. The Commission further argues that, if the provisions of Article 7 of the habitats Directive had to be  
interpreted as being intended to make the obligations under Article 6(2) to (4) applicable only to SPAs actually  
classified as such by the national authorities pursuant to Article 4(1) and (2) of the birds Directive, the result 
would be a duality in the protection schemes that would be hard to justify. The protection regime laid down in 
the birds Directive is, the Commission submits, stricter than that under the habitats Directive, and it would be 
paradoxical to place areas of ornithological interest that have not been the subject of a national classification 
measure such as an SPA under a stricter protection scheme than that applicable to areas which have actually 
been classified as SPAs by Member States. The Commission states that the realisation of the project to open and  
work limestone quarries in the territory of the Vingrau and Tautavel municipalities within the Basses Corbières 
site is likely to cause disturbance to the species present in that site and a deterioration of their habitat. It argues 
that, for Bonelli's eagle in particular, the opening of the quarries involves the disappearance of part of its hunting  
territory and risks disturbing its reproduction on account of the visual and noise pollution connected with the 
quarries' activity. The Commission also argues that in this case, even if, for determining the areas due to benefit  
from the special protection regime, one were to take only those classified as SPAs by the French authorities and  
which correspond to the territories covered by the two decrees for protecting the biotope (nesting areas of 
Bonelli's eagle), it appears that the quarrying project of the OMYA company is likely significantly to affect those  
areas, which are of undisputed ornithological interest. The Commission maintains that, in those circumstances, 
an appropriate assessment of the impact of the project on the conservation of the site concerned should have 
been carried out. The impact study prior to the authorisation to operate quarries, dated 1994, did not meet that 
requirement.

The French Republic also infringed the obligation to adopt appropriate compensatory measures. The 
Commission submits that the cultivation of prey for Bonelli's eagle, the scientific monitoring of that species, the 
construction of a merlon and a plan for managing the natural environment, besides the fact that they do not 
concern the other bird species requiring protection, cannot compensate for the disturbance and deterioration 
caused, since the latter have not been assessed. Since there had been no appropriate assessment of the impact of  
the quarries project on the site to be classified as an SPA in the municipality of Vingrau and, moreover, a 
negative impact was far from being excluded, the Commission claims that the French authorities should have 
refused to give their agreement to that project without demonstrating that there was no alternative solution and  
that a major public interest was capable of justifying the project. In that respect, the Commission states that 
several reports emanating from qualified universities conclude that solutions do exist which are equivalent to that  
of the Vingrau deposit. In any event, neither the OMYA company nor the French authorities had seriously 
studied those other solutions. The French Government maintains that the Commission does not present any 
scientific or other evidence to demonstrate that the quarries create significant disturbance for the pair of Bonelli's  
eagles or for the other species. In any event, the Government denies that the opening and operation of the 
quarries are capable of entailing serious consequences for the species present in the site. In that respect, it argues,  
first, that none of the scientific studies carried out concluded that operation of the quarries might involve such 
consequences for the wild birds and in particular Bonelli's eagle; second, that such operation was preceded by a  
detailed impact study which concluded that the project had no significant effect on the environment; and, finally,  
that important precautionary measures designed to avoid potential negative effects of the project on the 
environment have been put into operation. The French Government states that Bonelli's eagle was present before  
the Tautavel quarry began operating in 1968, and that it has since maintained itself on the site without the 
working of the limestone noticeably causing a disturbance of the species. Nothing in the monitoring of that 
species, carried out by local bird protection associations independent of the administration, supports the 
conclusion that moving the Tautavel workings to Vingrau might have negative effects, the nesting area of 
Bonelli's eagle being in any event unaffected by either of the working sites. Concerning the hunting area of 
Bonelli's eagle, the French Government points out that, in the impact study referred to above, it is stated, first,  
that the area needed for working the quarries should not unduly disturb the habits of that species, which has a 
hunting territory of several square kilometres, and, secondly, that precautionary measures to encourage 
proliferation of the small prey upon which that eagle feeds have been taken. As regards possible alternative 
solutions to the deposit currently being worked by the OMYA company in the Vingrau and Tautavel 
municipalities, the French Government claims that they have been seriously studied by that company but are not  
equivalent to that deposit. In reply to the question put by the Court as to the applicability of Article 6(2) to (4) of  
the habitats Directive to areas not yet classified as SPAs, the French Government, which acknowledges that it 
has not pleaded the inapplicability of those provisions to the Basses Corbières area, maintains that the 
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substitution of the obligations contained therein for those in the first sentence of Article 4(4) of the birds 
Directive, as provided for in Article 7 of the habitats Directive, concerns only areas already classified as SPAs 
under the birds Directive.

It first needs to be considered whether Article 6(2) to (4) of the habitats Directive apply to areas which have not  
been classified as SPAs but should have been so classified. In that respect, it is important to note that the text of  
Article 7 of the habitats Directive expressly states that Article 6(2) to (4) apply, in substitution for the first 
sentence of Article 4(4) of the birds Directive, to the areas classified under Article 4(1) or (2) of the latter 
Directive. It follows that, on a literal interpretation of that passage of Article 7 of the habitats Directive, only 
areas classified as SPAs fall under the influence of Article 6(2) to (4) of that Directive. Moreover, the text of 
Article 7 of the habitats Directive states that Article 6(2) to (4) of that Directive replace the first sentence of 
Article 4(4) of the birds Directive as from the date of implementation of the habitats Directive or the date of 
classification by a Member State under the birds Directive, where the latter date is later. That passage of Article  
7 appears to support the interpretation to the effect that the application of Article 6(2) to (4) presupposes the 
classification of the area concerned as an SPA. It is clear, therefore, that areas which have not been classified as  
SPAs but should have been so classified continue to fall under the regime governed by the first sentence of 
Article 4(4) of the birds Directive. Thus, the fact that, as the case law of the Court of Justice shows, the 
protection regime under the first sentence of Article 4(4) of the birds Directive applies to areas that have not 
been classified as SPAs but should have been so classified does not in itself imply that the protection regime 
referred to in Article 6(2) to (4) of the habitats Directive replaces the first regime referred to in relation to those  
areas. Moreover, as regards the Commission's argument concerning a duality of applicable regimes, it should be  
noted that the fact that the areas referred to in the previous paragraph of this judgment are, under the first 
sentence of Article 4(4) of the birds Directive, made subject to a regime that is stricter than that laid down by 
Article 6(2) to (4) of the habitats Directive in relation to areas classified as SPAs does not appear to be without  
justification. A Member State cannot derive an advantage from its failure to comply with its Community 
obligations. In that respect, if it were lawful for a Member State, which, in breach of the birds Directive, has 
failed to classify as an SPA a site which should have been so classified, to rely on Article 6(3) and (4) of the 
habitats Directive, that State might enjoy such an advantage.

Since no formal measure for classifying such a site as an SPA exists, it is particularly difficult for the 
Commission, in accordance with Article 155 of the EC Treaty (now Article 211 EC), to carry out effective 
monitoring of the application by Member States of the procedure laid down by Article 6(3) and (4) of the 
habitats Directive and to establish, in appropriate cases, the existence of possible failures to fulfil the obligations  
arising thereunder. In particular, the risk is significantly increased that plans or projects not directly connected 
with or necessary to the management of the site, and affecting its integrity, may be accepted by the national 
authorities in breach of that procedure, escape the Commission's monitoring and cause serious, or irreparable 
ecological damage, contrary to the conservation requirements of that site. Natural or legal persons entitled to 
assert before the national courts interests connected with the protection of nature, and especially wild bird life, 
which in this case means primarily environmental protection organisations, would face comparable difficulties. 
A situation of this kind would be likely to endanger the attainment of the objective of special protection for wild  
bird life set forth in Article 4 of the birds Directive, as interpreted by the case-law of the Court. The duality of 
the regimes applicable, respectively, to areas classified as SPAs and those which should have been so classified  
gives Member States an incentive to carry out classifications, in so far as they thereby acquire the possibility of  
using a procedure which allows them, for imperative reasons of overriding public interest, including those of a 
social or economic nature, and subject to certain conditions, to adopt a plan or project adversely affecting an 
SPA. It follows from the above that Article 6(2) to (4) of the habitats Directive do not apply to areas which have  
not been classified as SPAs but should have been so classified.

C-38/99, Commission v. France 
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 7 December 2000. - Commission of the European Communities v French 
Republic. - Failure by a Member State to fulfil its obligations - Conservation of wild birds - Hunting periods.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999J0038:EN:HTML

The opening dates for hunting  

The New Rural Code provides that the minister responsible for hunting may, by order published at least 20 days  
before the date of its entry into force, authorise the hunting of waterfowl before the opening date for hunting in  
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general in maritime hunting areas and on rivers, streams, canals, reservoirs, lakes, ponds and undrained marshes,  
only shooting above the surface of the water being allowed. For 69 departments of Metropolitan France, the 
ministerial orders set the opening dates for the hunting of waterfowl within the period from 19 July to 31 August  
1997, before the general opening date for hunting. The New Rural Code determined directly, for 68 of the 69 
departments of the Metropolitan territory previously covered by the abovementioned ministerial orders, the early  
opening dates for the hunting of waterfowl within the public maritime domain and other areas. The department 
of Moselle, which is covered by one of the ministerial orders, was expressly excluded from the scope of that 
provision.

The Commission contends that the early opening dates for the hunting of waterfowl set by the ministerial orders  
had no scientific basis and, in certain cases, were incompatible with the prohibition of hunting of waterfowl in 
the rearing period and during the various stages of reproduction and dependency of the species of birds 
concerned laid down in Article 7(4) of the Birds Directive. It also argues that the early opening dates for the 
hunting of the species of waterfowl identified in the New Rural Code are essentially the same as those provided  
for in the rules in force before that Law was enacted. Accordingly, they too are excessively early.

The French Government replies that the early opening dates for the hunting of waterfowl set by the ministerial 
orders were based on scientific information. They were determined using a method based on annual observations  
made and acted upon in accordance with a protocol drawn up by the National Museum of Natural History and  
the National Hunting Authority which was presented in a 1989 report entitled Pattern and timing of pre-mating 
migration and reproduction of waterfowl in France. That method makes it possible to protect species that are 
rearing their young and only a minority of individual birds are liable not to benefit from such protection. The 
killing of a significant number of birds is thus obviated. The French Government asserts that the early opening 
dates for the hunting of the species of waterfowl mentioned in the New Rural Code were determined by 
reference to the results obtained from the application of that method over a period of five years. The French 
Government recognises, however, in the light of the latest scientific knowledge summarised in the report of the  
Scientific Committee of the National Museum of Natural History of 30 September 1999 that, as a result of that  
method, the opening of hunting for certain of the relevant species, in certain areas, is too early.

In that connection it should be borne in mind that, according to settled case-law, the question whether a Member  
State has failed to fulfil its obligations must be determined by reference to the situation prevailing in that State at  
the end of the period laid down in the reasoned opinion. By the end of that period, the procedure for determining  
early dates for the opening of the hunting of waterfowl, provided for in the ministerial orders adopted under the  
New Rural Code, had been replaced by the procedure introduced by another Article the same code. Nevertheless,  
as far as the choice of early opening dates for the hunting of waterfowl was concerned, the latter system differed  
only minimally from the former system. It is therefore necessary to examine this charge in relation to the system  
of early opening dates for the hunting of waterfowl. In that connection, it must be made clear that Article 7(4) 
seeks in particular to impose a prohibition of hunting of all species of wild birds during the rearing periods and  
the various stages of reproduction and dependency and, in the case of migratory species, during their return to 
their rearing grounds. Moreover, the Court has held that that Article is designed to secure a complete system of  
protection in the periods during which the survival of wild birds is particularly under threat. Accordingly, 
protection against hunting activities cannot be confined to the majority of the birds of a given species, as 
determined by average reproductive cycles and migratory movements.

In this case, the French Government itself recognises that the early opening dates for the hunting of waterfowl 
indicated in the New Rural Code do not enable all individuals of species which are rearing their young to be 
protected. That is tantamount to admitting that, for certain of the species concerned and in certain areas, hunting  
is opened too early. Furthermore, it is clear from a study by the National Hunting Authority of February 1998 
regarding two species of birds which may be hunted that the early opening dates for hunting given in the 
ministerial orders fairly frequently impinge upon the periods in which a significant number of young birds are 
dependent in so far as they are not yet able to fly. Thus, in the case of mallards, in eight departments no more 
than 80% of young birds were able to fly by the early opening date for hunting; on the same date, in 26 other 
departments, a maximum of 90% of young birds were able to fly. In the case of the coot, in eight departments, no  
more than 80% of young birds were able to fly by the early opening date of hunting; in 15 other departments, no  
more than 90% of young birds were able to fly by that date. Given that the system of early opening dates for the  
hunting of waterfowl displays, as regards the choice of dates, only minimal differences from the system 
established by the ministerial orders, the information given in the survey referred to in the foregoing paragraph  
of this judgment remains, for the most part, relevant for assessing the compatibility of the new system with the  
requirements of the Directive. It follows that the system of earlier opening dates for the hunting of waterfowl is  
not capable of fulfilling the requirement laid down in Article 7(4) of the Wild Birds Directive, as interpreted by  
the Court, that there be a complete system of protection for wild birds over the period in which their survival is  
particularly threatened.

80



Closing dates for hunting  

Article L. 224-2 of the New Rural Code, as amended by Law No 94-591, provided that no person may hunt 
outside the open hunting periods determined by the administrative authority. However, for waterfowl and birds 
of passage, the closing dates for hunting shall be as follows, throughout the Metropolitan territory, with the 
exception of the departments of Lower Rhine, Upper Rhine and Moselle - mallard: 31 January; common 
pochard, lapwing: 10 February; greylag goose, gadwall, teal, garganey, coot, goldeneye, oyster-catcher, golden 
plover, redshank, ruff, black-tailed godwit, skylark, mistle thrush: 20 February; other species of waterfowl and 
birds of passage: the last day of February. The administrative authority may, by order adopted after an opinion 
has been obtained from the Departmental Council for Hunting and Wild Animals, bring forward the closing 
dates mentioned in the foregoing paragraphs, subject to the proviso that such dates must fall before 31 January.

The third paragraph of Article L. 224-2 of the New Rural Code, as amended by Law No 98-549, which remained 
in force until the adoption of Law No 2000-698, provided that for waterfowl and birds of passage, throughout the  
Metropolitan territory, with the exception of the departments of Lower Rhine, Upper Rhine and Moselle, the 
closing dates shall be as follows - mallard: 31 January; common pochard, tufted duck, lapwing: 10 February; 
greylag goose, gadwall, teal, garganey, coot, goldeneye, red-crested pochard, golden plover, redshank, ruff, 
black-tailed godwit, skylark: 20 February; other species of waterfowl and birds of passage: the last day of 
February.

The Commission contends that the closing dates for hunting, in the case of the species of waterfowl and birds of  
passage expressly mentioned in Law No 94-591, allowed an overlap between the hunting period and the return 
migration periods scientifically identified for 31 species. For 12 of them, the overlap exceeded 20 days. Law No  
98-549 made no major changes in that respect. The overlap affects 29 species and is of 20 or more days for the 
12 species referred to above. In practice, such rules do not, in its view, ensure complete protection for species of  
birds during pre-mating migration, contrary to the requirements of Article 7(4), as interpreted by the Court. The  
Commission also observes that, since the closing dates for hunting are staggered, and species displaying 
similarities may be hunted or not hunted depending on the closing date adopted for each of them, there is a risk 
of confusion. Those dates should therefore be fixed in such a way as to ensure complete protection for species, 
which means that the risk of confusing species must be taken into account. However, according to the 
information now available, that is not the case in France at present. The Commission also contends that the 
ORNIS method referred to by the French Government is based on express acceptance of an overlap, described as  
insignificant, between hunting periods and migration periods for certain birds, except as regards late migrating 
species and those in a poor state of conservation, the hunting of which must cease within the 10 days preceding  
the 10-day period during which their migratory flights commence. However, Article 7(4) cannot be properly 
complied with on the basis of that method, as the Court held in its judgment in APAS v Préfets de Maine-et- 
Loire and Loire-Atlantique, cited above. The Directive, as interpreted by the Court, requires total cessation of 
hunting as soon as migration begins, save in exceptional cases (isolated specimens commencing migration). 
Thus, all overlapping must be prohibited and no other criterion, such as the state of conservation of species, can  
be relied on as a reason to allow the hunting of birds which have started migrating.

The French Government recognises that some of the dates laid down by Laws No 94-591 and No 98-549 may be  
open to criticism under Article 7(4), as interpreted by the Court. However, it states that Law No 94-591 provided  
for 10-day staggering of closing dates for hunting in reliance on the ORNIS method, as described in the 
Memorandum on Certain Biological Concepts Employed in the Directive, which was adopted on 28 April 1993 
by the Committee for the Adaptation to Technical and Scientific Progress, also known as the ORNIS Committee,  
set up under Article 16. That memorandum was published by the Commission on 24 November 1993 in the 
Second report on the application of the Directive. The closing dates for hunting adopted by Law No 98-549 are  
also arrived at, in essence, by applying that method. According to the French Government, the ORNIS method 
allows the capture, during the overlap between the hunting season and the start of migration, of a number of 
birds not constituting a significant kill, provided that the state of conservation of the species so allows, with the 
result that complete protection of the species and not of each individual bird is ensured. The few cases in which  
application of that method by the French authorities does not yield a result conforming to the requirements of the  
Wild Birds Directive are attributable to inadequate application of that method and not to any shortcomings 
inherent in it. As regards the argument that the practice of staggering closing dates for hunting is liable to 
undermine the objective of complete protection of species, by reason of the risk of confusion between some of 
them, the French Government contends that it is not sufficient, in Treaty-infringement proceedings, for the 
Commission to refer to the existence of a risk: the Commission must also demonstrate specific materialisation of  
that risk by establishing that the allegedly unlawful practice is in reality inimical to the desired protection. In
view of the fact that the staggering of closing dates for hunting is not a new practice, the Commission should be  
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in a position to demonstrate that such practices have had an impact on the population levels of the species 
concerned.

The question whether a Member State has failed to fulfil its obligations must be determined by reference to the 
situation prevailing in that State at the end of the period laid down in the reasoned opinion. Therefore it is 
appropriate to examine this charge only in relation to the system of closing dates for the hunting of waterfowl 
and birds of passage introduced by the third paragraph of Article L. 224-2 of the New Rural Code, as amended  
by Law No 98-549. By the end of the period laid down in the reasoned opinion, that system had superseded the 
one introduced by the second paragraph of Article L. 224-2 of the New Rural Code, as amended by Law No 94- 
591. It should also be noted that the French Government itself admits that the system at issue does not, in certain  
cases, satisfy the requirements of the Directive. Finally, it is clear from an examination of a table drawn up in 
accordance with information from the ORNIS database, produced to the Court, that, for 29 migratory species 
which may be hunted in France, the closing dates for hunting are fixed, depending on the species concerned, 10,  
20 or even 30 days later than the date of commencement of return migration (also known as pre-mating 
migration) of the species. The species concerned are mallard, lapwing, greylag goose, teal, coot, pintail, 
shoveler, pigeon, white-fronted goose, bean goose, scaup, stock dove, woodpigeon, moorhen, jack snipe, velvet  
scoter, curlew, grey plover, common eider, spotted redshank, redwing, blackbird, song thrush, fieldfare, black- 
tailed godwit, skylark, mistle thrush and snipe. It follows that a greater or lesser percentage of birds, depending  
on the species involved, is not protected against hunting in the pre-mating migration periods, during which the 
survival of birds is under particular threat. As the Court has held, a method whose object or effect is to allow a  
certain percentage of the birds of a species to escape complete protection during the period of pre-mating 
migration does not comply with Article 7(4). As regards the staggering of closing dates for hunting, it must be 
borne in mind that the national authorities are not empowered by the Directive to lay down dates which vary 
according to species of bird unless the Member State concerned can adduce evidence, based on scientific and 
technical data relevant to each individual case, that staggering the closing dates for hunting does not impede the  
complete protection of species of bird liable to be affected by such staggering. The French Government has 
produced no such evidence. It must therefore be held that, with regard to the choice of closing dates for the 
hunting of certain species of waterfowl and of migratory birds, the French Republic has not correctly 
implemented Article 7(4) within the prescribed period.

Communication of the provisions for transposition of the Directive  

The Commission maintains that the French authorities have not communicated to it the dates of the hunting 
season for migratory birds in the departments of Lower Rhine, Upper Rhine and Moselle. The French 
Government recognises that it had not forwarded any information of that kind by the end of the period prescribed  
in the reasoned opinion. Accordingly, it must be held that, by failing to notify within the prescribed periods the  
dates of the hunting season for migratory birds in the departments of Lower Rhine, Upper Rhine and Moselle, 
the French Republic has failed to fulfil its obligations under Article 7(4).

Transposition of the second and third sentences of Article 7(4)  

The Commission contends that transposition into French law of the principle of complete protection during 
hunting periods, as embodied in the second and third sentences of Article 7(4), which has not taken place, is 
necessary to ensure that the authorities responsible for determining dates for hunting are in a position to do so in  
accordance with the clear provisions of the Directive and that every interested party should benefit from the full  
effect of those provisions. With regard more particularly to the rules in force at the end of the period prescribed  
in the reasoned opinion, the Commission contends that, although the early opening and closing dates for hunting  
are now fixed by the legislature, the latter has always allowed the administrative authorities a degree of latitude  
as regards determining such dates and laying down rules governing hunting within the legally defined periods. 
Thus, the opening and closing dates for hunting laid down by the legislature in the second and third paragraphs 
of Article L. 224-2 of the New Rural Code, as amended by Law No 98-549, do not apply to the departments of  
Lower Rhine, Upper Rhine and Moselle. It is incumbent upon the prefects of those departments to lay down the  
opening and closing dates for hunting in accordance with Article R. 229-2 of that code, which defines, for those  
three departments, the open season for hunting in general. As regards measures governing hunting arrangements,  
the Commission points out that, pursuant to the last three paragraphs of Article L. 224-2 of the same code, as 
amended by Law No 98-549, the administrative authorities are, where necessary, to draw up management plans.
However, the latter are very closely linked to, in particular, the determination of dates for closing of the hunting  
season.
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According to the French Government, the charge of failure to transpose the principle of complete protection into  
French law is purely formal since the travaux préparatoires for both Law No 94-591 and Law No 98-549 prove  
that the legislature wished to comply with Article 7(4) , as interpreted by the Court, notwithstanding the fact that  
some of the dates adopted seem hardly compatible with that provision. In reality, the transposition of such a 
principle into national law is superfluous since the law in force ensures that it is actually applied. The French 
Government contends that, in any event, the Directive is a well-known measure as well known as a provision 
incorporating a new principle in the Rural Code would be and that citizens know that they are able to rely on it,  
as is demonstrated by the increasing number of administrative actions based on that measure. Moreover, the 
French courts have never declined to examine the compatibility of administrative measures with the Wild Birds  
Directive or, in particular, with the principle of complete protection.

In response to that submission, it must be observed, first, that it is common ground that the provisions of the 
second and third sentences of Article 7(4) had not been formally incorporated in French law by the end of the 
period prescribed by the reasoned opinion. Second, the Court has indeed held that the transposition of a directive  
into domestic law does not necessarily require the provisions of the Directive to be enacted in precisely the same  
words in a specific, express provision of national law and that a general legal context may be sufficient if it 
actually ensures the full application of the Directive in a sufficiently clear and precise manner. However, the 
Court has also held that faithful transposition becomes particularly important in the case of this Directive where  
management of the common heritage is entrusted to the Member States in their respective territories. Third, with  
regard to the departments of Lower Rhine, Upper Rhine and Moselle, Article R. 229-2 of the Rural Code 
provides that the open season for hunting in general must be within the following dates: general opening date, no  
earlier than 23 August; general closing date, no later than 1 February. Under the same code, it is the 
responsibility of the prefect to make an annual order for opening of the hunting season. In so far as domestic law  
contains no provision requiring the prefects of those departments to take account, in adopting the annual order 
for opening of the hunting season, of the prohibition of hunting any species of bird during the sensitive periods  
mentioned above (rearing periods, various stages of reproduction and dependency, during return of migratory 
species to their rearing grounds and other periods during which the survival of wild birds is particularly under 
threat) that law is subject to a degree of legal uncertainty as regards the obligations to be complied with by 
prefects in adopting measures. As a result, there is no guarantee that the hunting of wild birds will be proscribed  
during the rearing period or the various stages of reproduction and dependence or, in the case of migratory 
species, during their return to their rearing grounds. It follows that essential provisions of the Directive, such as  
those of the second and third sentences of Article 7(4), have not in any event been completely, clearly and 
unambiguously transposed into the French rules. It must therefore be held that, as regards the department of 
Lower Rhine, Upper Rhine and Moselle, the French Republic has not correctly transposed the second and third  
sentences of Article 7(4) within the prescribed period.

C-67/99, Commission v. Ireland
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 11 September 2001. - Commission of the European Communities v Ireland. -
Failure by a Member State to fulfil its obligations - Directive 92/43/EEC - Conservation of natural habitats - Conservation of 
wild fauna and flora - Article 4(1) - List of sites - Site information.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999J0067:EN:HTML

The first plea in law  

With regard to the obligation to transmit the site list referred to in Article 4(1), first subparagraph, of the Habitats  
Directive, the Commission points out that each Member State's contribution to the setting up of a coherent 
European ecological network depends on the representation on its territory of the natural habitat types and 
species' habitats listed in Annexes I and II to the Directive respectively. It is clear from the combined provisions  
of Article 4(1) of and Annex III to the Directive that Member States enjoy a certain margin of discretion when  
selecting sites for inclusion in the list. The exercise of that discretion is, however, in the Commission's view, 
subject to compliance with the following three conditions:  

- only criteria of a scientific nature may guide the choice of the sites to be proposed;  

- the sites proposed must provide a geographical cover which is homogeneous and representative of the entire 
territory of each Member State, with a view to ensuring the coherence and balance of the resulting network. The
list to be submitted by each Member State must therefore reflect the ecological variety (and, in the case of 
species, the genetic variety) of the natural habitats and species present within its territory;  
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- the list must be complete, that is to say, each Member State must propose a number of sites which will ensure  
sufficient representation of all the natural habitat types listed in Annex I and all the species' habitats listed in 
Annex II to the Directive which exist on its territory.

So far as the Irish national list is concerned, the Commission notes that, when the period laid down in the 
reasoned opinion expired on 19 February 1998, Ireland had forwarded to it a list of 207 sites, but that this was no 
more than an indicative list. When the Commission brought its action before the Court on 25 February 1999, 
Ireland had not confirmed this indicative list but had merely sent a partial definitive list of 48 sites and related 
information, and at the date of the hearing, 18 January 2001, Ireland had transmitted in total a list of 362 sites.
The Commission states that it instituted the present proceedings with a view to securing a declaration that the 
Irish national list was manifestly inadequate, and that such inadequacy far exceeded the margin of discretion 
given to Member States. Not only is such inadequacy evident with regard to the situation existing when the 
period set in the reasoned opinion expired, but also a whole series of provisos concerning the list of 362 sites still  
remained to be formulated. The Irish national list, the Commission concludes, did not therefore meet the criteria  
set out in Article 4(1), read in conjunction with Annex III thereto.

The Irish Government accepts that, when the period laid down in the reasoned opinion expired, it had not 
forwarded to the Commission any list of sites capable of being designated as SACs. It argues that this delay was  
attributable to domestic difficulties. In order to obtain approval of the population for the ambitious objectives 
pursued by the Directive, it was considered necessary to launch a vast programme of public consultation. It
points out that the 362 Irish sites officially notified up to January 2001 are protected under Irish law, which goes  
much further than what is required under the Directive.

Although it follows from the rules governing the procedure for identifying sites eligible for designation as SACs,  
set out in Article 4(1), that Member States have a margin of discretion when making their site proposals, the fact  
none the less remains, as the Commission has noted, that they must do so in compliance with the criteria laid 
down by the Directive. It should be noted in this regard that, in order to produce a draft list of sites of 
Community importance, capable of leading to the creation of a coherent European ecological network of SACs,  
the Commission must have available an exhaustive list of the sites which, at national level, have an ecological 
interest which is relevant from the point of view of the Directive's objective of conserving natural habitats and 
wild fauna and flora. To that end, that list is drawn up on the basis of the criteria laid down in Annex III (Stage  
1) to the Directive. Only in that way, moreover, is it possible to realise the objective, in the first subparagraph of  
Article 3(1), of maintaining or restoring the natural habitat types and the species' habitats concerned at a 
favourable conservation status in their natural range, which may lie across one or more frontiers inside the 
Community. It follows from Article 1(e) and (i), read in conjunction with Article 2(1) thereof, that the 
favourable conservation status of a natural habitat or a species must be assessed in relation to the entire European  
territory of the Member States to which the Treaty applies. It is also necessary to recall that the question whether  
a Member State has failed to fulfil its obligations must be determined by reference to the situation in that 
Member State as it stood at the end of the period laid down in the reasoned opinion. The Court cannot therefore  
take account of any subsequent changes. When the period laid down in the reasoned opinion expired on 19 
February 1998, the content of the Irish national list sent to the Commission was manifestly inadequate, going 
well beyond the margin of discretion available to Member States for the purpose of drawing up the list of sites  
mentioned in Article 4(1), first subparagraph. In accordance with the case-law cited in the preceding paragraph 
of the present judgment, the lists of sites communicated to the Commission after the expiry of that period are 
irrelevant for purposes of the present action. It must therefore be concluded that, by failing to transmit to the 
Commission, within the prescribed period, the list of sites mentioned in the first subparagraph of Article 4(1), 
Ireland has failed to fulfil its obligations under that Directive.

The second plea in law  

With regard to the obligation to transmit information on the sites eligible for designation as SACs, the Irish 
Government acknowledges that it had not sent that information by the expiry of the period laid down in the 
reasoned opinion, but at the same time argues that, since the format was not adopted until December 1996 and 
the Commission insisted that the information in question be transmitted by means of that format, it was not 
possible to complete this important work within the set period.

The Commission submits that the obligation to transmit the site information had to be met before 11 June 1995.
Even if certain Member States which already had the list of proposed sites and relevant information before 11 
June 1995 wished to await adoption of the format, they could, after the format was notified on 19 December 
1996, rapidly have incorporated that information in the format and forwarded it to the Commission. The 
Commission adds that, in order to take account of the late adoption of the format, it extended the pre-litigation 
procedure by addressing an additional letter of formal notice to Ireland on 11 July 1997, thus well after the date  
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on which the format was notified. The Irish authorities were therefore fully in a position to meet their obligation  
to transmit the information on each site. When the period laid down in the reasoned opinion expired on 19 
February 1998, Ireland had not sent to the Commission the information on the sites to be proposed.

It is necessary first to point out that, even though the Commission had initially sent to the Irish Government a 
letter of formal notice on 24 April 1996, that is to say, before the format was notified, it sent to the Irish 
Government a new letter of formal notice, following notification of the format, giving it a new period within 
which to comply with Article 4(1), second subparagraph. Next, it must be noted that, following notification of 
the Directive on 10 June 1992, the Member States were aware which types of information they would be 
required to collate for purposes of transmission within three years of that notification, that is to say, by 11 June  
1995. They also knew that this information had to be provided on the basis of the format once it had been drawn  
up by the Commission. Article 4(1), second subparagraph, expressly states that the information to be transmitted,  
in a format established by the Commission, must include a map of the site, its name, location, extent and the data 
resulting from application of the criteria specified in Annex III (Stage 1). The period which the Commission 
gave to the Irish Government for meeting its obligation to include on the format the site information, which it 
was required to have at its disposal prior to 11 June 1995, must consequently be regarded as reasonable. From 19  
December 1996, the date on which the format was notified, to 19 February 1998, when the period laid down in  
the reasoned opinion expired, the Irish Government benefited from a period of more than one year to comply 
with that specific obligation. Since the Irish Government acknowledges that, when the period laid down in the  
reasoned opinion expired, it had not transmitted to the Commission, on the basis of the format, the information 
on the sites to be proposed, it must be held that, by failing to transmit to the Commission, within the period 
prescribed, the information relating to the sites on the list mentioned in the first subparagraph of Article 4(1), 
pursuant to the second subparagraph of that Article, Ireland has failed to fulfil its obligations under that 
Directive.

C-71/99, Commission v. Germany  
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 11 September 2001. - Commission of the European Communities v Federal 
Republic of Germany. - Failure by a Member State to fulfil its obligations - Directive 92/43/EEC - Conservation of natural  
habitats - Conservation of wild fauna and flora - Article 4(1) - List of sites - Site information.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999J0071:EN:HTML

The first plea in law  

With regard to the obligation to transmit the site list referred to in Article 4(1), first subparagraph, the 
Commission points out that each Member State's contribution to the setting up of a coherent European ecological  
network depends on the representation on its territory of the natural habitat types and species' habitats listed in  
Annexes I and II to the Directive respectively. It is clear from a combined reading of Article 4(1) of and Annex  
III to the Directive that Member States enjoy a certain margin of discretion when selecting sites for inclusion in  
the list. The exercise of that discretion is, however, in the Commission's view, subject to compliance with the 
following three conditions:  

- only criteria of a scientific nature may guide the choice of the sites to be proposed;  

- the sites proposed must provide a geographical cover which is homogeneous and representative of the entire 
territory of each Member State, with a view to ensuring the coherence and balance of the resulting network. The
list to be submitted by each Member State must therefore reflect the ecological variety (and, in the case of 
species, the genetic variety) of the natural habitats and species present within its territory;  

- the list must be complete, that is to say, each Member State must propose a number of sites which will ensure  
sufficient representation of all the natural habitat types listed in Annex I and all the species' habitats listed in 
Annex II to the Directive which exist on its territory.

The Commission states that it instituted the present proceedings with a view to securing a declaration that the 
German national list was manifestly inadequate, and that such inadequacy far exceeded the margin of discretion  
conferred on Member States. Such inadequacy is evident with regard to the situation existing when the period set  
in the reasoned opinion expired, and even though the German authorities have, since then, forwarded several 
other lists of sites, the infringements of which they stand accused still persist. The Commission submits in this 
connection that a comparison between the proposals of the German authorities and the scientific data provided 
by those authorities, in particular the manual entitled Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000 edited 
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by the Bundesamt für Naturschutz (Federal Office for Nature Protection) amply demonstrates the true nature of 
those infringements. The German national list does not therefore, in the Commission's opinion, satisfy the 
criteria referred to in Article 4(1), read in conjunction with Annex III thereto.

The German Government acknowledges that, when the period set in the reasoned opinion expired, it had not 
forwarded all of the sites which it intended to include on the list of sites mentioned in the first subparagraph of 
Article 4(1). However, it submits, first, that compliance with the obligation to forward such a list under the first  
subparagraph of Article 4(1) was conditional on the Member States' receiving the format, which is the first 
document to define the information enabling relevant sites to be selected. Consequently, the period provided for 
compliance with that obligation could have begun to run, at the earliest, only from notification of the format and  
had not yet expired at the date on which the action was brought.  

Second, the German Government contends that the Directive confers on the Member States a wide margin of 
discretion in regard to selection of the sites for inclusion on the list to be forwarded to the Commission. The
Member States are therefore entitled to notify only those sites which they consider to be appropriate and 
necessary for the establishment of a coherent European network of SACs, on the basis of technical criteria and 
having regard to the objectives of the Directive. The national level, it argues, is the most appropriate one at 
which to carry out an adequate selection among the sites hosting the natural habitats and species' habitats 
referred to respectively in Annexes I and II to the Directive. The Member States, it argues, are better informed as  
to the sites present within their territory.

Third, the German Government challenges the scientific sources to which the Commission referred in order to 
demonstrate that the German Government had forwarded an incomplete list. It contends that the manual 
mentioned in paragraph 21 of the present judgment is in no wise the German reference list, and is not even a 
scientifically certain basis of assessment.

It must first be stated that the obligation to forward the list of sites mentioned in the first subparagraph of Article  
4(1) was not conditional on adoption of the format. The format is not the first text to have defined the 
information allowing Member States to select the relevant sites. Once the Directive had been notified, the 
Member States were aware of all the selection criteria to be taken into consideration. Article 4(1) requires each  
Member State to propose, on the basis of the criteria set out in Annex III (Stage 1) and relevant scientific 
information, a list of sites indicating which types of natural habitat under Annex I and which native species 
under Annex II to the Directive they host. It follows from Annex III (Stage 1) to the Directive that the relevant  
criteria are the degree of representativity of the natural habitat type on the site, the area of the site covered by the  
natural habitat type and its degree of conservation, the size and density of the population of the species present  
on the site, their degree of isolation, the degree of conservation of their habitats and, finally, the comparative 
value of the sites.

Next, although it follows from the rules governing the procedure for identifying sites eligible for designation as 
SACs, set out in Article 4(1), that Member States have a margin of discretion when making their site proposals,  
the fact none the less remains, as the Commission has noted, that they must do so in compliance with the criteria  
laid down by the Directive. It should be noted in this regard that, in order to produce a draft list of sites of 
Community importance, capable of leading to the creation of a coherent European ecological network of SACs, 
the Commission must have available an exhaustive list of the sites which, at national level, have an ecological 
interest which is relevant from the point of view of the Directive's objective of conserving natural habitats and 
wild fauna and flora. To that end, that list is drawn up on the basis of the criteria laid down in Annex III (Stage  
1) to the Directive. Only in that way, moreover, is it possible to realise the objective, set out in the first 
subparagraph of Article 3(1), of maintaining or restoring the natural habitat types and the species' habitats 
concerned at a favourable conservation status in their natural range, which may lie across one or more frontiers  
inside the Community. It follows from Article 1(e) and (i), read in conjunction with Article 2(1) thereof, that the  
favourable conservation status of a natural habitat or a species must be assessed in relation to the entire European  
territory of the Member States to which the Treaty applies.

Finally, it must be borne in mind that the question whether a Member State has failed to fulfil its obligations 
must be determined by reference to the situation in that Member State as it stood at the end of the period laid 
down in the reasoned opinion. The Court cannot therefore take account of any subsequent changes. When the 
period laid down in the reasoned opinion expired on 19 February 1998, the content of the German national list 
sent to the Commission was manifestly inadequate, far exceeding the margin of discretion which Member States  
enjoy in drawing up the list of sites mentioned in Article 4(1), first subparagraph. In accordance with the case- 
law cited in the preceding paragraph of the present judgment, the lists of sites communicated to the Commission  
after the expiry of that period are irrelevant for purposes of the present action.
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It must therefore be concluded that, by failing to transmit to the Commission, within the prescribed period, the 
list of sites mentioned in the first subparagraph of Article 4(1), the Federal Republic of Germany has failed to 
fulfil its obligations under that Directive.

The second plea in law  

With regard to the obligation to transmit information on the sites eligible for designation as SACs, the German 
Government does not deny its failure to forward that information by the expiry of the period laid down in the 
reasoned opinion, but argues that the preparatory work necessary for collating information on the sites to be 
proposed, for the completion of which Member States had a three-year period, could not practically begin until 
the end of 1996, when the format had been notified to the Member States.

The Commission submits that the obligation to transmit the site information was to be met before 11 June 1995.
Even if certain Member States which already had the list of proposed sites and relevant information before 11 
June 1995 wished to await adoption of the format, they could, after the format was notified on 19 December 
1996, rapidly have incorporated that information in the format and forwarded it to the Commission. The 
Commission adds that, in order to take account of the late adoption of the format, it extended the pre-litigation 
procedure by addressing an additional letter of formal notice to the Federal Republic of Germany on 3 July 1997,  
well after the date on which the format was notified. The German authorities were thus fully in a position to meet  
their obligation to transmit the information on each site. When the period laid down in the reasoned opinion 
expired on 19 February 1998, the Federal Republic of Germany had not sent to the Commission the information  
on the sites to be proposed.

It is necessary first to point out that, even though the Commission had initially sent to the German Government a  
letter of formal notice on 4 March 1996, that is to say, before the format was notified, it sent to that Government  
a new letter of formal notice, following notification of the format, giving it a new period within which to comply  
with Article 4(1), second subparagraph.

Next, it must be noted that, following notification of the Directive on 10 June 1992, the Member States were 
aware which types of information they would be required to collate for purposes of transmission within three 
years of that notification, that is to say, by 11 June 1995. They also knew that this information had to be 
provided on the basis of the format once it had been drawn up by the Commission. Article 4(1), second 
subparagraph, of the Directive expressly states that the information to be transmitted, in a format established by  
the Commission, must include a map of the site, its name, location, extent and the data resulting from application  
of the criteria specified in Annex III (Stage 1). The period which the Commission gave to the German 
Government for meeting its obligation to include on the format the site information, which it was required to 
have at its disposal prior to 11 June 1995, must therefore be regarded as reasonable. From 19 December 1996, 
the date on which the format was notified, to 19 February 1998, when the period laid down in the reasoned 
opinion expired, the German Government benefited from a period of more than one year to carry out that 
specific operation.

Since the German Government acknowledges that, when the period laid down in the reasoned opinion expired, it  
had not transmitted to the Commission, in the format, the information on the sites to be proposed, it must be held 
that, by failing to transmit to the Commission, within the prescribed period, the information relating to the sites  
on the list mentioned in the first subparagraph of Article 4(1), pursuant to the second subparagraph of Article 
4(1) thereof, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under that Directive.

C-220/99, Commission v. France  
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 11 September 2001. - Commission of the European Communities v French 
Republic. - Failure by a Member State to fulfil its obligations - Directive 92/43/EEC - Conservation of natural habitats - 
Conservation of wild fauna and flora - Article 4(1) - List of sites - Site information.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999J0220:EN:HTML

The first plea in law  

With regard to the obligation to transmit the site list referred to in Article 4(1), first subparagraph, of the Habitats  
Directive, the Commission points out that each Member State's contribution to the setting up of a coherent 
European ecological network depends on the representation on its territory of the natural habitat types and 
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species' habitats listed in Annexes I and II to the Directive respectively. It is clear from a combined reading of 
Article 4(1) of and Annex III to the Directive that Member States enjoy a certain margin of discretion when 
selecting sites for inclusion in the list. The exercise of that discretion is, however, in the Commission's view, 
subject to compliance with the following three conditions:  

- only criteria of a scientific nature may guide the choice of the sites to be proposed;  

- the sites proposed must provide a geographical cover which is homogeneous and representative of the entire 
territory of each Member State, with a view to ensuring the coherence and balance of the resulting network. The
list to be submitted by each Member State must therefore reflect the ecological variety (and, in the case of 
species, the genetic variety) of the natural habitats and species present within its territory;  

- the list must be complete, that is to say, each Member State must propose a number of sites which will ensure  
sufficient representation of all the natural habitat types listed in Annex I and all the species' habitats listed in 
Annex II to the Directive which occur within its territory.

So far as the French national list is concerned, the Commission notes that, when the period laid down in the 
reasoned opinion expired on 6 January 1998, the French Republic had forwarded to it a list of 535 sites; when it  
brought its action before the Court, this list had increased to 672 sites; at the date of the hearing, 18 January 
2001, the French Republic had forwarded in total a list of 1 030 sites.

The Commission states that it instituted the present proceedings with a view to securing a declaration that the 
French national list was manifestly inadequate, and that such inadequacy far exceeded the margin of discretion  
given to Member States. Such inadequacy is evident with regard to the situation existing when the period set in  
the reasoned opinion expired, since the French Republic subsequently almost doubled the number of sites 
proposed. That inadequacy, moreover, still persists, notwithstanding indubitable progress. The French national 
list, the Commission concludes, does not therefore meet the criteria set out in Article 4(1), read in conjunction 
with Annex III thereto.

The French Government acknowledges that, when the period set in the reasoned opinion expired, it had not 
forwarded all of the sites which ought to feature on the list of sites mentioned in Article 4(1), first subparagraph,  
of the Directive. The French Government does, however, point out that, at the date of the hearing, the French 
national list contained a total of 1 030 sites covering approximately 5% of French territory. The Commission, it  
argues, has failed to adduce any evidence capable of establishing that this list of 1 030 sites does not satisfy the  
obligation laid down in Article 4(1). The first stage of the procedure for the designation of SACs does not, it 
contends, involve the establishment of an exhaustive inventory of the sites within the territory of each Member  
State which host the natural habitat types and native species listed in Annexes I and II to the Directive 
respectively. The relevance of the national list must be judged, not on the basis of the number of sites proposed,  
but on the basis of the representative nature of the natural habitats and species' habitats featuring on that list, 
assessed particularly with regard to their degree of rarity and their distribution throughout national territory.

Although it follows from the rules governing the procedure for identifying sites eligible for designation as SACs,  
set out in Article 4(1), that Member States have a margin of discretion when making their site proposals, the fact  
none the less remains, as the Commission has noted, that they must do so in compliance with the criteria laid 
down by the Directive. It should be noted in this regard that, in order to produce a draft list of sites of 
Community importance, capable of leading to the creation of a coherent European ecological network of SACs,  
the Commission must have available an exhaustive list of the sites which, at national level, have an ecological 
interest which is relevant from the point of view of the Directive's objective of conserving natural habitats and 
wild fauna and flora. To that end, that list is drawn up on the basis of the criteria laid down in Annex III (Stage  
1) to the Directive. Only in that way, moreover, is it possible to realise the objective, set out in the first 
subparagraph of Article 3(1), of maintaining or restoring the natural habitat types and the species' habitats 
concerned at a favourable conservation status in their natural range, which may lie across one or more frontiers  
inside the Community. It follows from Article 1(e) and (i), read in conjunction with Article 2(1) thereof, that the  
favourable conservation status of a natural habitat or a species must be assessed in relation to the entire European  
territory of the Member States to which the Treaty applies. It must also be recalled that the question whether a 
Member State has failed to fulfil its obligations must be determined by reference to the situation in that Member  
State as it stood at the end of the period laid down in the reasoned opinion. The Court cannot therefore take 
account of any subsequent changes. When the period laid down in the reasoned opinion expired on 6 January 
1998, the content of the French national list sent to the Commission was manifestly inadequate, going well 
beyond the margin of discretion available to Member States for the purpose of drawing up the list of sites 
mentioned in Article 4(1), first subparagraph. In accordance with the case-law cited in the preceding paragraph 
of the present judgment, the lists of sites communicated to the Commission after the expiry of that period are 
irrelevant for purposes of the present action. It must therefore be concluded that, by failing to transmit to the 
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Commission, within the prescribed period, the list of sites mentioned in the first subparagraph of Article 4(1), the  
French Republic has failed to fulfil its obligations under that Directive.

The second plea in law  

With regard to the obligation to transmit information on the sites eligible for designation as SACs, the French 
Government acknowledges that it did not send that information by the expiry of the period laid down in the 
reasoned opinion, but argues that it was quite impossible for it to meet that obligation within the time specified.
It considers that the Commission's delay in drafting the format affected the entire national procedure. When the  
Commission notified Decision 97/266 adopting the format, the French authorities were obliged to transfer and 
amend all of the data already contained on a national schedule.

The Commission submits that the obligation to transmit the site information was to be met before 11 June 1995.
Even if certain Member States which already had the list of proposed sites and relevant information before 11 
June 1995 wished to await adoption of the format, they could, after the format was notified on 19 December 
1996, rapidly have incorporated that information in the format and forwarded it to the Commission. The 
Commission adds that, in order to take account of the late adoption of the format, it extended the pre-litigation 
procedure by addressing an additional letter of formal notice to the French Republic on 3 July 1997, thus well 
after the date on which the format was notified. The French authorities were therefore fully in a position to meet  
their obligation to transmit the information on each site. When the period laid down in the reasoned opinion 
expired on 6 January 1998, the French Republic had not sent to the Commission the information on the sites to 
be proposed.

It is necessary first to point out that, even though the Commission had initially sent to the French Government a  
letter of formal notice on 27 March 1996, that is to say, before the format was notified, it sent to that 
Government a new letter of formal notice, following notification of the format, giving it a new period within 
which to comply with Article 4(1), second subparagraph. Next, it should be noted that, following notification of  
the Directive on 10 June 1992, the Member States were aware which types of information they would be 
required to collate for purposes of transmission within three years of that notification, that is to say, by 11 June  
1995. They also knew that this information had to be provided on the basis of the format once it had been drawn  
up by the Commission. Article 4(1), second subparagraph, expressly states that the information to be transmitted,  
in a format established by the Commission, must include a map of the site, its name, location, extent and the data 
resulting from application of the criteria specified in Annex III (Stage 1). The period which the Commission 
gave to the French Government for meeting its obligation to include on the format the site information, which it  
should have had at its disposal prior to 11 June 1995, must therefore be regarded as reasonable. From 19 
December 1996, the date on which the format was notified, to 6 January 1998, when the period laid down in the  
reasoned opinion expired, the French Government benefited from a period of more than one year to comply with  
that specific obligation. Since the French Government acknowledges that, when the period laid down in the 
reasoned opinion expired, it had not transmitted to the Commission, in the format, the information on the sites to  
be proposed, it must be held that, by failing to transmit to the Commission, within the period prescribed, the 
information relating to the sites on the list mentioned in the first subparagraph of Article 4(1), pursuant to the 
second subparagraph of Article 4(1), the French Republic has failed to fulfil its obligations under that Directive.

C-103/00, Commission v. Greece – “Caretta caretta on Zakinthos”  
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 30 January 2002. - Commission of the European Communities v Hellenic 
Republic. - Failure by a Member State to fulfil its obligations - Directive 92/43/EEC - Conservation of natural habitats and of
wild fauna and flora - Protection of species.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000J0103:EN:HTML

The sea turtle Caretta caretta only lays eggs every two or three years. In Greece, the laying season starts at the  
end of May and finishes at the end of August. The turtle leaves the sea at night and moves towards the driest area  
of the beach, where it digs a hole of 40 to 60 centimetres in which it lays an average of 120 eggs. Two months  
later the eggs hatch and the baby turtles then crawl onto the sand and head towards the sea. The baby turtles are 
very vulnerable and a large number of them die. The Commission emphasises the fact that the bay of Laganas on 
Zakinthos is a vital breeding region, perhaps even the most important in the Mediterranean, for the sea turtle 
Caretta caretta. Given the significance of the bay of Laganas, the Greek authorities have proposed that the 
region be classified as one of the sites of Community importance for the Natura 2000 network. The 

89



Commission's principal complaint is that the Hellenic Republic has infringed its obligations under the Treaty and  
Article 12(1)(b) and (d), first, by failing to adopt a legislative framework which would ensure the strict 
protection of the sea turtle Caretta caretta against any deliberate disturbance during its breeding period and 
against any deterioration or destruction of its breeding sites and, second, by failing to take specific measures to  
prevent such nuisances.

Legislative provisions for the protection of the Caretta caretta species

According to the Commission, the Greek Government has not adopted an institutional framework within the 
prescribed time-limit capable of ensuring the effective long-term protection of the sea turtle Caretta caretta.

The Greek Government claims that by issuing a presidential decree on 22 December 1999 which classifies the 
land and sea regions of the bay of Laganas and the Strofada islands as a national marine park and the costal areas 
of the communes of Zakinthos and Laganas as a regional park, it has instituted a system of strict protection for  
the sea turtle Caretta caretta. The Greek Government submits that, over the last 20 years, measures have been 
progressively taken to ensure the protection of that species on the island of Zakinthos. It refers to various laws, 
regulations and administrative measures adopted to that end from 1980 onwards. The Decree of 1999 constitutes  
only the most recent measure in a process of progressive implementation of a system of strict protection for that  
species. According to the Greek Government, the lack of grounds for the Commission's action is also 
demonstrated by the nesting figures available for the sea turtle Caretta caretta on the bay of Laganas over the 
last 15 years. These figures do not show that the number of nests has decreased.

It should be observed in this regard that the Court has consistently held that the question whether there has been  
a failure to fulfil obligations must be examined on the basis of the position in which the Member State found 
itself at the end of the period laid down in the reasoned opinion and the Court cannot take account of any 
subsequent changes. The Decree of 1999, on which the Greek Government has based a significant part of its 
pleadings, was adopted after the expiry of the two-month time-limit laid down in the reasoned opinion. 
Consequently, it is not necessary to examine whether the system of protection for the sea turtle Caretta caretta
provided for by that decree meets the protection requirements set out in Article 12(1)(b) and (d). As regards the  
other measures which, according to the Greek Government, are intended to implement an effective system of 
protection for that species, it must be remembered that Article 12(1)(b) and (d) require that the requisite 
measures be taken to establish a system of strict protection for the animal species listed in Annex IV(a) of that 
Directive in their natural habitats, prohibiting the deliberate disturbance of those species, particularly during the  
period of breeding, rearing, hibernation and migration, and the deterioration or destruction of breeding sites or 
resting places. First, it is undisputed that the bay of Laganas is a vital breeding region for the protected species  
Caretta caretta. Second, according to the findings of the Greek Council of State in a report in 1999 Annexed to  
the draft presidential decree establishing the marine park of Zakinthos, the provisions in force at that time did not  
ensure, to the extent necessary, the effective protection of the sea and land areas of the bay of Laganas. In 
particular, given the pressure and the erosion caused to the breeding beaches at Dafni, Gerakas and Kalamaki by  
the construction of access routes to those beaches and given the noise resulting from human activity, the Council  
of State recommended the prohibition not only of the opening of new access routes to those beaches, but also of  
the creation of infrastructure such as kiosks, tents or parking facilities. The Greek Government does not contest  
those matters. Third, it should be observed that during the pre-litigation period, the Greek Government 
particularly stressed that the adoption of a decree creating a marine park at Zakinthos would introduce a system  
of strict protection for the sea turtle Caretta caretta. In its defence, the Greek Government claimed that, in 
respect of that species, the Decree of 1999 met the protection objectives set out in Article 12. In its rejoinder, the  
Greek Government submitted, for the first time, that the requisite measures to establish a system of strict 
protection for that species pursuant to Article 12(1)(b) and (d) had been taken prior to 14 August 1999, the date  
on which the time-limit set by the Commission expired. However, in the oral hearing, the Greek Government 
admitted that the Decree of 1999 had established a system creating stricter protection than had been afforded by  
the system of protection previously in force. It should also be observed that, when asked by the Court to identify,  
and submit the wording of, the specific provisions in force in their legal system on 14 August 1999 which it 
believed met the requirements laid down by Article 12(1)(b) and (d), the Greek Government merely listed a 
series of laws, regulations and administrative measures without referring to any specific provisions capable of 
meeting those requirements. In the light of the foregoing, it must be held that the Greek Government did not 
adopt a legal framework within the prescribed time-limit which was capable of ensuring strict protection for the  
sea turtle Caretta caretta against any deliberate disturbance during the breeding period and against any 
deterioration or destruction of its breeding sites. Consequently, the Commission's application must be granted on  
this point. The fact that it does not appear that the number of nests of that species has decreased over the last 15  
years does not, of itself, call this finding into question.
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Specific measures for the protection of the Caretta caretta species

The Commission points out that, during a visit to the breeding beaches of the sea turtle Caretta caretta on the 
island of Zakinthos at the end of August 1999, its officials reported inter alia the use of mopeds on the sand 
beach to the east of Laganas, the presence of pedalos and small boats in the sea around Gerakas and Dafni and 
the presence of illegal buildings on the beach at Dafni.

The Greek Government does not dispute the accuracy of those findings.

It is undisputed that the use of mopeds on a beach used for breeding by the Caretta caretta turtle is, particularly  
owing to the noise pollution, liable to disturb that species during the laying period, the incubation period and the  
hatching of the eggs, as well as during the baby turtles' migration to the sea. It is also established that the 
presence of small boats near the breeding beaches constitutes a source of danger to the life and physical well- 
being of the turtles. It is apparent from the documents before the Court that at the time the facts were ascertained  
by the Commission's officials, the use of mopeds on the breeding beaches was prohibited and notices indicating  
the presence of turtle nests on the beaches had been erected. As regards the sea area around Gerakas and Dafni, it  
had been classified as an absolute protection area and special notices had been erected there. It follows that the  
use of mopeds on the sand beach to the east of Laganas and the presence of pedalos and small boats in the sea 
area around Gerakas and Dafni constitute the deliberate disturbance of the species in question during its breeding  
period for the purposes of Article 12(1)(b). Moreover, the acts were not isolated occurrences. As regards the use  
of mopeds on the breeding beaches, this is clear from the Greek Government's assertion that nocturnal 
supervision of the eastern part of beach at Laganas was, at the material time, particularly difficult to ensure 
owing to the length of the beach, the high number of access points and the low number of supervisors. As far as  
the presence of small boats in the relevant sea area is concerned, it should be noted that these were observed on 
two visits to Zakinthos by Commission officials, as stated at paragraphs 8 and 13 of this judgment. Finally, there  
is no doubt that the presence of buildings on a breeding beach such as the one at Dafni is liable to lead to the 
deterioration or destruction of the breeding site within the meaning of Article 12(1)(d). It must, therefore, be held  
that the Hellenic Republic did not take, within the prescribed time-limit, all the requisite specific measures to 
prevent the deliberate disturbance of the sea turtle Caretta caretta during its breeding period and the 
deterioration or destruction of its breeding sites. Consequently, the Commission's application must also be 
granted on this point. In the light of the foregoing, the Court finds that by failing to take, within the prescribed  
time-limit, the requisite measures to establish and implement an effective system of strict protection for the sea 
turtle Caretta caretta on Zakinthos so as to avoid any disturbance of the species during its breeding period and 
any activity which might bring about deterioration or destruction of its breeding sites, the Hellenic Republic has  
failed to fulfil its obligations under Article 12(1)(b) and (d).

C-117/00, Commission v. Ireland – “Owenduff-Nephin Beg Complex”  
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 13 June 2002. - Commission of the European Communities v Ireland. - Failure by  
a Member State to fulfil its obligations - Directives 79/409/EEC and 92/43/EEC - Conservation of wild birds - Special 
protection areas.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000J0117:EN:HTML

The plea of infringement of Article 3 of the Birds Directive  

The Commission states that the habitat of the Red Grouse is hill land and bog and that its diet consists 
principally in common heather, on which it also relies for building its nests and for protection from predators. 
The range of the Red Grouse is, therefore, limited in Ireland to areas of bog and moorland where heather is 
plentiful. However, heather is a species of plant that is particularly vulnerable to overgrazing and in Ireland it is  
under serious threat from overgrazing. The Commission cites in this connection various studies which show that  
there has recently been a very marked decline in that Member State in Red Grouse populations and a significant  
reduction in the areas where the species is found, including its mating grounds. As far as declining populations 
are concerned, the Commission refers to a 1993 report of the Irish Wildbird Conservancy. As regards the 
contraction of its range, the Commission refers to two atlases of breeding birds in Great Britain and Ireland. 
Furthermore, the species' breeding range still lies to a significant extent within areas designated by the Irish 
authorities as degraded. According to the Commission, Ireland has thus failed to fulfil its duty to safeguard a 
sufficient diversity and area of habitats for the Red Grouse.
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The Irish Government maintains that the Commission has failed to establish that the facts of which it complains  
had the effect, whether jointly or separately, of reducing the habitat of the Red Grouse to such a degree that it is  
no longer sufficient for its conservation. The Irish Government states that the Red Grouse, as a subspecies of the  
Willow Grouse, belongs to a species that is widespread and not under threat. As regards the two atlases to which  
the Commission refers and which relate to the periods 1968 to 1972 and 1988 to 1991 respectively, the 
difference in methods used to prepare those atlases renders any comparison of the figures and any conclusions 
drawn therefrom unreliable for the purpose of establishing a decline in the numbers of Red Grouse or a 
contraction of its range. The Irish Government also disputes that areas of heathland necessary to the Red Grouse  
are under serious threat from overgrazing, although it acknowledges that overgrazing has had a negative effect 
on the numbers of Red Grouse and on the extent of the species' habitat.

Article 3 of the Birds Directive requires Member States to take the requisite measures to preserve, maintain or 
re-establish a sufficient diversity and area of habitats for all the species of birds covered by the Directive. The 
case-law of the Court of Justice shows that the obligations on Member States arising under Article 3 therefore 
exist before any reduction is observed in the number of birds or any risk of a protected species becoming extinct  
has materialised. The report prepared in 1993 by the Irish Wildbird Conservancy, a non-governmental 
organisation dedicated to the protection of birds in Ireland, identified the Red Grouse as one of the country's 12  
most endangered breeding birds and indicated that the numbers of Red Grouse had diminished by more than 
50% over the last 20 years. Moreover, comparison of the two scientific works, The Atlas of Breeding Birds in 
Britain and Ireland: 1968-1972 and The New Atlas of Breeding Birds in Britain and Ireland: 1988-1991, 
produced by D.W. Gibbons, J.B. Reid and R.A. Chapman, reveals a significant contraction in the range in which  
the species is present and in which the species breeds. It is important to emphasise in this connection that, whilst,  
in the second atlas, the authors discuss and acknowledge the need for caution in comparing data, they note that 
despite these difficulties, the change maps do reflect the real underlying distributional changes [of the species]. It
is not in dispute that the breeding range of the Red Grouse, which is given a full entry in Annex II/1 to the Birds  
Directive, coincides, to a large extent, with the areas designated by the Irish Heritage Council as having been 
degraded by overgrazing. It should also be borne in mind that, in its letter of 1 September 1998, Ireland 
acknowledged that, in general terms, it was reasonable to conclude that Red Grouse populations had been 
affected by the consequences of overgrazing on their habitats. In the same letter, Ireland stated that the Red 
Grouse is dependent on common heather, which is the predominant plant species on many Irish heaths, raised 
bogs and uplands, and that it would be designating a very large area of those types of habitat, probably in excess  
of 250 000 hectares, as special areas of conservation within the meaning of the Habitats Directive, and that this  
would provide mechanisms to control the overgrazing. Moreover, according to the Action Plan for Ireland's 12 
most threatened breeding bird species prepared in 1995 by the Irish Wildbird Conservancy, it is essential that 
pasturelands be properly managed as part of the priority actions which consist, initially, in halting the decline in  
Red Grouse populations and in their areas of distribution and, subsequently, in repopulating the areas of 
distribution abandoned since the time of the first atlas, mentioned in paragraph 17 of the present judgment. In
light of the foregoing, it must be held that Ireland has not taken all the measures necessary to safeguard a 
sufficient diversity and area of habitats for the Red Grouse for the purposes of Article 3 of the Birds Directive. 
Consequently, the Commission's action must, on this point, be upheld.

The plea alleging infringement of the first sentence of Article 4(4) of the Birds Directive and Article 6(2) of the  
Habitats Directive  

The Commission maintains that Ireland has failed to take the necessary measures to prevent the blanket bog of 
the Owenduff-Nephin Beg Complex SPA from being damaged by overgrazing. In particular, the Rural 
Environmental Protection Scheme (REPS) adopted by the Irish authorities has been, and still is, inadequate to 
combat the problem of overgrazing both generally and within the Owenduff-Nephin Beg Complex. The 
Commission nevertheless recognises the potential of the REPS, following its revision in 1998, effectively to deal  
with overgrazing of commonages, provided that commonage framework plans are established, implemented and  
monitored. The Commission argues that the general reduction of 30% in the mountain sheep quota decided upon  
during the winter of 1998/1999 is inadequate, if consideration is given to all of the areas affected by overgrazing.

Whilst it acknowledges that there has been an increasing problem of overgrazing in the Owenduff-Nephin Beg 
Complex, the Irish Government contends that the Commission has produced insufficient evidence to establish 
that Ireland has failed to fulfil its obligations under Article 6(2) of the Habitats Directive and the first sentence of  
Article 4(4) of the Birds Directive. It points out first of all that, since 1996, farmers participating in the REPS 
have had to comply with grazing strategies for commonages. Next, it refers to the conditions for the conservation  
of blanket bogs, heaths and upland grasslands designated as National Heritage Areas under the REPS as in force  
from 1 January 1999. Furthermore, Ireland purchased 10 000 of the 25 255 hectares of land in the Owenduff- 
Nephin Beg Complex SPA and has granted licences for only six cattle and 150 sheep on this land. In 2000 
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Ireland adopted a framework plan for the other commonages in the SPA. The remaining 5 000 hectares in the 
Complex are not in commonage and are unaffected by the problem of overgrazing. In addition, the Irish 
Government states that the Commission approved, by decision of 6 August 1998 taken pursuant to Council 
Regulation (EEC) No 2078/92 of 30 June 1992 on agricultural production methods compatible with the 
requirements of the protection of the environment and the maintenance of the countryside (OJ 1992 L 215, p. 
85), amendments to the REPS notified to the Commission in or after June 1997. Lastly, the Irish Government 
points out that implementation of the Conservation Management Plan for the Owenduff-Nephin Beg Complex 
has been delayed by the need to engage in detailed public consultations with the persons affected. First of all, it  
should be recalled that, according to settled case-law, the question whether a Member State has failed to fulfil its  
obligations must be determined by reference to the situation prevailing in that State at the end of the period laid 
down in the reasoned opinion. Thus, in the present case, measures adopted by Ireland after 8 June 1998 cannot 
be taken into account. Secondly, it is important to note that it is undisputed that the Owenduff-Nephin Beg 
Complex has been classified as an SPA since October 1996. In so far as concerns land classified as an SPA, 
Article 7 of the Habitats Directive provides that the obligations arising under the first sentence of Article 4(4) of  
the Birds Directive are replaced, inter alia, by the obligations arising under Article 6(2) of the Habitats Directive  
as from the date of implementation of the Habitats Directive or the date of classification under the Birds 
Directive, where the latter date is later. It follows that, in the present case, Article 6(2) of the Habitats Directive,  
rather than the first sentence of Article 4(4) of the Birds Directive, has applied to the Owenduff-Nephin Beg 
Complex SPA since October 1996. That being so, the Commission's plea must be dismissed in so far as it is 
based on infringement of the first sentence of Article 4(4) of the Birds Directive and the Court must confine 
itself to considering whether there has been an infringement of Article 6(2) of the Habitats Directive. Article 6(2)  
of the Habitats Directive, like the first sentence of Article 4(4) of the Birds Directive, requires Member States to  
take appropriate steps to avoid, inter alia, deterioration of habitats in the SPAs classified pursuant to Article 4(1).
Whilst the Commission pursues no claim of infringement against Ireland in relation to the 10 000 hectares in 
State ownership and upon which grazing will now be very light, it is clear from the documents before the Court 
that other parts of the Owenduff-Nephin Beg Complex SPA have been seriously damaged. The Conservation 
Plan for this SPA, completed on 22 August 2000 by Dúchas, the heritage service of the Department of Arts, 
Heritage, Gaeltacht and the Islands, states that some blanket bog and heath areas within the site are heavily 
eroded caused by the excessive numbers of sheep. In places there is mobile peat with associated haggs and 
gullies that have eroded to the underlying bedrock. On the higher ground, the heath is severely degraded due to  
the grazing pressure on ericaceous (heath) species. In the recent past large tracts of the peatland system adjacent  
to the site have been planted with conifers, resulting in the destruction of vast tracts of both lowland and upland  
blanket bog. In their correspondence with the Commission preceding the issue of the Commission's reasoned 
opinion the Irish authorities had already recognised that the Owenduff-Nephin Beg Complex was heavily 
stocked with sheep which were penetrating into the uninhabited valleys and mountain slopes. They had also 
acknowledged that damage caused by overgrazing was particularly severe on the slopes west of Lough Feeagh 
and that this had contributed to the recent decline in the numbers of Greenland White-fronted Geese which feed  
there. According to the Conservation Plan mentioned in paragraph 28 of the present judgment, it will be 
necessary to keep grazing at a sustainable level in order to achieve objectives such as the maintenance and, 
where possible, the enhancement of the ecological value of both the priority habitat of the Owenduff-Nephin Beg  
Complex, that is to say blanket bog, and other habitats characteristic of the site and the maintenance and, where  
possible, increase of populations of birds mentioned in Annex I to the Birds Directive which frequent the site, 
including in particular the Greenland White-fronted Goose and the Golden Plover, species which provided 
justification for the classification of the site as an SPA. Overgrazing by sheep is in fact causing severe damage in  
places and is the greatest single threat to the site. Furthermore, the Irish Government itself recognises in its 
rejoinder that it is necessary for the Irish authorities not only to take measures to stabilise the problem of 
overgrazing, but also to ensure that damaged habitats are allowed to recover. The Irish Government indicates 
that implementation of the Conservation Management Plan for the Owenduff-Nephin Beg Complex SPA, of the  
framework plans for the commonages situated in the SPA and of individual farm management plans will achieve  
this end. It follows from the foregoing that Ireland has not adopted the measures needed to prevent deterioration,  
in the Owenduff-Nephin Beg Complex SPA, of the habitats of the species for which the SPA was designated. 
Consequently, Ireland has failed to fulfil its obligations under Article 6(2) of the Habitats Directive and it 
follows that the Commission's action must be upheld on this point also, subject to the limitation mentioned in 
paragraph 25 of the present judgment. It must, therefore, be held that, by failing to take the measures necessary 
to safeguard a sufficient diversity and area of habitats for the Red Grouse and by failing to take appropriate steps  
to avoid, in the Owenduff-Nephin Beg Complex SPA, the deterioration of the habitats of the species for which 
the SPA was designated, Ireland has failed to fulfil its obligations under Article 3 of the Birds Directive and 
Article 6(2) of the Habitats Directive.

93



C-415/01, Commission v. Belgium  
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 27 February 2003. - Commission of the European Communities v Kingdom of 
Belgium. - Failure by a Member State to fulfil its obligations - Conservation of wild birds - Special protection areas.  

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0415:EN:HTML

The alleged lack of a system of protection of SPAs

The Commission points out the lack of any provision applying to the Région flamande which automatically links  
the classification of a site as an SPA to the application of the system of protection and conservation provided for  
by Community law in that respect.

The Belgian Government observes that there already exist, in the Région flamande, certain general and sectorial  
protection measures which affect SPAs, it recognises, on the other hand, that no provision applying to that region  
provides that the classification of a site as an SPA is automatically accompanied by the application to that site of  
the system of protection established by the Directive on birds.

It must be borne in mind that, according to the Court's case-law, Article 4(1) and (2) on birds requires the 
Member States to provide SPAs with a legal protection regime that is capable, in particular, of ensuring both the  
survival and reproduction of the bird species listed in Annex I to the Directive and the breeding, moulting and 
wintering of migratory species not listed in that Annex which are regular visitors. Since Article 7 on habitats 
provides that the obligations which arise, among others, under Article 6(2) of that Directive are to replace those 
arising under the first sentence of Article 4(4) on birds in respect of SPAs, the legal status of protection of those  
areas must also guarantee the avoidance therein of the deterioration of natural habitats and the habitats of species  
as well as significant disturbance of the species for which those areas have been designated. The absence of any  
provision applying to the Région flamande linking the classification of a site as an SPA to the application of a 
status of protection such as that described in paragraphs 15 and 16 of this judgment undermines the objective of 
special protection for wild bird life set out in Article 4 on birds.

The alleged unenforceability as against third parties of the demarcation of SPAs  

The Commission claims that the Directive on birds has not been properly transposed on the ground that the maps  
demarcating the SPAs in the Région flamande do not have binding force with regard to third parties and cannot,  
therefore, be relied upon as against them. In Belgian law, measures adopted by the regional authorities must be 
published in the Moniteur belge in order to have binding force. Only such publication creates, as regards 
citizens, an irrebuttable presumption of their awareness of the measures adopted and ensures, thereby, that they 
are enforceable against third parties. The maps demarcating the SPAs in the Région flamande have not been 
published in the Moniteur belge. They have simply been lodged in municipal offices to enable the population to  
become acquainted with them.

The Kingdom of Belgium submits that the question of the binding force of the maps demarcating the SPAs is a  
matter for the domestic law of the Member States. They enjoy a broad discretion in determining the manner in 
which they ensure the binding force of measures transposing Directives. The fact that, under Belgian law, 
publication in the Moniteur belge is the general rule does not prevent, in particular cases, the possibility of 
choosing another method of publication, on condition that all citizens may effectively become acquainted with 
the legislation in question. The Cour de cassation (Court of Cassation, Belgium) has accepted that principle 
concerning publication of regional and area plans in the context of town and country planning. The Belgian 
Government maintains that the deposit at the relevant municipal offices of the maps on which the SPAs are 
demarcated, as prescribed by Article 3 of the Arrêté de l'exécutif flamand (Order of the Flemish Executive) of 17  
October 1988 on the designation of special protection zones for the purposes of Article 4 on birds (Moniteur 
belge of 29 October 1988), constitutes, in this case, a sufficient method of publication, given that those 
concerned have a real possibility of becoming acquainted with those maps. Nevertheless, an amendment of the  
Décret de la Communauté flamande (Decree of the Flemish Community) of 21 October 1997 concerning nature  
conservation and the natural environment (Moniteur belge of 10 January 1998), is being prepared in order for the  
maps demarcating the SPAs to be published in the Moniteur belge.

It is important to recall that, according to consistent case-law, the provisions of Directives must be implemented  
with unquestionable binding force, and the specificity, precision and clarity necessary to satisfy the requirements  
of legal certainty. The principle of legal certainty requires appropriate publicity for the national measures 
adopted pursuant to Community rules in such a way as to enable the persons concerned by such measures to 
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Judgment of the Court (Grand Chamber) of 7 September 2004. - Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee and  
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels v Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. - Reference  
for a preliminary ruling: Raad van State - Netherlands. - Directive 92/43/EEC -Conservation of natural habitats and of wild  
flora and fauna - Concept of "plan' or "project' - Assessment of the implications of certain plans or projects for the protected
site.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0127:EN:HTML

The reference for a preliminary ruling concerns the interpretation of Article 6 of the Habitats Directive was made  
in proceedings between the National association for conservation of the Waddenzee ('the Waddenvereniging') 
and the Netherlands association for the protection of birds (‘the Vogelbeschermingsvereniging') on the one hand  
and the Secretary of State for agriculture, nature conservation and fisheries (‘the Secretary of State') on the other  
in respect of licences which the latter issued to the Cooperative producers' association of Netherlands cockle 
fisheries (‘the PO Kokkelvisserij') for the mechanical fishing of cockles in the special protection area (SPA) of 
the Waddenzee, classified within the meaning of Article 4 of the Birds Directive.

By decisions of 1 July 1999 and 7 July 2000 (the decisions at issue in the main action'), the Secretary of State 
issued licences to PO Kokkelvisserij, subject to certain conditions, to engage in mechanical cockle fishing in the  
Waddenzee SPA during the periods from 16 August to 25 November 1999 and 14 August to 30 November 2000  
respectively. The Waddenvereniging and the Vogelbeschermingsvereniging challenged those decisions before 
the Secretary of State, who, by decisions of 23 December 1999 and 19 February 2001, held that the complaints 
made against the decisions at issue in the main action were not founded and rejected the applications against 
them. Those nature protection associations brought an action against those rejections before the Council of State.
They claimed in essence that cockle fishing, as authorised by the decisions at issue in the main action, causes 
permanent damage to the geomorphology, flora and fauna of the Waddenzee's seabed. They also submitted that 
such fishing reduces the food stocks of birds which feed on shellfish, causing a decline in their populations, in 
particular for oystercatchers and eider ducks. The Waddenvereniging and the Vogelbeschermingsvereniging also  
claimed that those decisions were contrary to the Habitats and Birds Directives. As regards the correct 
transposition of Article 6(2) to 6(4) of the Habitats Directive into Netherlands law, the Council of State states 
that Article 12 of the Natuurbeschermingswet, although not expressly intended to implement the obligations laid  
down in Article 6(2) of the Habitats Directive, may be interpreted in a manner consistent with that provision. 
Similarly, the Natuurbeschermingswet does not contain rules which implement Article 6(3) and (4) of that 
Directive. Nor are there generally binding rules intended to implement the provisions of those two paragraphs 
which are otherwise applicable to the Waddenzee. The national court also states that according to the 
Waddenvereniging and the Vogelbeschermingsvereniging, in view of the expansion of cockle fishing in the 
Waddenzee SPA, there is a plan or project' which should be subject to appropriate assessment' in accordance 
with Article 6(3) of the Habitats Directive whereas the Secretary of State contends that the activity in question, 
inasmuch as it has been carried on for many years without any intensification, falls within Article 6(2) of that 
Directive. As regards the relationship between Article 6(2) and 6(3) of the Habitats Directive, the 
Waddenvereniging and the Vogelbeschermingsvereniging submit that although the activity for which licences 
were granted must be described as a plan' or project' within the meaning of Article 6(3), it must nevertheless be 
examined in the light of Article 6(2). It is therefore appropriate to consider whether Article 6(3) must be 
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C-127/02 (reference for
Vogelbeschermingsvereniging” 

a preliminary ruling) – “Waddenvereniging and

ascertain the scope of their rights and obligations in the particular area governed by Community law. With
regard to maps demarcating SPAs, they must be invested with unquestionable binding force. If not, the
boundaries of SPAs could be challenged at any time. Also, there would be a risk that the objective of protection 
under Article 4 on birds would not be fully attained. In the reply to the reasoned opinion, it is admitted that, in
principle, only publication of a measure in the Moniteur belge ensures an irrebuttable presumption of awareness 
of that measure by third parties. The fact that the Cour de cassation has accepted, in the context of town and
country planning, the binding nature of regional and area plans, although they have been published otherwise
than in the Moniteur belge, does not, in this case, show that the same applies to maps demarcating SPAs in the 
Région flamande, which, according to the amendment referred to in paragraph 20 of this judgment, will in any
case have to be published in the Moniteur belge. Even assuming that a rebuttable presumption of awareness of a 
measure could, as maintained in the reply to the reasoned opinion, arise from a method of publication other than 
entire publication in the Moniteur belge, it must be pointed out that maps demarcating SPAs with the benefit of 
such a presumption do not appear to have unquestionable binding force.  



regarded as a specific application of the rules in Article 6(2), so that those two paragraphs must be applied 
cumulatively, or as a provision with a separate, independent purpose, so that Article 6(2) relates to existing use  
while Article 6(3) applies to new plans or projects. The Council of State asks under what conditions an 
appropriate assessment' of the effect of the plan or project on the site concerned must be carried out. In addition,  
it asks what the criteria are on the basis of which it must be determined whether appropriate steps' or an 
appropriate assessment' are concerned, also in the light of the requirement laid down in Article 6(3) of the 
Habitats Directive for the competent authorities to agree to a plan or project only after having ascertained that it  
will not adversely affect the integrity of the site concerned. Finally, the national court considers it relevant to 
know whether Article 6(2) and (3) of the Habitats Directive has direct effect. In those circumstances, the Council  
of State decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice for a 
preliminary ruling:  

1. (a) Are the words plan or project in Article 6(3) of the Habitats Directive to be interpreted as also covering an  
activity which has already been carried on for many years but for which an authorisation is in principle granted  
each year for a limited period, with a fresh assessment being carried out on each occasion as to whether, and if so  
in which sections of the area, the activity may be carried on?  

(b) If the answer to Question 1(a) is in the negative, must the relevant activity be regarded as a plan or project if  
the intensity of this activity has increased over the years or an increase in it is made possible by the 
authorisations?  

2. (a) If it follows from the answer to Question 1 that there is a plan or project within the meaning of Article 6(3)  
of the Habitats Directive, is Article 6(3) of the Habitats Directive to be regarded as a special application of the 
rules in Article 6(2) or as a provision with a separate, independent purpose in the sense that, for example:  

(i) Article 6(2) relates to existing use and Article 6(3) to new plans or projects, or  

(ii) Article 6(2) relates to management measures and Article 6(3) to other decisions, or  

(iii) Article 6(3) relates to plans or projects and Article 6(2) to other activities?  

(b) If Article 6(3) of the Habitats Directive is to be regarded as a special application of the rules in Article 6(2),  
can the two subparagraphs be applicable cumulatively?  

3. (a) Is Article 6(3) of the Habitats Directive to be interpreted as meaning that there is a plan or project once a  
particular activity is likely to have an effect on the site concerned (and an appropriate assessment must then be  
carried out to ascertain whether or not the effect is significant) or does this provision mean that an appropriate 
assessment has to be carried out only where there is a (sufficient) likelihood that a plan or project will have a 
significant effect?  

(b) On the basis of which criteria must it be determined whether or not a plan or project within the meaning of 
Article 6(3) of the Habitats Directive not directly connected with or necessary to the management of the site is 
likely to have a significant effect thereon, either individually or in combination with other plans or projects?  

4. (a) When Article 6(3) of the Habitats Directive is applied, on the basis of which criteria must it be determined  
whether or not there are appropriate steps within the meaning of Article 6(2) or an appropriate assessment, 
within the meaning of Article 6(3), in connection with the certainty required before agreeing to a plan or project?  

(b) Do the terms appropriate steps or appropriate assessment have independent meaning or, in assessing these 
terms, is account also to be taken of Article 174(2) EC and in particular the precautionary principle referred to 
therein?  

(c) If account must be taken of the precautionary principle referred to in Article 174(2) EC, does that mean that a  
particular activity, such as the cockle fishing in question, can be authorised where there is no obvious doubt as to  
the absence of a possible significant effect or is that permissible only where there is no doubt as to the absence of  
such an effect or where the absence can be ascertained?  

5. Do Article 6(2) or Article 6(3) of the Habitats Directive have direct effect in the sense that individuals may 
rely on them in national courts and those courts must provide the protection afforded to individuals by the direct  
effect of Community law, as was held inter alia in Case C-312/93 Peterbroeck?'  

First question  

Question 1(a)  

By Question 1(a), the national court in essence asks whether mechanical cockle fishing which has been carried 
on for many years but for which a licence is granted annually for a limited period, with each licence entailing a 
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new assessment both of the possibility of carrying on that activity and of the site where it may take place, falls 
within the concept of plan' or project' within the meaning of Article 6(3) of the Habitats Directive.

The 10th recital in the preamble to the Habitats Directive states that an appropriate assessment must be made of  
any plan or programme likely to have a significant effect on the conservation objectives of a site which has been  
designated or is designated in future'. That recital finds expression in Article 6(3), which provides inter alia that a  
plan or project likely to have a significant effect on the site concerned cannot be authorised without a prior 
assessment of its effects. The Habitats Directive does not define the terms plan' and project'. By contrast, Council  
Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on  
the environment, the sixth recital in the preamble to which states that development consent for projects which are  
likely to have significant effects on the environment should be granted only after prior assessment of the likely 
significant environmental effects of these projects has been carried out, defines project' as follows in Article 
1(2):  

- the execution of construction works or of other installations or schemes,  

- other interventions in the natural surroundings and landscape including those involving the extraction of 
mineral resources.'  

An activity such as mechanical cockle fishing is within the concept of project' as defined in the second indent of  
Article 1(2) of Directive 85/337. Such a definition of project' is relevant to defining the concept of plan or 
project as provided for in the Habitats Directive, which, as is clear from the foregoing, seeks, as does Directive  
85/337, to prevent activities which are likely to damage the environment from being authorised without prior 
assessment of their impact on the environment. Therefore, an activity such as mechanical cockle fishing is 
covered by the concept of plan or project set out in Article 6(3) of the Habitats Directive. The fact that the 
activity has been carried on periodically for several years on the site concerned and that a licence has to be 
obtained for it every year, each new issuance of which requires an assessment both of the possibility of carrying  
on that activity and of the site where it may be carried on, does not in itself constitute an obstacle to considering  
it, at the time of each application, as a distinct plan or project within the meaning of the Habitats Directive.

The answer to Question 1(a) must therefore be that mechanical cockle fishing which has been carried on for 
many years but for which a licence is granted annually for a limited period, with each licence entailing a new 
assessment both of the possibility of carrying on that activity and of the site where it may be carried on, falls 
within the concept of plan' or project' within the meaning of Article 6(3) of the Habitats Directive.

Question 1(b)  

In the light of the reply to Question 1(a), there is no need to reply to Question 1(b). 

Second question 

By its second question, the national court in essence asks what the relationship is between Article 6(2) and 
Article 6(3) of the Habitats Directive.

It should be recalled that Article 6(2) of the Habitats Directive, in conjunction with Article 7 thereof, requires 
Member States to take appropriate steps to avoid, in SPAs, the deterioration of habitats and significant 
disturbance of the species for which the areas have been designated. Article 6(3) of the Habitats Directive 
provides that the competent national authorities are to authorise a plan or project not directly connected with or  
necessary to the management of the site but likely to have a significant effect thereon only after having 
ascertained, by means of an appropriate assessment of the implications of that plan or project for the site, that it  
will not adversely affect the integrity of the site. That provision thus establishes a procedure intended to ensure,  
by means of a preliminary examination, that a plan or project which is not directly connected with or necessary  
to the management of the site concerned but likely to have a significant effect on it is authorised only to the 
extent that it will not adversely affect the integrity of that site. The fact that a plan or project has been authorised  
according to the procedure laid down in Article 6(3) of the Habitats Directive renders superfluous, as regards the  
action to be taken on the protected site under the plan or project, a concomitant application of the rule of general  
protection laid down in Article 6(2). Authorisation of a plan or project granted in accordance with Article 6(3) of 
the Habitats Directive necessarily assumes that it is considered not likely adversely to affect the integrity of the  
site concerned and, consequently, not likely to give rise to deterioration or significant disturbances within the 
meaning of Article 6(2). Nevertheless, it cannot be precluded that such a plan or project subsequently proves 
likely to give rise to such deterioration or disturbance, even where the competent national authorities cannot be 
held responsible for any error. Under those conditions, application of Article 6(2) of the Habitats Directive 
makes it possible to satisfy the essential objective of the preservation and protection of the quality of the 
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environment, including the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, as stated in the first 
recital in the preamble to that Directive.

The answer to the second question must therefore be that Article 6(3) of the Habitats Directive establishes a 
procedure intended to ensure, by means of a preliminary examination, that a plan or project which is not directly  
connected with or necessary to the management of the site concerned but likely to have a significant effect on it  
is authorised only to the extent that it will not adversely affect the integrity of that site, while Article 6(2) of the  
Habitats Directive establishes an obligation of general protection consisting in avoiding deterioration and 
disturbances which could have significant effects in the light of the Directive's objectives, and cannot be 
applicable concomitantly with Article 6(3).

Third question  

Question 3(a)  

According to the first sentence of Article 6(3) of the Habitats Directive, any plan or project not directly 
connected with or necessary to the management of the site but likely to have a significant effect thereon, either  
individually or in combination with other plans or projects, is to be subject to appropriate assessment of its 
implications for the site in view of the site's conservation objectives. The requirement for an appropriate 
assessment of the implications of a plan or project is thus conditional on its being likely to have a significant 
effect on the site. Therefore, the triggering of the environmental protection mechanism provided for in Article 
6(3) of the Habitats Directive does not presume - as is, moreover, clear from the guidelines for interpreting that 
Article drawn up by the Commission, entitled Managing Natura 2000 Sites: The provisions of Article 6 of the 
Habitats Directive (92/43/EEC)' - that the plan or project considered definitely has significant effects on the site  
concerned but follows from the mere probability that such an effect attaches to that plan or project. As regards 
Article 2(1) of Directive 85/337, the text of which, essentially similar to Article 6(3) of the Habitats Directive, 
provides that Member States shall adopt all measures necessary to ensure that, before consent is given, projects  
likely to have significant effects on the environment ... are made subject to an assessment with regard to their 
effects', the Court has held that these are projects which are likely to have significant effects on the environment.  
It follows that the first sentence of Article 6(3) of the Habitats Directive subordinates the requirement for an 
appropriate assessment of the implications of a plan or project to the condition that there be a probability or a 
risk that the latter will have significant effects on the site concerned. In the light, in particular, of the 
precautionary principle, which is one of the foundations of the high level of protection pursued by Community 
policy on the environment, in accordance with the first subparagraph of Article 174(2) EC, and by reference to 
which the Habitats Directive must be interpreted, such a risk exists if it cannot be excluded on the basis of 
objective information that the plan or project will have significant effects on the site concerned. Such an 
interpretation of the condition to which the assessment of the implications of a plan or project for a specific site  
is subject, which implies that in case of doubt as to the absence of significant effects such an assessment must be  
carried out, makes it possible to ensure effectively that plans or projects which adversely affect the integrity of 
the site concerned are not authorised, and thereby contributes to achieving, in accordance with the third recital in  
the preamble to the Habitats Directive and Article 2(1) thereof, its main aim, namely, ensuring biodiversity 
through the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora.

In the light of the foregoing, the answer to Question 3(a) must be that the first sentence of Article 6(3) of the 
Habitats Directive must be interpreted as meaning that any plan or project not directly connected with or 
necessary to the management of the site is to be subject to an appropriate assessment of its implications for the  
site in view of the site's conservation objectives if it cannot be excluded, on the basis of objective information, 
that it will have a significant effect on that site, either individually or in combination with other plans or projects.

Question 3(b)  

As is clear from the first sentence of Article 6(3) of the Habitats Directive in conjunction with the 10th recital in  
its preamble, the significant nature of the effect on a site of a plan or project not directly connected with or 
necessary to the management of the site is linked to the site's conservation objectives. So, where such a plan or  
project has an effect on that site but is not likely to undermine its conservation objectives, it cannot be 
considered likely to have a significant effect on the site concerned. Conversely, where such a plan or project is 
likely to undermine the conservation objectives of the site concerned, it must necessarily be considered likely to  
have a significant effect on the site. As the Commission in essence maintains, in assessing the potential effects of  
a plan or project, their significance must be established in the light, inter alia, of the characteristics and specific 
environmental conditions of the site concerned by that plan or project.

The answer to Question 3(b) must therefore be that, pursuant to the first sentence of Article 6(3) of the Habitats  
Directive, where a plan or project not directly connected with or necessary to the management of a site is likely  
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to undermine the site's conservation objectives, it must be considered likely to have a significant effect on that 
site. The assessment of that risk must be made in the light inter alia of the characteristics and specific 
environmental conditions of the site concerned by such a plan or project.  

Fourth question 

By Questions 4(a) to 4(c), the national court in essence asks the Court to clarify the concepts of appropriate 
steps' within the meaning of Article 6(2) of the Habitats Directive and appropriate assessment' within the 
meaning of Article 6(3) thereof and the conditions under which an activity such as mechanical cockle fishing 
may be authorised.

In the light of the context of the main action, as well as the foregoing observations, and in particular the answers  
to the first two questions, there is no need, as stated in point 116 of the Advocate General's Opinion, to answer  
the fourth question as regards Article 6(2) of the Habitats Directive. As regards the concept of appropriate 
assessment' within the meaning of Article 6(3) of the Habitats Directive, it must be pointed out that the provision  
does not define any particular method for carrying out such an assessment. None the less, according to the 
wording of that provision, an appropriate assessment of the implications for the site concerned of the plan or 
project must precede its approval and take into account the cumulative effects which result from the combination  
of that plan or project with other plans or projects in view of the site's conservation objectives. Such an 
assessment therefore implies that all the aspects of the plan or project which can, either individually or in 
combination with other plans or projects, affect those objectives must be identified in the light of the best 
scientific knowledge in the field. Those objectives may, as is clear from Articles 3 and 4 of the Habitats 
Directive, in particular Article 4(4), be established on the basis, inter alia, of the importance of the sites for the 
maintenance or restoration at a favourable conservation status of a natural habitat type in Annex I to that 
Directive or a species in Annex II thereto and for the coherence of Natura 2000, and of the threats of degradation  
or destruction to which they are exposed. As regards the conditions under which an activity such as mechanical  
cockle fishing may be authorised, given Article 6(3) of the Habitats Directive and the answer to the first 
question, it lies with the competent national authorities, in the light of the conclusions of the assessment of the 
implications of a plan or project for the site concerned, to approve the plan or project only after having made 
sure that it will not adversely affect the integrity of that site. It is therefore apparent that the plan or project in 
question may be granted authorisation only on the condition that the competent national authorities are 
convinced that it will not adversely affect the integrity of the site concerned. So, where doubt remains as to the  
absence of adverse effects on the integrity of the site linked to the plan or project being considered, the 
competent authority will have to refuse authorisation. In this respect, it is clear that the authorisation criterion 
laid down in the second sentence of Article 6(3) of the Habitats Directive integrates the precautionary principle  
and makes it possible effectively to prevent adverse effects on the integrity of protected sites as the result of the  
plans or projects being considered. A less stringent authorisation criterion than that in question could not as 
effectively ensure the fulfilment of the objective of site protection intended under that provision. Therefore, 
pursuant to Article 6(3) of the Habitats Directive, the competent national authorities, taking account of the 
conclusions of the appropriate assessment of the implications of mechanical cockle fishing for the site 
concerned, in the light of the site's conservation objectives, are to authorise such activity only if they have made  
certain that it will not adversely affect the integrity of that site. That is the case where no reasonable scientific 
doubt remains as to the absence of such effects. Otherwise, mechanical cockle fishing could, where appropriate,  
be authorised under Article 6(4) of the Habitats Directive, provided that the conditions set out therein are 
satisfied.

In view of the foregoing, the answer to the fourth question must be that, under Article 6(3) of the Habitats 
Directive, an appropriate assessment of the implications for the site concerned of the plan or project implies that,  
prior to its approval, all the aspects of the plan or project which can, by themselves or in combination with other  
plans or projects, affect the site's conservation objectives must be identified in the light of the best scientific 
knowledge in the field. The competent national authorities, taking account of the appropriate assessment of the 
implications of mechanical cockle fishing for the site concerned in the light of the site's conservation objectives,  
are to authorise such an activity only if they have made certain that it will not adversely affect the integrity of 
that site. That is the case where no reasonable scientific doubt remains as to the absence of such effects.

Fifth question  

In the light of the finding in paragraph 51 above, it is not necessary to consider the fifth question in so far as it 
relates to Article 6(2) of the Habitats Directive. It is therefore appropriate to consider that question only in so far  
as it concerns Article 6(3) of the Habitats Directive.
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By its fifth question, the national court asks in essence whether, when a national court is called on to ascertain 
the lawfulness of an authorisation for a plan or project within the meaning of Article 6(3) of the Habitats 
Directive, it may examine whether the limits of discretion of the competent national authorities laid down by that  
provision have been complied with even though it has not been transposed into the legal order of the Member 
State concerned despite the expiry of the time-limit laid down for that purpose.

It should be recalled that the obligation of a Member State to take all the measures necessary to achieve the 
result prescribed by a directive is a binding obligation imposed by the third paragraph of Article 249 EC and by  
the Directive itself. That duty to take all appropriate measures, whether general or particular, is binding on all the  
authorities of Member States including, for matters within their jurisdiction, the courts. As regards the right of an  
individual to rely on a directive and of the national court to take it into consideration, it would be incompatible 
with the binding effect attributed to a directive by Article 249 EC to exclude, in principle, the possibility that the  
obligation which it imposes may be relied on by those concerned. In particular, where the Community authorities  
have, by Directive, imposed on Member States the obligation to pursue a particular course of conduct, the 
effectiveness of such an act would be weakened if individuals were prevented from relying on it before their 
national courts, and if the latter were prevented from taking it into consideration as an element of Community 
law in order to rule whether the national legislature, in exercising the choice open to it as to the form and 
methods for implementation, has kept within the limits of its discretion set by the Directive. That also applies to  
ascertaining whether, failing transposition into national law of the relevant provision of the Directive concerned,  
the national authority which has adopted the contested measure has kept within the limits of its discretion set by  
that provision. More particularly, as regards the limits of discretion set by Article 6(3) of the Habitats Directive,  
it follows from that provision that in a case such as that in the main action, the competent national authorities, 
taking account of the conclusions of the appropriate assessment of the implications of mechanical cockle fishing  
for the site concerned in the light of the site's conservation objectives, are to authorise such an activity only if 
they have made certain that it will not adversely affect the integrity of that site, that being the case if there 
remains no reasonable scientific doubt as to the absence of such effects. Such a condition would therefore not be  
observed were the national authorities to authorise that activity in the face of uncertainty as to the absence of 
adverse effects for the site concerned. It follows that Article 6(3) of the Habitats Directive may be taken into 
account by the national court in determining whether a national authority which has granted an authorisation 
relating to a plan or project has kept within the limits of the discretion set by the provision in question.

Consequently, the answer to the fifth question must be that where a national court is called on to ascertain the 
lawfulness of an authorisation for a plan or project within the meaning of Article 6(3) of the Habitats Directive,  
it can determine whether the limits on the discretion of the competent national authorities set by that provision 
have been complied with, even though it has not been transposed into the legal order of the Member State 
concerned despite the expiry of the time-limit laid down for that purpose.  

C-182/02 (reference for a preliminary ruling) - Ligue pour la protection des oiseaux and Others  
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 16 October 2003. - Ligue pour la protection des oiseaux and Others v Premier 
ministre and Ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement. - Reference for a preliminary ruling: Conseil 
d'Etat - France. - Directive 79/409/EEC - Conservation of wild birds - Opening and closing dates for hunting - Derogations.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0182:EN:HTML

The Council of State referred to the Court for a preliminary ruling under Article 234 EC two questions on the 
interpretation of Article 9(1)(c) of the Birds Directive. Those questions were raised in actions brought before the  
League for the Protection of Birds, the Association for the Protection of Wild Animals and the Anti-Hunting 
Union respectively seeking the annulment, for misuse of powers, of Decree No 2000-754 of 1 August 2000 
relating to the dates for the hunting of migratory birds and waterfowl and amending the Rural Code (hereinafter  
`the contested decree'). Article 2 of the contested decree provides that derogations from prohibitions on hunting 
outside the hunting periods set by the administrative authorities and during certain vulnerable periods for birds 
may be granted by prefects (departmental heads of administration) to permit the capture, keeping or other 
judicious use of geese, wood pigeons and thrush in small numbers, until 20 February. An order of the Minister 
responsible for hunting, adopted following consultation with the National Council for Hunting and Wildlife, lays  
down the conditions in which such uses may be authorised and the procedures for the controls to be 
implemented. The Minister also determines, after consultation with the National Hunting Federation and the 
National Authority for Hunting and Wildlife, the maximum number of birds, by species, which may be taken in  
each department. Prefects establish the maximum number of birds which may be taken by beneficiaries of the 
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derogation. In the actions brought before the Council of State to annul the contested decree for misuse of powers,  
that court in essence stated that Article 2 of that decree is intended to implement Article 9(1). According to the  
Council of State, the assessment of the legality of Article 2 depends, first, on whether Article 9(1)(c) permits 
derogations from the opening and closing dates for hunting set in the light of the objectives specified in Article  
7(4) and, second, if so, what the criteria and limits are when laying down those derogations. The Council of 
State, after annulling Article 1 of the contested decree in part in so far as it related to the opening or closing dates  
for hunting certain species, decided to stay proceedings and to refer the following questions to the Court for a 
preliminary ruling:  

`1. Does Article 9(1)(c) of Birds Directive permit a Member State to derogate from the opening and closing dates  
for hunting which follow from consideration of the objectives specified in Article 7(4) thereof?  

2. If so, what are the criteria which make it possible to establish the limits of that derogation?' 

The first question  

Article 9(1)(c) provides that Member States may derogate from, inter alia, Article 7 where there is no other 
satisfactory solution, in order to permit, under strictly supervised conditions and on a selective basis, the capture,  
keeping or other judicious use of certain birds in small numbers. It therefore appears that Article 9(1)(c) permits  
authorisation, in compliance with the conditions set out in that provision, of the capture, keeping or other 
judicious use of certain birds during the periods mentioned in Article 7(4), during which the survival of wild 
birds is at particular risk. According to the case-law of the Court, Article 9 authorises Member States to derogate  
from provisions relating, inter alia, to hunting. The Court has also accepted the possibility of derogating from the  
prohibition on hunting species of birds not listed in Annex II to the Directive, to which Article 7(1) refers, in 
particular for the reason set out in Article 9(1)(c). It is clear from the foregoing that the hunting of wild birds for  
recreational purposes during the periods mentioned in Article 7(4) may constitute a judicious use authorised by 
Article 9(1)(c) of that Directive, as do the capture and sale of wild birds even outside the hunting season with a  
view to keeping them for use as live decoys or to using them for recreational purposes in fairs and markets.

The answer to the first question must therefore be that Article 9(1)(c) permits a Member State to derogate from  
the opening and closing dates for hunting which follow from consideration of the objectives set out in Article 
7(4).

The second question  

First, Article 9 authorises Member States to derogate from the general prohibition on hunting protected species  
which is laid down in Articles 5 and 7 only by measures which refer in sufficient detail to the factors mentioned  
in Article 9(1) and (2). A national measure which permits derogating from Article 7(4) by virtue of Article 9(1),  
such as the measure cited in paragraph 5 of this judgment, does not comply with the latter provision if it fails to  
refer to the fact that such a derogation can be granted only where there is no other satisfactory solution.

Second, as regards hunting in particular, that activity can be permitted pursuant to Article 9(1)(c) only if:  

- there is no other satisfactory solution;  

- it is carried out under strictly supervised conditions and on a selective basis;  

- it applies only to certain birds in small numbers. 

The first of the conditions set out in the preceding paragraph cannot be considered to have been satisfied when 
the hunting period under a derogation coincides, without need, with periods in which the Directive aims to 
provide particular protection. There would be no such need if the sole purpose of the derogation authorising 
hunting were to extend the hunting periods for certain species of birds in territories which they already frequent  
during the hunting periods fixed in accordance with Article 7. The third of those conditions cannot be satisfied if  
a hunting derogation does not ensure the maintenance of the population of the species concerned at a satisfactory 
level. If that condition is not fulfilled, the use of birds for recreational hunting cannot, in any event, be 
considered judicious and, accordingly, acceptable for the purposes of the 11th recital in the preamble to the 
Directive.

Finally, the measures under which hunting is authorised pursuant to Article 9(1)(c) must, in accordance with 
Article 9(2), specify:

- the species which are subject to the derogations;  

- the means, arrangements or methods authorised for capture or killing;  

- the conditions of risk and the circumstances of time and place under which such derogations may be granted;  
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- the authority empowered to declare that the required conditions obtain and to decide what means, arrangements  
or methods may be used, within what limits and by whom;  

- the controls which will be carried out.

In the light of the foregoing, the answer to the second question must be that Article 9 must be interpreted as 
allowing hunting to be authorised pursuant to Article 9(1)(c) where:  

- there is no other satisfactory solution. That condition would not be met, inter alia, if the sole purpose of the 
derogation authorising hunting were to extend the hunting periods for certain species of birds in territories which  
they already frequent during the hunting periods fixed in accordance with Article 7;  

- it is carried out under strictly supervised conditions and on a selective basis;  

- it applies only to certain birds in small numbers; - mention is made of:  

(a) the species which are subject to the derogations;  

(b) the means, arrangements or methods authorised for capture or killing; 

(c) the conditions of risk and the circumstances of time and place under which such derogations may be granted; 

(d) the authority empowered to declare that the required conditions obtain and to decide what means, 
arrangements or methods may be used, within what limits and by whom;  

(e) the controls which will be carried out.

C-209/02, Commission v. Austria – „Wörschacher Moos“  
Judgment of the Court (Second Chamber) of 29 January 2004. - Commission of the European Communities v Republic of  
Austria. - Directive 92/43/EEC - Failure of a Member State to fulfil obligations - Conservation of natural habitats - Wild 
fauna and flora - Habitat of the corncrake - Wörschacher Moos special protection area.

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0209:EN:HTML

The Commission brought an action under Article 226 EC for a declaration that, by authorising the proposed 
extension of the golf course in the district of Wörschach in the Province of Styria despite a negative assessment  
of the implications for the habitat of the corncrake (crex crex) in the special protection area, within the meaning  
of Article 4 of the Birds Directive, situated in that district, the Republic of Austria has failed to fulfil its 
obligations under Article 6(3) and (4), in conjunction with Article 7, of the Habitats Directive. The Commission  
maintains that, by virtue of Article 6(3) of the Habitats Directive, the planned extension of the golf course in 
question on a site classified as a SPA should never have been authorised. The extension was likely significantly  
to affect the site and the corncrake population, and therefore to reduce considerably the function of the SPA with  
regard to the conservation objectives fixed by Community legislation. Furthermore, the conditions for 
authorisation of the project under Article 6(4) of the Habitats Directive were not met.

The Austrian Government states that, in view of the impact assessment which was duly carried out and of the 
subsequent measures imposed by the decision of 14 May 1999, any significant threat to the corncrake population  
in the `Wörschach Moos' SPA was removed. Therefore it was not necessary for the conditions laid down in 
Article 6(4) of the Habitats Directive to be fulfilled in order for the extension of the golf course to be authorised.

It can be seen from Article 6(3) of the Habitats Directive, read in conjunction with Article 7, that any plan or 
project not directly connected with or necessary to the management of a SPA classified under Article 4 of the 
Birds Directive but likely to have a significant effect thereon, either individually or in combination with other 
plans or projects, is to be subject to appropriate assessment of its implications for the SPA in view of the SPA's  
conservation objectives. In the light of the conclusions of the assessment of the implications for the SPA, the 
competent national authorities are to agree to the plan or project only after having ascertained that it will not 
adversely affect the integrity of the SPA concerned and, if appropriate, after having obtained the opinion of the 
general public. It is common ground that, in 1998, in the course of the investigations preceding the adoption of 
the decision of 14 May 1999, an expert's report was produced, at the request of the authorities of the Province of  
Styria, by Mr Gepp of the Graz Institute for the Protection of Nature and Ecology. This report is reproduced as  
part of that decision. The report stated that a corncrake population was present in the SPA where the disputed 
extension to the golf course was to be created. The extension would entail in particular the loss of part of the 
feeding and resting areas of the species in question, the destruction of the functional links by the splitting up of 
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the different zones used by the corncrake and the elimination of, and disturbance to, elements of habitat. The 
measures which might counter the disturbance liable to be caused by the disputed project would be only partially  
effective, difficult to implement and of doubtful long-term effectiveness. In short, the creation of the two holes in  
question could well threaten the continued existence of the corncrake population in the `Wörschacher Moos' 
SPA, the only population in the Central Alps likely to reproduce. It is for this reason that the report suggests 
some alternative sites for the extension to the golf course. At the request of the authorities of the Province of 
Styria, Mr Lentner produced a report, on 26 June 1999, assessing the value of Mr Gepp's report, in the light of  
the conclusions drawn from it by the Styrian authorities. According to Mr Lentner, the proposition contained in 
the decision of 14 May 1999 that the measures laid down would enable negative effects on the corncrake 
population to be avoided and ensure its continuation was not in any way supported by Mr Gepp's report or by 
other ornithological reports or opinions available to the authorities. In reality, those measures, laid down as 
compensatory measures, had to be considered inappropriate for avoiding those negative effects with a margin of  
safety. Having regard to the content of those expert's reports and in the absence of evidence to the contrary, the 
inevitable conclusion is that at the time of the adoption of the decision of 14 May 1999, the Austrian authorities  
were not justified in considering that the planned extension of the golf course in question in the present case, 
coupled with the measures prescribed by that decision, was not such as significantly to disturb the corncrake 
population in the `Wörschacher Moos' SPA and would not adversely affect the integrity of that SPA. The fact 
that the note dated 15 July 2002 produced by Mr Gepp at the request of the Government of the Province of Styria  
regarding the interpretation of the assessments and conclusions contained in his own report seems to soften 
somewhat their implications cannot affect the finding made in the previous paragraph of this judgment. The 
same is true of the surveys of the corncrake population in the `Wörschacher Moos' SPA carried out in 2000 and  
2002 and recording the presence, respectively, of three and two parading males, to which the Austrian 
Government refers to show that the creation of the extension of the golf course has not caused a significant 
reduction in that population. It is apparent from the above that the decision of 14 May 1999 was not adopted in  
compliance with the requirements of Article 6(3) of the Habitats Directive. It is also established that the 
conditions laid down in Article 6(4) thereof have not been fulfilled in the present case. Accordingly, it must be 
held that, by authorising the proposed extension of the golf course in the district of Wörschach in the Province of 
Styria despite a negative assessment of its implications for the habitat of the corncrake (crex crex) in the 
`Wörschacher Moos' SPA situated in that district and classified as provided for in Article 4 of the Birds 
Directive, the Republic of Austria has failed to fulfil its obligations under Article 6(3) and (4), in conjunction 
with Article 7, of the Habitats Directive.

C-98/03, Commission v. Germany  
Failure of a Member State to fulfil obligations – Directive 92/43/EEC – Conservation of natural habitats – Wild fauna and  
flora – Assessment of the implications of certain projects on a protected site – Protection of species  

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0098:EN:HTML

National law  

The Federal Republic of Germany has, inter alia, transposed the Directive by the Federal Law on Nature 
protection of 21 September 1998 (‘the BNatSchG 1998’). That law was subsequently repealed and replaced by 
the Federal Law on nature protection and countryside conservation of 25 March 2002 (‘the BNatSchG 2002’). 
Paragraph 34(1) of the BNatSchG 2002 transposed into German law the duty laid down in the first sentence of 
Article 6(3) to subject projects to an assessment of their implications for protected sites, for the purposes. 
Paragraph 10(1)(11) of the BNatSchG 2002 defines the concept of ‘projects within the meaning of the law’ as 
follows:  

‘a) projects and measures planned within a site of Community importance or a European site for the protection 
of birds, in so far as they are subject to a decision by an authority or to notification to an authority or that they  
are carried out by an authority, and  

b) acts affecting nature and the countryside, within the meaning of Paragraph 18, in so far as they are subject to a  
decision by an authority or to notification to an authority or that they are carried out by an authority, and  

c) installations subject to an authorisation under Federal law on protection against pollution and the use of water,  
which are subject to an authorisation or to approval under the Law on water use,  
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in so far as, separately or in conjunction with other projects or plans, they are likely to have a significant effect  
on a site of importance to the Community or a European site for the protection of birds …’  

Paragraph 18 of the BNatSchG 2002 provides:  

‘1. Acts affecting nature and the countryside, within the meaning of this Law, are changes of form or use of 
surface areas or changes to the level of the water table connected to the surface soil stratum which may alter to a  
considerable extent the capacity and functioning of the ecosystem or the countryside.

2. The use of soil for the purpose of agriculture, forestry and fishing shall not constitute an intervention where it  
takes account of the objectives and the principles of nature protection and countryside conservation. The use of  
soil for the purposes of agriculture, forestry and fishing does not, in principle, undermine the objectives and 
principles set out above, provided that it complies with the conditions in Paragraph 5(4) to (6) and the rules of 
professional practice under the Law on agriculture forestry and fishing and Paragraph 17(2) of the Federal Law  
on soil protection.’  

Paragraph 36 of BNatSchG 2002 entitled ‘Material nuisances’ provides:  

‘If it is foreseeable that installations, subject to an authorisation under the Federal Law on protection against 
pollution, will cause emissions which, together with other installations or measures, will significantly affect, in 
the area of impact of that installation, the elements fundamentally necessary for the conservation of a site of 
Community importance or a European site for the protection of birds, and if the damage cannot be made good in  
accordance with Paragraph 19(2), the authorisation shall not be issued unless the conditions in the combined 
provisions of Paragraph 34(3) and (4) are fulfilled. Paragraph 34(1) and (5) are applicable mutatis mutandis. 
Decisions shall be taken with the agreement of the authorities responsible for nature protection and conservation  
areas.’

The first sentence of Paragraph 39(2) of the BNatSchG 2002, entitled ‘Relationship with other legislative 
provisions’, provides:  

‘The laws on the protection of plants, the protection of animals, protection against epizootic diseases and the 
laws on forests, hunting and fishing shall not be affected either by the provisions of this section or by the laws 
adopted pursuant thereto.’  

Paragraph 42(1) and (2) of the BNatSchG 2002 are designed to transpose the prohibitions in Articles 12 and 13.

Paragraph 43 of the BNatSchG 2002, entitled ‘Derogations’, provides, in subparagraph 4, that ‘the prohibitions  
laid down in Paragraph 42(1) and (2) shall not apply to acts intending to use soil for the purposes of agriculture,  
forestry or fishing and carried out in accordance with good professional practice and the requirements laid down  
in Paragraph 5(4) to (6); acts intending to process the products obtained in the course of those activities; acts 
designed to implement an act authorised under Paragraph 19, or an assessment of the effect on the environment  
within the framework of the Law on the assessment of environmental impact; acts to implement a measure 
authorised under Paragraph 30; provided that animals and their nesting and incubation sites, habitats and resting 
places, and plant species which are specifically protected, are not unintentionally damaged as a result.’  

The Directive was also transposed in the Federal Republic of Germany by way of a number of sectoral laws, 
including the Law on plant protection of 14 May 1998 (Planzenschutzgesetz, BGBl. 1998 I, p. 971, ‘the 
PflSchG’), which provides in Paragraph 6(1):  

‘Pesticides must be used in accordance with good professional practice. Use shall be prohibited if it is 
foreseeable that it will produce harmful effects on humans or animals or the water table, or that it will produce  
other serious harmful effects, in particular, on the balance of nature. The competent authority shall order the 
measures necessary in order to satisfy the requirements mentioned in the first two sentences of this 
subparagraph.’  

The first complaint  

The Commission complains that the Federal Republic of Germany has failed to fully transpose Article 6(3) and  
(4) into its national law in so far as the definition of ‘project’, in Paragraph 10(1)(11)(b) and (c) of the BNatSchG  
2002, which applies to projects undertaken outside the SACs, is too restrictive and excludes the duty to carry out  
an assessment of the implications of certain acts and other activities which are potentially harmful to protected 
sites. As regards projects within the meaning of Paragraph 10(1)(11)(b) of the BNatSchG 2002, the Commission  
submits that since they include only acts affecting nature and the countryside, within the meaning of Paragraph 
18, certain projects likely to have a significant effect on protected sites are not subject to a prior assessment of 
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the implications for the site in accordance with Article 6(3) and (4). Paragraph 18(1) covers only changes of 
form or use of surface areas, but fails to take account of any other activities or measures which do not concern 
the surface area of a protected site or those which do not result in any change, even where they are likely to have  
a significant effect on such a site. In fact, the term ‘project’, within the meaning of Paragraph 10(1)(11)(b) of the  
BNatSchG 2002, which refers to acts carried out outside the SACs, is narrower than that in Paragraph 
10(1)(11)(a), which concerns projects carried out within an SAC. In its definition of measures to be subject to an  
assessment of the implications, the Directive does not distinguish between measures taken outside or inside a 
protected site. Moreover, Paragraph 18(2) of BNatSchG 2002 excludes from the term ‘project’ within the 
meaning of Paragraph 10(1)(11)(b) the use of soil for the purposes of agriculture, forestry and fishing, where that  
project takes account of the objectives and principles of nature protection and countryside conservation. 
Furthermore, as regards Paragraph 10(1)(11)(c) of the BNatSchG 2002, the Commission criticises the fact that 
the definition of ‘project’ is limited, on one hand, to installations subject to authorisation under the Federal Law  
on protection against pollution (Bundes-Immissionsschutzgestez, ‘the BImSchG’) and, on the other hand, to the 
use of water which is subject to authorisation or approval under the Law on water use (Wasserhaushaltsgesetz, 
‘the WHG’). Therefore, the installations and uses of water not subject to authorisation or approval are excluded  
from the duty to carry out an assessment of the implications for the site laid down in Article 6(3), regardless of  
whether or not they may have a significant impact on the protected sites.

The German Government submits, first of all, that the Commission interprets the term ‘project’ too widely, since  
it does not permit any limit on the duty to carry out an assessment of the implications that the activities referred  
to by German law may have on the sites. That term should be interpreted in the light of the specific definition in  
Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private 
projects on the environment. Next, the German Government contends that the term ‘act’, within the meaning of  
Paragraph 18(1) of the BNatSchG 2002, requires a case by case assessment in the light of the objectives of the 
Directive. Therefore, in practice, Paragraph 18(1) does not limit the term ‘project’ with the meaning of the 
Directive. Paragraph 18(1) does not require a change of form or use of the surface area, but that there be an act  
where an activity has an effect on the surface area which impacts on the protected site. As regards the derogation  
laid down in Paragraph 18(2) of the BNatSchG 2002, the German Government submits that it is a mandatory 
requirement of that provision that the objectives and principles of nature protection and countryside conservation  
have been taken into consideration, so that the use of soil for the purposes of agriculture, forestry and fishing 
does not constitute a project which must be subject to an assessment of its implications. Finally, as regards 
Paragraph 10(1)(11)(c) of the BNatSchG 2002, the German Government states that the installations which are 
not subject to authorisation or approval under the BImSchG must themselves comply with requirements which 
take account of the Directive. The BImSchG requires, inter alia, verification that serious environmental damage  
which is preventable by the state of current technology is in fact prevented, and that the damage that cannot be 
avoided by current technology is reduced to the minimum. As regards the use of water which does not require an  
authorisation under the WHG, the German Government contends, in particular, that such use concerns very 
small quantities of water, which is compatible with Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the  
Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy (OJ 
2000 L 327, p. 1). If uses which do not have any significant impact on the status of a body of water are not taken  
into consideration under Directive 2000/60 they cannot have any significant impact on neighbouring SACs.

Findings of the Court  

According to the first sentence of Article 6(3), any plan or project not directly connected with or necessary to the  
management of the site but likely to have a significant effect thereon, either individually or in combination with  
other plans or projects, is to be subject to appropriate assessment of its implications for the site in view of the 
site’s conservation objectives. The Court has already held that the requirement for an appropriate assessment of  
the implications of a plan or project is thus conditional on its being likely to have a significant effect on the site.  
In the light, in particular, of the precautionary principle, such a risk exists if it cannot be excluded on the basis of  
objective information that the plan or project will have a significant effect on the site concerned. Therefore, the  
condition, to which the assessment of the implications of a plan or a project on a particular site is subject, which  
requires such an assessment to be carried out where there are doubts as to the existence of significant effects, 
does not permit that assessment to be avoided, as do Paragraph 10(1)(11)(b) of the BNatSchG 2002, read in 
conjunction with Paragraph 18, and Paragraph 10(1)(11)(c), in respect of certain categories of projects, on the 
basis of criteria which do not adequately ensure that those projects will not have a significant effect on the 
protected sites. It should be noted, in particular, that Article 10(1)(11)(b) and (c) of the BNatSchG 2002 exclude  
from the assessment obligation (i) projects consisting of acts affecting nature and the countryside other than 
changes of form or use of surface areas or changes to the level of the water table connected to the surface soil 
stratum, and (ii) projects relating to installations or to use of water, on account of the fact that they are not 
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subject to authorisation. It does not appear that those criteria excluding the duty to carry out an assessment are 
capable of ensuring that those projects are never likely have a significant effect on the protected sites. As
regards, in particular, installations not subject to authorisation under the BImSchG, the fact that that text requires  
verification, that serious environmental damage which may be prevented by current technology is in fact 
prevented, and that damage which cannot be prevented by current technology is reduced to the minimum, cannot  
be sufficient to ensure compliance with the duty laid down in Article 6(3). The duty of verification laid down by  
the BImSchG is not, in any event, capable of ensuring that a project relating to such an installation does not 
adversely affect the integrity of the protected site. In particular, the duty to verify whether serious environmental  
damage, which cannot be prevented by current technology, is reduced to the minimum, does not ensure that such  
a project will not give rise to such damage. As regards the use of water not requiring an authorisation under the  
WHG, the fact that it concerns the use of small quantities of water does not in itself preclude the possibility that  
some of those uses are likely to have a significant effect on a protected site. Even assuming that such uses of 
water are not likely to have a significant effect on the status of a body of water, it does not follow that they are  
not likely to have a significant effect on neighbouring protected sites. In the light of the foregoing, it must be 
held that the Federal Republic of Germany has failed to correctly transpose into its national law Article 6(3) as 
regards certain projects undertaken outside the SACs.

The second complaint  

The Commission submits that Paragraph 36 of the BNatSchG 2002 does not correctly transpose Article 6(3) and  
(4), in so far as the authorisation for installations causing emissions is refused only where it is foreseeable that 
they directly affect an SAC situated in an area where those installations are operated. It follows that material 
nuisances caused outside such an area are, however, not taken into account, contrary to those provisions of the 
Directive.

The German Government states that monitoring of material nuisance caused by air pollutants or noise from the 
area affected by the installation must be carried out on an individual basis taking account of local data and the 
various pollutants emitted by the installation. Further, in practice, an authorisation for a project involving 
material nuisance is issued only if it does not have any harmful effects on the areas protected by the Directive.

Since, under Paragraph 36 of the BNatSchG 2002, the authorisation of installations causing emissions is refused  
only where they appear likely to affect a protected site situated in the area of impact particularly of those 
installations, installations whose emissions affect a protected site situated outside such an area may be authorised  
without taking account of the effects of those emissions on such a site. In that connection, it must be held that the  
system established by German law, so far as it covers emissions within an area of impact, as defined in technical  
circulars in accordance with general criteria on installations, do not appear to be capable of ensuring compliance  
with Article 6(3) and (4). In the absence of established scientific criteria, which have not been mentioned by the  
German Government, which would a priori rule out emissions affecting a protected site situated outside the area  
of impact of the installation concerned having a significant effect on that site, the system put in place by national  
law in the field in question is not, in any event, capable of ensuring that the projects or plans relating to 
installations causing emissions which affect protected sites situated outside their area of impact do not adversely  
affect the integrity of those sites, within the meaning of Article 6(3). Accordingly, it must be held that Article 
6(3) has not been properly transposed.  

The third complaint  

The Commission complains that the Federal Republic of Germany has failed to properly transpose the obligation  
in Article 12(1)(d) to take the requisite measures to establish a system of strict protection for certain animals by  
prohibiting the deterioration or destruction of breeding sites or resting places. The Commission argues that that 
provision requires Member States to prohibit not only deliberate acts but also non-deliberate ones. It submits that  
Paragraph 43(4) of the BNatSchG 2002 fails to comply with Article 12(1)(d), in so far as it authorises a number  
of derogations from the rules protecting the sites ‘provided that animals, including their nesting or incubation 
sites, habitat or resting places … are not intentionally affected’.

The German Government observes that the transposition of Article 12(1)(d) is limited over the whole territory of  
the Federal Republic of Germany to deliberate acts, which, it argues, is in accordance with that provision since it  
does not require inclusion of non-deliberate destruction or deterioration of those sites in the system of protection  
that it establishes. An interpretation which also prohibits non-deliberate acts is, in any event, contrary to the 
principle of proportionality.
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The Court has already held that the acts referred to in Article 12(1)(d) include non-deliberate acts. By not 
limiting the prohibition laid down in Article 12(1)(d) to deliberate acts, which it has done in respect of acts 
referred to in Article 12(1)(a) to (c), the Community legislature has demonstrated its intention to give breeding  
grounds or resting places increased protection against acts causing their deterioration or destruction. Given the 
importance of the objectives of protecting biodiversity which the Directive aims to achieve, it is by no means 
disproportionate that the prohibition laid down in Article 12(1)(d) is not limited to deliberate acts. In those 
circumstances the complaint alleging that Article 12(1)(d) has not been properly transposed must be accepted.

The fourth complaint 

The Commission complains that the Federal Republic of Germany inserted in Paragraph 43(4) of the BNatSchG  
2002 two derogations to the prohibitions laid down in Paragraph 42(1), which do not sufficiently take account of  
the conditions to which the derogations authorised by Article 16 are subject. More specifically, the Commission  
refers to derogations in German law to the systems for the protection of species to which implementing measures  
for an act authorised in accordance with Paragraph 19 of the BNatSchG 2002 and implementing measures 
authorised under Paragraph 30 of that law are entitled.

The German Government replies that the acts and measures which are the subject of the two derogations laid  
down in Paragraph 43(4) of the BNatSchG 2002 are subject to administrative decisions and that in order to adopt  
such decisions the competent authorities are, in any event, bound to observe the conditions laid down in Article  
16.

It is clear from the 4th and 11th recitals in the preamble to the Directive that the threatened habitats and species  
form part of the European Community’s natural heritage and that the threats to them are often of a transboundary 
nature, so that the adoption of conservation measures is a common responsibility of all Member States. 
Accordingly, faithful transposition becomes particularly important in an instance such as the present one, where 
management of the common heritage is entrusted to the Member States in their respective territories. It follows 
that, in the context of the Directive, which lays down complex and technical rules in the field of environmental 
law, the Member States are under a particular duty to ensure that their legislation intended to transpose that 
Directive is clear and precise. Accordingly, even assuming that the two derogations at issue in this case must be  
the subject of administrative decisions, on the issuing of which the competent authorities do in fact comply with  
the conditions to which Article 16 subjects the authorisation of derogations, the fact remains that Paragraph 
43(4) of the BNatSchG 2002 does not provide a legal framework consistent with the derogatory regime 
established by Article 16. That provision of national law does not submit the grant of the two derogations in 
question to all of the conditions laid down in Article 16. In that connection, it is sufficient to state that Paragraph  
43(4) of the BNatSchG 2002 provides as the sole condition for authorisation for those derogations that animals, 
including their nesting or incubation sites, habitat or resting places and plant species which are particularly 
protected must not be subject to deliberate harm. Therefore, the complaint alleging that Article 16 has not been 
properly transposed into German law must be accepted.

The fifth complaint  

The Commission refers to Paragraph 6(1) of the PflSchG, which prohibits the use of pesticides if it is foreseeable  
that they will produce effects harmful to human or animal health or the water table, or has other seriously 
harmful effects, in particular, on the balance of nature, the latter also covering plant and animal species within 
the meaning of Paragraph 2(6) of the PflSchG. The Commission argues that, by that prohibition, the Federal 
Republic of Germany has failed to transpose Articles 12, 13 and 16 in a sufficiently clear and precise manner.

The German Government contests the merits of that complaint, arguing that the provision referred to by the 
Commission contains a general prohibition which facilitates compliance with the prohibitions laid down in 
Articles 12 and 13. It also refers to the fact that, according to Paragraph 6(1) of the PflSchG, pesticides must be  
used in accordance with good professional practice, and that the competent authority may order the measures 
necessary to fulfil the requirements also mentioned in that provision.

In that connection, as was pointed out above, the Member States are, in the context of the Directive, under a 
particular duty to ensure that their legislation intended to transpose that Directive is clear and precise. According  
to settled case-law, Articles 12, 13 and 16 form a coherent body of provisions. Articles 12 and 13 require 
Member States to establish a system of strict protection for animal and plant species. Paragraph 6(1) of the 
PflSchG, by listing the situations in which the use of pesticides is prohibited, does not express in a clear, specific  
and strict manner the measures laid down in Articles 12 and 13 which prohibit protected species from being 
adversely affected. In particular, it does not appear that the prohibition on using pesticides, where it is 
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foreseeable that it will produce seriously harmful effects on the balance of nature, is as clear, precise and strict as  
the prohibition on the deterioration of breeding sites or resting places of protected animals laid down in Article 
12(1)(d) or the prohibition of the deliberate destruction in the wild of protected plants laid down in Article 
13(1)(a). Accordingly, the fifth complaint must be accepted in so far as it concerns Articles 12 and 13.

The sixth complaint 

The Commission complains that the Federal Republic of Germany has infringed Articles 12 and 16 by failing to 
notify it of the fishery catch legislation or by failing to ensure that those provisions contain adequate bans on 
fishing. The Commission argues that the legislation in three Länder is not in accordance with the Directive. 
Thus, in Bavaria, the fish known by the scientific name coregonus oxyrhynchus does not feature among the 
species protected all year round. In Brandenberg, that species and the mollusc unio crassus are not protected. In
Bremen, the legislation does not include in the list of fishing bans the three species which must be protected in 
that Land, namely, the two species previously mentioned and the fish acipenser sturio. Furthermore, that 
legislation expressly authorises fishing of specimens of acipenser sturio which are at least 100 cm long and 
specimens of the species coregonus oxyrhynchus which are at least 30 cm long. Moreover, no information is 
available on any fishing bans in the Länder of Berlin, Hamburg, Mecklenburg-West Pomerania, Lower Saxony, 
North Rhine-Westphalia, Saarland, Saxony and Saxe-Anhalt. It cannot, therefore, be held that the legislation in 
those Länder contains the fishing bans necessary to satisfy the provisions of Articles 12 and 16.

The German Government contends that, although Federal law authorises the Länder to lay down more specific 
provisions on the right to fish, those provisions must nevertheless be interpreted in accordance with the 
Directive. Where the provisions of the Länder on fishing contravene the protection of the species of fish and 
shellfish legally required by Community law, they are void on account of an infringement of Federal law. To that  
effect, the BNatSchG 2002 is a law which overrides the legislation of the Länder. The fishing ban laid down in  
Paragraph 42(1)(1) of the BNatSchG 2002, which also concerns the species mentioned in Annex IV of the 
Directive is therefore applicable. Therefore, it is not necessary to notify the provisions of the Länder on that 
matter. The German Government states that it will ensure that the provisions of the Länder on fishing will be 
amended forthwith, in so far as they do not comply with the conditions of the Directive and Federal law, as is the  
case, for example, of the legislation of the Land Bremen, which is complained of by the Commission.

It is common ground in this case that coregonus oxyrhynchus, unio crassus and acipenser sturio, which feature in 
Annex IV(a) to the Directive, are species found in Germany. Those species must therefore be subject, in 
accordance with Article 12(1)(a), to a system of strict protection prohibiting all forms of deliberate capture or 
killing of members of those species in the wild. It is clear from the file that, when the period set down in the 
reasoned opinion expired, Bremen’s legislation authorised, inter alia, the capture of fish all year round so long as  
no fishing bans were issued. Coregonus oxyrhynchus is not the subject of a fishing ban. In Brandenburg neither  
that species nor unio crassus are the subject of a fishing ban. As to Bremen’s legislation, the German 
Government has acknowledged that it is not in accordance with the Directive. Although it is true, as the German  
Government observes, that Paragraph 42(1) of the BNatSchG 2002 prohibits, inter alia, the capture and killing of  
the animal species covered by a system of strict protection, such as those mentioned in paragraph 74 of this 
judgment, the fact remains that, under the first sentence of Paragraph 39(2) of that law on the protection of 
animals, hunting and fishing are not affected by the provisions of that section. That section includes Paragraph 
42 of the BNatSchG 2002. In those circumstances, it must be stated that the legislative framework existing in 
Germany, in which regional provisions which infringe Community law coexist with a Federal law which 
complies with it, does not ensure effectively, and in a clear and precise manner, in respect of the three animal 
species at issue in this case, the strict protection required by Article 12(1)(a), with respect to the prohibition of all  
forms of deliberate capture and killing of specimens of those species in the wild.

In this case, it is established that German law is not in accordance with Article 12(1)(a) and does not fulfil the 
conditions for derogation laid down in Article 16. As regards the rules on fishing in the other Länder, which have  
not been communicated to the Commission, it cannot be held that they do not satisfy the provisions of Articles  
12 and 16, since no information is available on any fishing bans in those Länder, particularly since, as was stated 
in paragraph 77 of this judgment, Paragraph 42(1)(1) of the BNatSchG 2002 prohibits the capture and killing of  
specimens of the species coregonus oxyrhynchus, union crassus and acipenser sturio. In that connection, it must  
be observed that Article 23(3) provides that Member States are to communicate to the Commission the main 
provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive. However, the Commission has  
not based its action on that provision. It follows that the sixth complaint must be accepted within the limits set 
out in the preceding paragraphs of this judgment.
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Accordingly, the Court finds that:  

– by failing, in respect of certain projects carried out outside the SAC within the meaning of Article 4(1), to 
require compulsory assessment of the impact on the site, in accordance with Article 6(3) and (4) whether or not  
such projects are capable of significantly affecting such an SAC;  

– by authorising emissions in an SAC, irrespective of whether they are likely to have a significant effect on that  
area;

– by derogating from the scope of the provisions concerning the protection of species in the case of certain non- 
deliberate effects on protected animals;  

– by failing to ensure compliance with the criteria for derogation set out in Article 16 in the case of certain 
activities compatible with the conservation of the area;  

– by retaining provisions on the application of pesticides which do not take sufficient account of the protection  
of species;

– by failing to ensure that legislation on fishing contains adequate bans on catches, 

the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under Article 6(3) and (4) and Articles 12, 13  
and 16.

C-117/03 (reference for a preliminary ruling) – “Dragaggi”  
Judgement of the Court (Second Chamber) of 13 January 2005 In Case C-117/03, Reference for a preliminary ruling under  
Article 234 EC from the Consiglio di Stato (Italy), made by order of 17 December 2002, received at the Court on 18 March  
2003, in the proceedings Società Italiana Dragaggi SpA and Others v Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione  
Autonoma del Friuli Venezia Giulia  

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-
117/03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

The reference for a preliminary ruling relates to the interpretation of Articles 4(5), 6(3) and 21 of the Habitats 
Directive. The reference was submitted in proceedings between, first, Società Italiana Dragaggi SpA 
(‘Dragaggi’) amongst others and, second, the Ministry for Infrastructure and Transport and the Autonomous 
Region of Friuli-Venezia Giulia concerning the annulment, by the contracting authority, of a tender procedure 
relating to dredging works and the dumping of sediment on reclaimed land in the port of Monfalcone.

On 14 May 2001 Dragaggi was awarded a contract relating to dredging works and the dumping of the sediment  
on reclaimed land in the port of Monfalcone. Four months later the contracting authority annulled the entire 
tender procedure on the ground that the reclaimed land on which the sediment resulting from the works was 
intended to be deposited was classified as a site of Community interest, requiring an impact assessment under the  
relevant national legislation. According to the authority, such an assessment could not have a positive outcome. 
Dragaggi challenged the legality of the decision annulling the tender procedure before the Regional 
Administrative Court of Friuli Venezia Giulia. It contended in particular that the procedure for classifying as a 
site of Community importance the ‘mouth of the Timavo’ site where the reclaimed land in question was situated  
had not yet been completed. Although the Italian authorities had proposed a list of sites, including the site at the  
mouth of the Timavo, to the Commission, the latter had not yet adopted the Community list under the third 
subparagraph of Article 4(2). Therefore, the obligation to carry out a prior assessment of projects that had 
significant implications for the site was not yet applicable. In its judgment, the court rejected the argument 
alleging that the impact assessment procedure was not applicable to the project. According to the Regional 
Administrative Court of Friuli Venezia Giulia, where a Member State has, as in the present instance, identified a  
site hosting a priority species and has included it in the list proposed to the Commission, that site must, under 
paragraph 1 of Schedule III (Stage 2) to the Directive, be considered to be of Community importance. 
Accordingly it is subject, pursuant to Article 4(5), to the protective measures referred to in Article 6(2), (3) and 
(4) thereof, and in particular to the impact assessment which is provided for in Article 6(3). According to that 
court, this approach is the only one capable of giving logical meaning to the Directive which, inasmuch as it 
seeks to protect habitats or species in danger of disappearance and extinction, must be capable of applying 
directly, if only in order to provide a safeguard. Furthermore, the measures proposing the classification of the 
mouth of the Timavo as a priority site, in particular the decree of the Minister for the Environment of 3 April 
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2000, were not challenged. Holding that an impact assessment was necessary, the Regional Administrative Court  
of Friuli Venezia Giulia upheld Dragaggi’s other complaints alleging that the persons concerned by the carrying  
out of the project had not been consulted, that alternative solutions to those defined in the project had not been 
considered before the tender procedure was annulled and that the competent authority had not considered the 
possibility of giving a positive assessment accompanied by conditions. Dragaggi brought an appeal against the 
judgment of the Regional Administrative Court of Friuli Venezia Giulia before the Council of State. In
particular, it repeated before the Council of State the argument that Article 4(5) requires the protective measures  
envisaged in Article 6 to be applied only once the Community list has been established. In its submission, this 
view is confirmed by Article 4 of Decree No 357/97 which provides that the protective measures must be 
adopted within three months following the inclusion of the site on the list established by the Commission. The
Council of State observed that, inasmuch as the listing of sites of Community importance hosting priority 
habitats appeared to be a purely declaratory act that did not require the exercise of any discretion by the 
Community authority, the interpretation placed on Article 4(5) by the Regional Administrative Court of Friuli 
Venezia Giulia could not be considered to be manifestly unfounded. In those circumstances the Council of State  
decided to stay proceedings and refer the following question to the Court of Justice for a preliminary ruling:  

‘Is Article 4(5) of the Habitats Directive to be interpreted as meaning that the measures under Article 6 and, in 
particular, under Article 6(3) of that Directive are mandatory for the Member States only after final approval at  
Community level of the list of sites under Article 21 or, alternatively, in addition to determination of the ordinary  
commencement date of conservation measures, must a distinction be drawn between declaratory listing and 
determinative listing (including in the first category the listing of priority sites) with the result that, in order to 
ensure the effectiveness of the Directive, where a Member State identifies a site of Community importance 
sustaining priority natural habitat types or species, there must be considered to be an obligation to carry out an 
assessment of plans and projects with a significant effect on the site even before the Commission draws up the 
draft list of sites or the adoption of the final version of that list pursuant to Article 21 and, in fact, with effect  
from the drawing up of the national list?’  

Pursuant to Article 4(5), the regime for the protection of special areas of conservation that is laid down in Article  
6(2), (3) and (4) thereof applies to a site once it is placed, in accordance with the third subparagraph of Article  
4(2), on the list of sites selected as sites of Community importance as adopted by the Commission under the 
procedure laid down in Article 21. The fact that, according to paragraph 1 of Annex III (Stage 2) to the 
Directive, all the sites identified by the Member States in Stage 1 which contain priority natural habitat types 
and/or species will be considered as sites of Community importance cannot render the protection regime 
prescribed in Article 6(2), (3) and (4) applicable to them before they appear, in accordance with the third 
subparagraph of Article 4(2), on the list of sites of Community importance adopted by the Commission. The 
contrary proposition referred to by the Consiglio di Stato, that where a Member State has, as in the main 
proceedings, identified a site as hosting a priority habitat and has included it in the list proposed to the 
Commission pursuant to Article 4(1), that site must, in view of paragraph 1 of Annex III (Stage 2) to the 
Directive, be considered to be of Community importance and is therefore subject, pursuant to Article 4(5), to the  
protective measures referred to in Article 6(2), (3) and (4), cannot succeed. First, this proposition clashes with 
the wording of Article 4(5), which expressly links application of those protective measures to the fact that the 
site concerned has been placed, in accordance with the third subparagraph of Article 4(2), on the list of sites of 
Community importance adopted by the Commission. Second, the proposition presupposes that, where a site has  
been identified by a Member State as hosting priority natural habitat types or priority species and has been 
referred to on the list proposed to the Commission pursuant to Article 4(1), the Commission is required to place  
it on the list of sites of Community importance which it adopts in accordance with the procedure laid down in 
Article 21 and is mentioned in the third subparagraph of Article 4(2). If that were the case, the Commission 
would be precluded, when establishing, in agreement with each Member State, a draft list of sites of Community  
importance within the meaning of the first subparagraph of Article 4(2), from contemplating not including on the  
draft list any site proposed by a Member State as hosting priority natural habitat types or priority species, even if  
it were to consider, notwithstanding the contrary opinion of the Member State concerned, that a given site did 
not host priority natural habitat types and/or species as referred to in paragraph 1 of Annex III (Stage 2) to the 
Directive. Such a situation would be contrary, in particular, to the first subparagraph of Article 4(2), read in 
conjunction with paragraph 1 of Annex III (Stage 2). It thus follows from the foregoing that, on a proper 
construction of Article 4(5), the protective measures prescribed in Article 6(2), (3) and (4) are required only as 
regards sites which, in accordance with the third subparagraph of Article 4(2), are on the list of sites selected as  
sites of Community importance adopted by the Commission in accordance with the procedure laid down in 
Article 21. This does not mean that the Member States are not to protect sites as soon as they propose them, 
under Article 4(1), as sites eligible for identification as sites of Community importance on the national list 
transmitted to the Commission. If those sites are not appropriately protected from that moment, achievement of  
the objectives seeking the conservation of natural habitats and wild fauna and flora, as set out in particular in the  
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sixth recital in the preamble to the Directive and Article 3(1) thereof, could well be jeopardised. Such a situation  
would be particularly serious as priority natural habitat types or priority species would be affected, for which, 
because of the threats to them, early implementation of conservation measures would be appropriate, as 
recommended in the fifth recital in the preamble to the Directive. In the present instance, it should be 
remembered that the national lists of sites eligible for identification as sites of Community importance must 
contain sites which, at national level, have an ecological interest that is relevant from the point of view of the 
Directive’s objective of conservation of natural habitats and wild fauna and flora. It is apparent, therefore, that in  
the case of sites eligible for identification as sites of Community importance that are mentioned on the national  
lists transmitted to the Commission and may include in particular sites hosting priority natural habitat types or 
priority species, the Member States are, by virtue of the Directive, required to take protective measures 
appropriate for the purpose of safeguarding that ecological interest.

The answer to the question referred must therefore be that:  

– on a proper construction of Article 4(5), the protective measures prescribed in Article 6(2), (3) and (4) are 
required only as regards sites which, in accordance with the third subparagraph of Article 4(2), are on the list of  
sites selected as sites of Community importance adopted by the Commission in accordance with the procedure 
laid down in Article 21;  

– in the case of sites eligible for identification as sites of Community importance which are included in the 
national lists transmitted to the Commission and, in particular, sites hosting priority natural habitat types or 
priority species, the Member States are, by virtue of the Directive, required to take protective measures that are 
appropriate, from the point of view of the Directive’s conservation objective, for the purpose of safeguarding the  
relevant ecological interest which those sites have at national level.

On those grounds, the Court rules as follows: 

On a proper construction of Article 4(5), the protective measures prescribed in Article 6(2), (3) and (4) of that 
Directive are required only as regards sites which, in accordance with the third subparagraph of Article 4(2), are  
on the list of sites selected as sites of Community importance adopted by the Commission of the European 
Communities in accordance with the procedure laid down in Article 21. In the case of sites eligible for 
identification as sites of Community importance which are included in the national lists transmitted to the 
Commission and, in particular, sites hosting priority natural habitat types or priority species, the Member States  
are, by virtue of he Directive, required to take protective measures that are appropriate, from the point of view of  
the Directive’s conservation objective, for the purpose of safeguarding the relevant ecological interest which 
those sites have at national level.
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C-6/04, Commission v. United Kingdom 
Failure of a Member State to fulfil obligations – Directive 92/43/EEC – Conservation of natural habitats – Wild fauna and  
flora

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0006:EN:HTML

The method of transposing the Habitats Directive  

The Commission alleges that the United Kingdom has not transposed the Habitats Directive appropriately into its  
legal order. In particular, the Commission submits that the United Kingdom has wrongly adopted a general 
clause for the purpose of filling any gaps in the specific provisions designed to transpose it.

The United Kingdom maintains that it has correctly transposed the Habitats Directive by adopting, for its 
transposition, legislation which contains not only specific requirements but also general duties and 
administrative procedures. Those general duties must be read together with the specific requirements of that 
legislation, which they supplement, thereby ensuring that the Directive is in fact implemented appropriately. The
United Kingdom authorities rely in particular on regulation 3(2) and (4) of the 1994 Regulations, the equivalent  
provisions of which are, for Northern Ireland, regulation 3(2) and (4) of the 1995 Regulations and, for Gibraltar,  
section 17A of the 1991 Ordinance. Those provisions require ministers, nature conservation bodies and all 
competent public authorities to exercise their functions so as to secure compliance with the requirements of the 
Habitats Directive.

The Commission submits, on the other hand, that the general clauses pleaded by the United Kingdom are not 
sufficiently precise to ensure transposition into national law of the specific obligations imposed by the Directive.
In order to determine the scope of their rights and obligations, individuals must refer to the Habitats Directive 
each time, a situation which does not meet the requirements of legal certainty or the conditions with regard to 
specificity, precision and clarity required under the settled case-law of the Court. The Commission adds that if 
the Court were to follow the logic of the United Kingdom’s reasoning, the whole Directive could presumably 
have been transposed by such a general clause. This would be at odds with the requirement of specificity 
repeatedly noted in the case-law on the transposition of Directives.

Under the third paragraph of Article 249 EC, a directive is binding, as to the result to be achieved, upon each 
Member State to which it is addressed, but leaves to the national authorities the choice of form and methods for  
implementing the Directive in question in domestic law. However, in accordance with settled case-law, while the  
transposition of a directive into domestic law does not necessarily require that the content of the Directive be 
incorporated formally and verbatim in express, specific legislation and, depending on its content, a general legal  
context may be adequate for the purpose, that is on condition that that context does indeed guarantee the full 
application of the Directive in a sufficiently clear and precise manner. In that regard, it is important in each 
individual case to determine the nature of the provision, laid down in a directive, to which the action for 
infringement relates, in order to gauge the extent of the obligation to transpose imposed on the Member States. 
The United Kingdom’s argument that the most appropriate way of implementing the Habitats Directive is to 
confer specific powers on nature conservation bodies and to impose on them the general duty to exercise their 
functions so as to secure compliance with the requirements of that Directive cannot be upheld. First, it is to be 
remembered that the existence of national rules may render transposition by specific legislative or regulatory 
measures superfluous only if those rules actually ensure the full application of the Directive in question by the 
national authorities. Second, it is apparent from the 4th and 11th recitals in the preamble to the Habitats 
Directive that threatened habitats and species form part of the European Community’s natural heritage and that  
the threats to them are often of a transboundary nature, so that the adoption of conservation measures is a 
common responsibility of all Member States. Consequently, as the Advocate General has observed in point 11 of  
her Opinion, faithful transposition becomes particularly important in an instance such as the present one, where  
management of the common heritage is entrusted to the Member States in their respective territories. It follows 
that, in the context of the Habitats Directive, which lays down complex and technical rules in the field of 
environmental law, the Member States are under a particular duty to ensure that their legislation intended to 
transpose that Directive is clear and precise, including with regard to the fundamental surveillance and 
monitoring obligations, such as those imposed on national authorities by Articles 11, 12(4) and 14(2). However,
it is apparent on examination of the legislation relied upon by the United Kingdom that it is so general that it 
does not give effect to the Habitats Directive with sufficient precision and clarity to satisfy fully the demands of  
legal certainty and that it also does not establish a precise legal framework in the area concerned, such as to 
ensure the full and complete application of the Directive and allow harmonised and effective implementation of  
the rules which it lays down. It follows that the general duties laid down by the United Kingdom legislation 
cannot ensure that the provisions of the Habitats Directive referred to in the Commission’s application are 
transposed satisfactorily and are not capable of filling any gaps in the specific provisions intended to achieve 
such transposition. Consequently, there remains no need to consider the United Kingdom’s arguments based on 
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the general duties contained in that legislation when analysing the specific complaints relied upon by the 
Commission.

The complaint alleging incomplete transposition of Article 6(2) of the Habitats Directive  

In the light of information that the United Kingdom provided, the Commission, in its reply and at the hearing, 
abandoned its complaint alleging breach of Article 6(2) of the Habitats Directive with regard to England, Wales,  
Scotland and Northern Ireland, while maintaining it with regard to Gibraltar. The Commission submits that, by 
merely protecting designated sites from any operation with potential to cause disturbance without also ensuring  
that deterioration due to neglect or inactivity is avoided, the United Kingdom has failed to implement Article 
6(2) fully in Gibraltar.

The United Kingdom, without genuinely contesting the Commission’s line of argument, contends that only non- 
natural deterioration is to be avoided. In addition, it argues that the 1991 Ordinance set in place a complete and  
stringent enforcement regime. That regime adequately implements the Habitats Directive, particularly when it is  
read in conjunction with the general rule laid down in section 17A of the ordinance.

As to those submissions, it should first be noted that Article 6(2) of the Habitats Directive obliges the Member 
States to avoid the deterioration of natural habitats and the habitats of species. It is clear that, in implementing 
Article 6(2) of the Habitats Directive, it may be necessary to adopt both measures intended to avoid external 
man-caused impairment and disturbance and measures to prevent natural developments that may cause the 
conservation status of species and habitats in SACs to deteriorate. Second, at the end of the period laid down in  
the reasoned opinion, Article 6(2) of the Habitats Directive had not been formally reproduced in the legislation 
applicable in Gibraltar. Section 17G of the 1991 Ordinance, allowing the competent authorities to enter into site  
management agreements with the owners or occupiers of sites, appears to be the only provision applicable in 
Gibraltar for avoiding any deterioration. It is clear that this provision confers only a non-mandatory power on 
those authorities and that it is not such as to avoid deterioration, contrary to the requirements of Article 6(2) of 
the Habitats Directive. Accordingly, inasmuch as domestic law contains no express provision obliging the 
competent authorities to avoid the deterioration of natural habitats and the habitats of species, it involves an 
element of legal uncertainty as to the obligations with which those authorities must comply. It follows from the 
foregoing that, in any event, Article 6(2) of the Habitats Directive has not been transposed clearly, precisely and  
completely in Gibraltar.

The complaint alleging incomplete transposition of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive  

The Commission submits that United Kingdom legislation does not properly transpose these provisions in three  
specific areas: water abstraction plans and projects, land use plans and, in respect of Gibraltar, the review of 
existing planning rights.  

Water abstraction plans and projects  

In the Commission’s submission, no provision of domestic law requires water abstraction licences granted under  
Chapter II of Part II of the Water Resources Act 1991 to comply with the obligation, imposed by Article 6(3) of  
the Habitats Directive, to take account of the significant effects which water abstraction may have on sites 
forming part of a SAC. No such provisions exist in Northern Ireland or Gibraltar either. Thus, water abstraction  
activities, which may have a significant adverse effect on a SAC, are not fully covered or correctly controlled by  
the United Kingdom’s implementing legislation. The Commission adds that in its letter of 27 November 2001 
the United Kingdom had indicated that the relevant provisions of the 1994 Regulations would be amended in 
order to clarify the rules relating to water abstraction activities.

The United Kingdom contends, on the other hand, that it has set up, in conjunction with the general clauses, a 
system which enables potentially damaging operations to be determined in advance for each site.

As to those submissions, Article 6(3) of the Habitats Directive provides that any plan or project not directly 
connected with or necessary to the management of a site but likely to have a significant effect thereon, either 
individually or in combination with other plans or projects, must be subject to appropriate assessment of its 
implications for the site in view of the site’s conservation objectives. In the present case, it is not disputed that, at  
the end of the period laid down in the reasoned opinion, no legal provision expressly required water abstraction  
plans and projects to be subject to such an assessment. Furthermore, the system established by the United 
Kingdom legislation, inasmuch as it essentially provides that all water abstraction plans and projects which fall  
within the conditions laid down in Article 6(3) of the Habitats Directive are deemed in advance to be potentially  
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damaging for the site concerned, does not appear to be capable of ensuring compliance with the requirements of  
that provision. While this kind of advance assessment of potential risks can be based on concrete facts with 
regard to the site, that is not the case with regard to the projects themselves, contrary to the requirements of 
Article 6(3) of the Habitats Directive, under which an appropriate assessment of the project’s implications for the  
site in question should be carried out. Consequently, in merely defining potentially damaging operations for each  
site concerned, the risk is run that certain projects which on the basis of their specific characteristics are likely to  
have an effect on the site are not covered. Nor is it possible to uphold the United Kingdom’s argument that, as  
regards Scotland, the Water Environment and Water Services Act 2003 has laid down, as part of the 
transposition of Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 
establishing a framework for Community action in the field of water policy (OJ 2000 L 327, p. 1), a framework  
for a comprehensive new system of water abstraction which introduces controls consistent with Article 6(2) and  
(3) of the Habitats Directive. The question whether a Member State has failed to fulfil its obligations must be 
determined by reference to the situation obtaining in the Member State at the end of the period laid down in the  
reasoned opinion and that the Court cannot take account of any subsequent changes. Having regard to the 
foregoing, it must be found that the United Kingdom has not transposed Article 6(3) and (4) of the Habitats 
Directive correctly as regards water abstraction plans and projects.

Land use plans 

The Commission submits that United Kingdom legislation does not clearly require land use plans to be subject to  
appropriate assessment of their implications for SACs in accordance with Article 6(3) and (4) of the Habitats 
Directive. According to the Commission, although land use plans do not as such authorise development and 
planning permission must be obtained for development projects in the normal manner, they have great influence  
on development decisions. Therefore land use plans must also be subject to appropriate assessment of their 
implications for the site concerned.  

The United Kingdom accepts that land use plans can be considered to be ‘plans and projects’ for the purposes of  
Article 6(3) of the Habitats Directive, but it disputes that they can have a significant effect on sites protected 
pursuant to the Directive. It submits that they do not in themselves authorise a particular programme to be 
carried out and that, consequently, only a subsequent consent can adversely affect such sites. It is therefore 
sufficient to make just that consent subject to the procedure governing plans and projects.

As to those submissions, the Court has already held that Article 6(3) of the Habitats Directive makes the 
requirement for an appropriate assessment of the implications of a plan or project conditional on there being a 
probability or a risk that it will have a significant effect on the site concerned. In the light, in particular, of the 
precautionary principle, such a risk exists if it cannot be excluded on the basis of objective information that the 
plan or project will have a significant effect on the site concerned. As the Commission has rightly pointed out, 
section 54A of the Town and Country Planning Act 1990, which requires applications for planning permission to  
be determined in the light of the relevant land use plans, necessarily means that those plans may have 
considerable influence on development decisions and, as a result, on the sites concerned. It thus follows from the  
foregoing that, as a result of the failure to make land use plans subject to appropriate assessment of their 
implications for SACs, Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive has not been transposed sufficiently clearly  
and precisely into United Kingdom law and, therefore, the action brought by the Commission must be held well  
founded in this regard.

Review of existing planning rights in Gibraltar  

The Commission submits that, so far as concerns Gibraltar, the competent authorities do not comply with the 
requirements of Article 6(3) of the Habitats Directive in that they are not obliged to review whether existing 
planning permits affect sites protected under the Directive.  

While it is true that such an obligation to carry out a subsequent review may be based on Article 6(2) of the 
Habitats Directive, the fact remains that Article 6(3) contains no provision obliging the Member States to carry  
out a review of that kind. On the contrary, it follows from the very wording of the latter provision that the 
procedure laid down must be applied before a Member State agrees to the carrying out of plans or projects likely  
to affect the site concerned. It follows that this part of the complaint alleging incomplete transposition of Article  
6(3) and (4) of the Habitats Directive cannot be upheld.

The complaint alleging failure to transpose Articles 11 and 14(2) of the Habitats Directive  
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The Commission alleges that the United Kingdom has failed to transpose into domestic law the surveillance 
obligations set out in these provisions. It maintains that, until those obligations have been clearly assigned to the  
competent authorities, it will be unable to establish whether the required surveillance is actually being carried 
out. In support of this complaint, the Commission relies on the letter of 27 November 2001, in which the United  
Kingdom stated, first, that a surveillance obligation was implicitly imposed on the competent authorities and, 
secondly, that the 1994 Regulations, the 1995 Regulations and the 1991 Ordinance would be amended to provide 
greater legal certainty through provisions more specific than those of that legislation.

In the United Kingdom’s submission, Articles 11 and 14(2) of the Habitats Directive simply provide that the 
Member States are to undertake surveillance, without imposing any specific requirement as to how it is to take 
place, or as to how such surveillance is to be provided for in national law. It further contends that the list of 
surveillance activities carried out in accordance with domestic legislation demonstrates that surveillance is being  
carried out effectively in the United Kingdom in accordance with Articles 11 and 14(2).

The Commission replies that it never asserted that no surveillance of the conservation status of natural habitats 
and species was undertaken in the United Kingdom. It contends, on the other hand, that the surveillance 
obligation is neither clearly implemented in that Member State nor clearly assigned to a particular authority of 
the latter.

With regard to those submissions, first, as has already been stated in paragraph 26 of this judgment, the 
surveillance obligation is fundamental to the effectiveness of the Habitats Directive and it must be transposed in  
a detailed, clear and precise manner. However, at the end of the period laid down in the reasoned opinion, no 
provision of domestic law imposed an obligation on the national authorities requiring the surveillance of natural  
habitats and species. Second, the United Kingdom’s argument that the list of surveillance activities carried out 
proves that surveillance is undertaken effectively cannot be upheld. As the Court has already held, the fact, 
should it be established, that a practice is in conformity with the requirements of a directive which concern 
protection cannot constitute a reason for not transposing that Directive into the domestic law of the Member 
State concerned (see, to this effect, Case C-361/88 Commission v Germany, cited above, paragraph 24). 
Accordingly, inasmuch as it is common ground that United Kingdom domestic law does not contain any 
statutory duty requiring the national authorities to undertake surveillance of the conservation status of natural 
habitats and species, that domestic law involves an element of legal uncertainty. Hence, it is not guaranteed that  
surveillance of their conservation status is undertaken systematically and on a permanent basis. It follows that 
Articles 11 and 14(2) of the Habitats Directive have not been transposed completely, clearly and precisely in the  
United Kingdom.

The complaint alleging incorrect transposition of Article 12(1)(d) of the Habitats Directive 

The Commission submits that the United Kingdom has not transposed correctly the obligation to take the 
requisite measures to establish a system of strict protection for certain animal species by prohibiting deterioration  
or destruction of their breeding sites or resting places. National legislation uses the verb ‘to damage’ instead of 
the word ‘deterioration’ used in Article 12(1)(d) of the Habitats Directive.

First, in the Commission’s submission the use of the verb ‘to damage’ means that the effects of deterioration 
resulting from neglect or inactivity on the part of the competent authorities are not covered. However, in its 
reply, the Commission went back on this argument, accepting that the provision does not require breeding sites  
and resting places of the species concerned to be protected from deterioration due to neglect or inactivity on the  
part of the competent authorities. Accordingly, there is no longer any need to rule on this point.

Second, the Commission contends that by creating offences only for acts having the effect of harming or 
damaging the breeding sites or resting places of the species in question, without prohibiting their deterioration, 
the measures transposing the Habitats Directive introduce a condition, not provided for in Article 12(1)(d) 
thereof, linked to whether the harmful act is intentional. The United Kingdom does not dispute that Article 
12(1)(d) of the Habitats Directive requires activities which would lead to the deterioration or destruction of the 
sites concerned to be prohibited. On the other hand, it contests the Commission’s interpretation of the national 
legislation, according to which transposition of the Directive in the United Kingdom, with the exception of 
Gibraltar, is limited to deliberate or intentional acts. As to those submissions, it is settled case-law that in an 
action for failure to fulfil obligations brought under Article 226 EC it is for the Commission to prove the 
allegation that the obligation has not been fulfilled and it may not rely on any presumption. Accordingly, 
inasmuch as the United Kingdom contends that its domestic law in force is consistent with Article 12(1)(d) of 
the Habitats Directive, it is for the Commission, in order to prove that that provision has not been transposed 
completely, to put before the Court the evidence or arguments necessary in order for it to determine that there 
has been such a failure to fulfil obligations. However, it does not appear from the documents before the Court  
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that the Commission has put forward evidence or arguments capable of proving that the transposition of that 
provision is limited to deliberate or intentional acts. On the contrary, it appears that the criminal offence 
provided for by United Kingdom domestic law, which punishes acts consisting in damaging or destroying a site,  
is a strict liability offence not in any way requiring the damage or destruction to be deliberate or intentional. In 
those circumstances, since the Commission has not proved that the United Kingdom, other than in respect of 
Gibraltar, has failed to fulfil its obligations under Article 12(1)(d) of the Habitats Directive, this part of the 
complaint cannot be upheld. As regards Gibraltar, suffice it to state that the United Kingdom acknowledges that,  
by prohibiting only the deliberate damaging or destruction of breeding sites or resting places of the species 
concerned, the legislation applicable in Gibraltar does not satisfy the requirements of Article 12(1)(d). 
Accordingly this part of the complaint must be held to be well founded.

Third, the Commission states that the United Kingdom legislation as currently drafted would protect breeding 
sites and resting places only against activities having a direct effect on them, and does not take account of 
indirect impairment in accordance with the requirements of Article 12(1)(d) of the Habitats Directive. This
argument cannot be upheld. The Commission has adduced no evidence capable of proving that the United 
Kingdom has failed to fulfil its obligations in this regard.

The complaint alleging incomplete transposition of Articles 12(2) and 13(1) of the Habitats Directive  

The Commission submits that the national measures intended to transpose the prohibition on the keeping, 
transport, sale or exchange of specimens of animal and plant species fail to comply with the temporal limitation  
laid down in those Articles.

It need only be stated that the United Kingdom acknowledged, during the written procedure and at the hearing, 
that the derogations in force in its domestic law are broader than those envisaged by the Habitats Directive and 
that, consequently, the provisions in question have not been correctly transposed in that Member State.  

The complaint alleging incorrect transposition of Article 12(4) of the Habitats Directive  

The Commission submits that the United Kingdom’s implementing measures contain no provision requiring the 
establishment of a monitoring system such as that required in Article 12(4), in respect of the incidental capture  
and killing of certain animal species. In the absence of further information the Commission is unable to establish  
whether such monitoring is in fact carried out.

It need only be stated that the United Kingdom, first, has acknowledged that national legislation contains no 
provision designed to establish such a monitoring system and, second, accepted in its letter of 27 November 
2001 that national legislation had to be amended so that such monitoring is expressly established. In any event, it  
does not appear that such a measure was adopted within the period laid down in the reasoned opinion. 
Accordingly, the complaint alleging that Article 12(4) of the Habitats Directive has been transposed incorrectly  
must be held to be well founded.

The complaint alleging incorrect transposition of Article 15 of the Habitats Directive  

The Commission complains that the United Kingdom has failed to comply with its obligations under Article 15 
of the Habitats Directive. First, it criticises that Member State for having prohibited only the methods expressly  
listed in Annex VI(a) and (b) to the Directive, without imposing a general prohibition on the use of 
indiscriminate means. Second, the Commission submits that sections 1 and 10 of the Conservation of Seals Act 
prohibit the use of only two methods of killing seals, whilst providing for exemptions, in the form of licences 
granted by the Secretary of State, which appear to go beyond the derogations allowed by the Directive.  

No general prohibition on all indiscriminate means 

The Commission pleads that United Kingdom legislation contains no general prohibition on the use of all 
indiscriminate means capable of causing local disappearance of, or serious disturbance to, populations of the 
relevant species of wild fauna. The national legislation does not therefore preclude the emergence of as yet 
unknown means of indiscriminate capture and killing.

The United Kingdom contends that Article 15 has been transposed by regulation 41 of the 1994 Regulations, 
regulation 36(2) of the 1995 regulations and section 17V(2) of the 1991 Ordinance. It states that those provisions  
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establish lists of every indiscriminate means of capture and killing of the protected species that is currently 
recorded in that Member State and that the lists are kept under review in order to be updated if necessary.

As to those submissions, Article 15 of the Habitats Directive provides that, in respect of the capture or killing of  
species of wild fauna listed in Annex V(a) thereto and in cases where, in accordance with Article 16, derogations  
are applied to the taking, capture or killing of species listed in Annex IV(a), Member States are to prohibit the 
use of all indiscriminate means capable of causing local disappearance of, or serious disturbance to, populations  
of such species. That provision, as is apparent from its very wording, imposes a general obligation designed to 
prohibit the use of all indiscriminate means of capture or killing of the species of wild fauna concerned. In the 
present case, it is not in dispute that, at the end of the period laid down in the reasoned opinion, domestic law did  
not impose a general prohibition of that kind. Furthermore, the possibility of updating a list of prohibited 
methods is less effective than a general prohibition. Delay in updating the aforementioned lists would necessarily  
lead to lacunae in protection which are specifically intended to be prevented by means of the general prohibition  
in Article 15 of the Habitats Directive. This interpretation is all the more justified because domestic law contains  
no statutory duty to review the lists. In those circumstances, it is not in any way guaranteed that all 
indiscriminate means capable of causing local disappearance of, or serious disturbance to, populations of the 
protected species are prohibited in the United Kingdom. Therefore, it must be held that the United Kingdom has  
not transposed Article 15 of the Habitats Directive correctly as regards the prohibition on all indiscriminate 
means of capture or killing of the species of wild fauna concerned.

Conservation of Seals Act  

A preliminary point to note is that in its reply the Commission withdrew its complaint relating to the 
Conservation of Seals Act, on the basis of the fact that the United Kingdom had undertaken in its defence to 
adopt amending legislation in that regard. However, in its rejoinder the United Kingdom considered it necessary  
to alert the Commission that it would await the outcome of the present proceedings before amending its 
legislation. It was in those circumstances that at the hearing the Commission wished to maintain this complaint,  
and the United Kingdom did not contest this. The Commission submits that, by prohibiting only two methods of  
killing seals and allowing licences to be granted on conditions which go beyond the derogations provided for by  
the Habitats Directive, the Conservation of Seals Act does not comply with Article 15.

According to the United Kingdom, such an interpretation of the Conservation of Seals Act is incorrect. The Act  
simply supplements regulation 41 of the 1994 Regulations, which transposes Article 15 of the Habitats Directive,  
and it therefore provides additional protection for the various seal species.

As to those submissions, first, as has been held above, regulation 41 of the 1994 Regulations does not transpose  
Article 15 of the Habitats Directive correctly. Therefore, the United Kingdom’s argument that the Conservation  
of Seals Act supplements regulation 41 of the 1994 Regulations cannot be upheld. Second, even if the 
Conservation of Seals Act were to supplement the 1994 Regulations, it could be interpreted as meaning that only  
the two methods expressly mentioned by it are prohibited. In those circumstances, the Conservation of Seals Act  
involves an element of legal uncertainty as to the methods of killing seals which are prohibited in the United 
Kingdom and it therefore does not ensure that Article 15 of the Habitats Directive is transposed correctly. It
follows from the foregoing that the complaint relating to incorrect transposition of Article 15 of the Habitats 
Directive must be upheld.

The complaint alleging incorrect transposition of Article 16 of the Habitats Directive  

First, the Commission submits that the body of national provisions establishing derogations from Articles 12, 13,  
14 and 15(a) and (b) of the Habitats Directive, which are set out in particular in regulation 40 of the 1994 
Regulations, regulation 35 of the 1995 Regulations and section 17U of the 1991 Ordinance, does not comply 
with the two conditions specified in Article 16. The Commission observes that, as provided in Article 16, a 
derogation may be granted only if there is no satisfactory alternative and the derogation is not detrimental to the  
maintenance of the populations of the species concerned at a favourable conservation status in their natural 
range.

It need only be stated (i) that the United Kingdom has accepted that any derogation granted pursuant to Article 
16 must necessarily fulfil the two aforementioned conditions and (ii) that although that Member State has 
admitted that those conditions are not reproduced in the national legislation, no amendment designed to remedy  
that breach of obligations had been made at the end of the period laid down in the reasoned opinion. This part of  
the complaint must therefore be upheld.
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Second, the Commission submits that the specific derogations set out in regulations 40(3)(c) and 43(4) of the 
1994 Regulations and in the equivalent provisions of the 1995 Regulations and the 1991 Ordinance go beyond 
the scope of Article 16 of the Habitats Directive. It states that the prohibitions laid down in order to transpose 
Articles 12, 13 and 16 are not applicable where the act in question is the result of a lawful operation.

The United Kingdom contends that since it transposed the requirements of Articles 12 and 13 of the Habitats 
Directive by making their infringement a criminal offence, it is necessary to exclude the application of such an 
offence in cases where persons act without criminal intent.

As to those submissions, Article 16 of the Habitats Directive defines in a precise manner the circumstances in 
which Member States may derogate from Articles 12, 13, 14 and 15(a) and (b) thereof, so that Article 16 must be  
interpreted restrictively. Furthermore, Articles 12, 13 and 16 of the Habitats Directive form a coherent body of 
provisions intended to protect the populations of the species concerned, so that any derogation incompatible with 
the Directive would infringe both the prohibitions set out in Articles 12 and 13 and the rule that derogations may  
be granted in accordance with Article 16. The derogation at issue in the present case authorises acts which lead  
to the killing of protected species and to the deterioration or destruction of their breeding and resting places, 
where those acts are as such lawful. Therefore such a derogation, founded on the legality of the act, is contrary  
both to the spirit and purpose of the Habitats Directive and to the wording of Article 16 thereof. Having regard to  
the foregoing, the action must be held well founded in this regard.

Failure to apply the Habitats Directive beyond the territorial waters of the United Kingdom  

The Commission alleges that the United Kingdom has limited the application of the provisions which transpose 
the Habitats Directive into national law to just national territory and United Kingdom territorial waters. It
contends that within their exclusive economic zones the Member States have an obligation to comply with 
Community law in the fields where they exercise sovereign powers and that the Directive therefore applies 
beyond territorial waters. In particular, the Commission complains that the United Kingdom has not complied in  
its exclusive economic zone with its obligation to designate SACs under Article 4 or the obligation to provide 
species protection laid down in Article 12.

The United Kingdom, without contesting the validity of this complaint, states, first, that in 2001 it adopted 
appropriate legislation so far as concerns the petroleum industry, namely the Offshore Petroleum Activities 
(Conservation of Habitats) Regulations 2001, and second, that it has prepared suitable legislation to extend the  
application of the Habitats Directive’s requirements to the marine area beyond its territorial waters.

It is common ground between the parties that the United Kingdom exercises sovereign rights in its exclusive 
economic zone and on the continental shelf and that the Habitats Directive is to that extent applicable beyond the  
Member States’ territorial waters. It follows that the Directive must be implemented in that exclusive economic 
zone. Furthermore, it is common ground that the legislation to which the United Kingdom refers in its letter of 
27 November 2001, which extends the application of the measures designed to transpose the requirements of the  
Habitats Directive beyond United Kingdom territorial waters, had not yet been adopted at the end of the period  
laid down in the reasoned opinion. Consequently, the only national legislation in force at the end of that period 
was the Offshore Petroleum Activities (Conservation of Habitats) Regulations 2001. It is clear that those 
regulations concern only the petroleum industry and are therefore not capable by themselves of transposing the 
Habitats Directive beyond United Kingdom territorial waters. The Commission’s action must accordingly be 
held well founded in this regard.

                                                             118



119

:
, :

 8  1987 . - 
. – . -  5, 6, 7  9 

. -  247/85 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61985J0247:EN:HTML

 8  1987 . - . – 
. -  6, 7, 8  9 . -  262/85 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61985J0262:EN:HTML

 17  1987 . - 
. – . -  5  9 

. -  412/85 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61985J0412:EN:HTML

 13  1987 . - 
. – . -  6  9 . - 

236/85
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61985J0236:EN:HTML

 27  1988 . - 
. – . -  5, 7, 8  9 . - 

 252/85 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61987J0339:EN:HTML

 15  1990 . - 
. – . -  5, 6, 7, 8  9 . - 

 C-339/87 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61985J0252:EN:HTML

( )  23  1990 . - 
Gourmetterie Van den Burg. – : Hoge Raad - . - 

. -  6  9 
. -  C-169/89. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989J0169:EN:HTML

 3  1990 . - 
. – - .  - 

 5, 8  9 . -  C-288/88. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0288:EN:HTML

 17  1991 . - .
– .  - . -  7 

. -  C-157/89. 
, :

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61989
J0157

 17  1991 . - .
– - . - . - 

 4 . -  C-334/89. 
, :



http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61989
J0334

 28  1991 . - 
. – . - 

.  -  2  4 . -  C-57/89. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61989J0057:EN:HTML

 6  1992 . - 
. – - . - 

. -  171 . -  C-75/91. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61991J0075:EN:HTML

 23  1993 . - 
. – . - 

. -  171 . -  C-345/92. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61992J0345:EN:HTML

 2  1993 . - .
– . - . -  3  4 

. -  C-355/90. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0355:EN:HTML

 19  1994 . - 
 Maine-et-Loire  Loire-Atlantique. – 

:  - . - 
. - . –  7 . -  C-435/92. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61992J0435:EN:HTML

 ( )  8  1996 . - 
Didier Vergy. – :  - . - 

. - . –  1, 2, 5, 6  9 
. -  C-149/94. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61994J0149:EN:HTML

 ( )  8  1996 . - 
Godefridus van der Feesten. – : Gerechtshof 's-Hertogenbosch - 

. - . –   - 
 - 

. –  1  14 . -  C-202/94. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61994J0202:EN:HTML

 ( )  7  1996 . -  World Wildlife 
Fund, Ente Nazionale ,  - ,

 Anti Vivisezione - , , Federnatura Veneto 
and Italia Nostra –  Venezia v Regione Veneto. – :

 - . - . –   - 
- . –  5, 7  9 . - 

 C-118/94. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61994J0118:EN:HTML

 11  1996 . - ,
arte: . – :

 - . – 
 – -  - 

120



 -  Lappel.  –  2, 3  4  6  7 
. -  C-44/95. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995J0044:EN:HTML

 12  1996 . – 
ASBL  ASBL  Région Wallonne, 

:  ASBL. – 
:  – . –  - .  –  3  4 

 6  7 . -  C-10/96. 
http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61996J001
0

 ( )  26  1997 . - 
. – . - 

. -  169 . -  C-329/96. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996J0329:EN:HTML

 ( )  11  1997 . - 
. – . - 

. -  189  23 
. -  C-83/97. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0083:EN:HTML

 19  1998 . - .
– . - . -  4 

. -  C-3/96. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996J0003:EN:HTML

 ( )  18  1999 . - 
. – - . - 

. - .  -  4 . -  C-
166/97.
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0166:EN:HTML

 ( )  25  1999 . - 
. – - . - 

. - .  -  2  4 . - 
 C-96/98. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0096:EN:HTML

 ( )  6  2000 . - 
. – - . - 

. -  6 
. -  C-256/98. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0256:EN:HTML

 7  2000 . - 
, ,  Parte First Corporate Shipping Ltd, : World Wide 

Fund for Nature UK (WWF) and Avon Wildlife Trust . – :
 (  & ), Queen's Bench Division 

( ) – . - 
 - ,

 – -  - 

121



 - . .  -  2, 3  4 
. -  C-371/98. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0371:EN:HTML

 ( )  7  2000 . - 
. – - . - 
. - . -  4 

 6  7 . -  C-374/98. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998J0374:EN:HTML

 ( )  7  2000 . - 
. – - . - 
. – . -  7 . - 

 C-38/99. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999J0038:EN:HTML

 ( )  17  2001 . - 
. – - . - 

79/409/  - . – . -  5, 7  9 
. -  C-159/99. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999J0159:EN:HTML

 ( )  11  2001 . - 
. – - . - 

 79/409/  - . – 
. -  – . –  4 

. -  C-67/99. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999J0067:EN:HTML

 ( )  11  2001 . - 
. – - . - 

. – . -  
 – . –  4 . -  C-

71/99.
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999J0071:EN:HTML

 ( )  11  2001 . - 
. – - . - 

. – . -  
 – . –  4 . -  C-

220/99.
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999J0220:EN:HTML

 ( )  30  2002 . - 
. – - . - 

92/43/ . – 
. –  12 . -  C-103/00. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000J0103:EN:HTML

 ( )  13  2002 . - 
. – - . - 

. – . –  3  4 
 6 . -  C-117/00. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000J0117:EN:HTML

122



 ( )  26  2002 . - 
. – - . - 
. – . – Plaine Des Maures. – 

 4 . -  C-202/01. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0202:EN:HTML

 ( )  5  2002 . - 
. – - . - 

. – . – . – 
 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 22  23 . -  C-

324/01.
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0324:EN:HTML

 ( )  13  2003 . - 
. – - . - 

. – . –  1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 
14, 15, 16, 22  23 . -  C-75/01. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0075:EN:HTML

 ( )  6  2003 . - 
. – . – 

. –  4 . -  C-240/00. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000J0240:EN:HTML

 ( )  20  2003 . - 
. – - . – 
. – . –  4 . -  C-

378/01.
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0378:EN:HTML

 ( )  20  2003 . - 
. – - . – 

. – . –  5, 6  7 
. -  C-143/02. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0143:EN:HTML

 24  2003 . - 
. – - . – 

. – . –  2, 4, 6, 7, 8 
12  1, 3, 6, 10, 11  12 

. -  C-72/02. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0072:EN:HTML

 ( )  16  2003 . - .

. – :  - . – 
 -  - . –  7  9 

. -  C-182/02. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0182:EN:HTML

 ( )  6  2003 . - 
. – -

. – . – 
. –  12  16 . -  C-434/01. 

123



http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0434:EN:HTML

 ( )  29  2004 . - 
. – - . – 

. – . –  – 
 Wörschacher Moos. –  4 

6  7 . -  C-209/02. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0209:EN:HTML

 ( )  7  2004 . - Landelijke Vereniging tot Behoud 
van de Waddenzee and Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels v Staatssecretaris van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. – :  Raad van State – 

. - . – 
 " "  " ". – 

. –  6 . -  C-127/02. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0127:EN:HTML

 ( )  9  2004 . - 
. – - . – 
. – . –  8  9 . -  C-79/03. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0079:EN:HTML

 ( )  13  2005 . - Società Italiana Dragaggi SpA 

. – :  – . – 
. – . – ,

. - 
. –  4, 6  21 . -  C-117/03. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003A0117:EN:HTML

 ( )  14  2005 . - 
.– - . – 

. – . – 
. - . –  4  1, 2, 

6, 7, 11, 14  15 . -  C-441/03. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0441:EN:HTML

 ( )  9  2005 . - 
. –  – . – . – 

 Guipúzcoa. - 
. –  7  9 . -  C-135/04. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0135:EN:HTML

 ( )  20  2005 . - 
.– -

. – . – 
. -  249  6, 11, 12, 13, 14, 15  16 

. -  C-6/04. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0006:EN:HTML

 ( )  15  2005 . - 
.– . - 

. -  9 . -  C-344/04. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0344:EN:HTML

124



 ( )  10  2006 . - 
.– - . – 

. – . – 
. – . -  6, 12, 13  16 

. -  C-98/03. 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0098:EN:HTML

 ( )  27  2005 . - 
.– . – 

. – . – Messolongi Lagoon. -  9 
. -  C-166/04. 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&do
cop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-
166/04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

 ( )  18  2006 . - 
.– . – 

. – . -
12 . -  C-221/04. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0221:EN:HTML

 ( )  16  2006 . - 
.– . – 

. –  12 . -  C-518/04. 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&do
cop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-
518/04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

 ( )  8  2006 . – WWF 
. –  234 

 – . - 
. – . - . – . -  9 

. -  C-60/05. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0060:EN:HTML

 ( )  16  2006 . - 
.– - . – 

. – . – . -  4 
. -  C-191/05. 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&do
cop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-
191/05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

125



Index

A

agricultural · 18, 56, 57, 93  
agriculture · 17, 75, 95, 104, 105  
agri-environmental measures · 14, 74, 75  
assessment · 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 69,  

76, 78, 86, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 109, 110, 113, 114  

authorisation · 26, 37, 38, 39, 45, 75, 78, 96,  
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107  

authority · 11, 24, 27, 38, 39, 45, 47, 67, 75,  
81, 99, 100, 102, 103, 104, 107, 109, 115  

B

binding force · 10, 16, 94  
bird species · 12, 14, 15, 18, 19, 21, 47, 48,  

49, 50, 53, 63, 65, 73, 74, 78, 92, 94  
breeding · 14, 17, 23, 25, 26, 42, 43, 46, 49,  

65, 71, 72, 73, 74, 89, 90, 91, 92, 94, 106, 
107, 108, 115, 116, 118  

C

capture · 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 42, 43, 44,  
45, 46, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 68, 71, 72, 81,  
100, 101, 102, 108, 116, 117  

categories of projects · 37, 105  
circumstances · 10, 16, 18, 20, 23, 24, 27, 44,  

45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 63, 67, 68,  
70, 72, 73, 75, 77, 78, 96, 101, 102, 107,  
108, 110, 116, 117, 118  

closing · 22, 26, 47, 54, 59, 60, 62, 63, 64, 81,  
82, 83, 100, 101, 123  

complete system · 20, 63, 80  
conservation measures · 13, 14, 15, 30, 33,  

42, 45, 58, 65, 66, 69, 70, 107, 110, 111,  
112  

conservation objectives · 35, 36, 37, 38, 39, 41, 
97, 98, 99, 100, 102, 105, 113  

continental shelf · 11, 118  
criteria · 15, 16, 18, 24, 25, 31, 32, 37, 38, 48,  

49, 51, 52, 55, 57, 59, 63, 66, 67, 68, 69, 70,  
76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 96, 101, 105,  
106, 109  

crops · 23, 25, 45, 48, 49, 53  
cultural · 13, 21, 32, 33, 37, 63, 75, 76  

126

D

damage · 17, 18, 23, 25, 36, 37, 45, 48, 49, 50, 
53, 56, 57, 79, 93, 95, 97, 104, 105, 106,  
115, 116  

decoys · 23, 24, 25, 26, 55, 56, 68, 71, 101  
deliberate · 17, 18, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 56,  

57, 90, 91, 106, 107, 108, 109, 115  
derogation · 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 

26, 27, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 
58, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 101, 102,  
105, 108, 109, 117, 118  

destruction · 17, 18, 31, 38, 42, 43, 44, 46, 48,
51, 56, 90, 91, 93, 99, 102, 106, 107, 108,  
115, 118  

deterioration · 16, 34, 35, 41, 42, 43, 46, 57,  
58, 77, 78, 90, 91, 93, 94, 97, 98, 106, 107,  
108, 113, 115, 118  

discretion · 15, 16, 32, 39, 55, 58, 60, 61, 69,  
70, 83, 84, 85, 86, 88, 94, 100, 110  

disease · 18, 48  
disturbance · 17, 18, 34, 41, 42, 43, 44, 48, 56, 

59, 77, 78, 90, 91, 94, 97, 103, 113, 116,  
117  

disturbances · 16, 21, 34, 35, 58, 61, 63, 97, 98 

E

ecological interest · 32, 33, 76, 84, 86, 88, 111 
ecological objective · 15, 16, 58, 65, 66  
economic · 11, 13, 15, 16, 21, 32, 33, 35, 37,  

45, 58, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 74, 75, 76,
79, 118  

eggs · 12, 17, 18, 42, 48, 51, 56, 89, 91  
exclusive economic zone · 11, 118  
exchange · 42, 44, 49, 116  
extent · 10, 11, 15, 16, 18, 21, 30, 31, 34, 35,  

43, 45, 57, 58, 60, 61, 63, 66, 67, 70, 71, 72,
74, 75, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 104,  
112, 118  

F

failure to comply · 10, 73, 77, 79  
fairs and markets · 24, 25, 26, 55, 68, 71, 101  
farming · 21, 51, 64, 74, 75  
favourable conservation status · 31, 32, 33, 38, 

41, 45, 76, 84, 86, 88, 99, 117  
fires · 18, 48  



fishing · 18, 42, 56, 57, 59, 75, 95, 96, 97, 99, 
100, 104, 105, 108, 109  

fledglings · 20, 59  
floods · 18, 48  
forestry · 18, 48, 56, 57, 104, 105  

G

general interest · 15, 16, 34, 58, 65, 66, 67  
general public · 35, 41, 102  
geographical distribution · 19, 20, 25, 47  

H

health · 18, 35, 46, 48, 49, 75, 107  
hunting · 5, 6, 7, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  

26, 27, 42, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 
62, 63, 64, 67, 68, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
100, 101, 102, 104, 108, 123, 124  

Hunting · 6, 19, 54, 62, 67, 79, 80, 81, 100,  
120, 121, 123, 124  

hunting season · 21, 26, 54, 55, 60, 64, 81, 82,  
83, 101  

I

IBA · 15, 68, 69, 70, 74  
indiscriminate means · 44, 116, 117  
individual · 7, 8, 10, 11, 21, 22, 30, 39, 52, 63, 

67, 80, 81, 82, 93, 100, 106, 112  
installations · 26, 36, 37, 71, 72, 75, 97, 103,  

104, 105, 106  

K

keeping · 7, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 42, 44, 45, 
49, 50, 52, 55, 56, 57, 71, 100, 101, 116  

killing · 7, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 42, 43, 44,  
45, 46, 55, 56, 57, 71, 80, 101, 102, 108,  
116, 117, 118  

L

land use plans · 38, 113, 114  
legal certainty · 10, 16, 30, 68, 94, 112, 115  
legal protection · 13, 14, 31, 73, 74, 94  
legal safety · 10, 21  
legal status · 41, 60, 74, 94  
limitation in time · 17, 51  
list of sites · 31, 32, 33, 69, 76, 84, 86, 87, 88, 

109, 110, 111, 124  
literature · 21  

127

local · 13, 23, 24, 25, 32, 33, 41, 44, 50, 55,  
61, 65, 68, 73, 75, 76, 77, 78, 106, 116, 117 

local interest · 25, 50  

M

management · 12, 13, 30, 34, 35, 36, 37, 41,  
45, 57, 58, 60, 68, 73, 74, 79, 82, 83, 93, 96,
97, 98, 102, 105, 107, 112, 113  

maps · 16, 58, 92, 94, 95  
maritime game reserve · 14, 73  
marketing · 19, 24, 53  
measures to preserve, maintain or re- 

establish · 13, 92  
migration · 14, 20, 21, 22, 42, 43, 62, 63, 64,  

65, 73, 77, 80, 81, 82, 90, 91  
migratory · 7, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 54,  

55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 72,
73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 94, 100  

migratory species · 14, 17, 20, 21, 23, 51, 54,  
55, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 72, 73, 74, 77,
80, 82, 83, 94  

monitoring · 5, 6, 30, 43, 78, 79, 106, 112,  
116  

moulting · 14, 73, 74, 94  

N

natural heritage · 7, 30, 45, 73, 107, 112 
nests · 12, 17, 18, 43, 48, 51, 56, 90, 91  
normal use · 18, 56, 57  

O

opening · 26, 43, 47, 54, 59, 60, 78, 79, 80, 82, 
83, 90, 101  

ornithological criteria · 15, 16, 60, 66, 68, 70  
other interests · 15, 58  

P

pesticides · 46, 107, 109  
population · 13, 14, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 32,  

33, 47, 49, 52, 53, 58, 59, 63, 69, 73, 82, 84,
86, 94, 101, 102  

precautionary principle · 36, 38, 96, 98, 99,  
105, 114  

pre-litigation procedure · 11, 54, 56, 70, 71,  
84, 87, 89  

pre-mating · 22, 62, 63, 64, 80, 81, 82  
protective effect · 12, 47  
protective measures · 33, 34, 109, 110, 111  
public health · 21, 23, 25, 45, 48, 49, 64, 75  



public interest · 15, 35, 45, 58, 65, 66, 67, 78, 
79  

R

rearing · 17, 20, 21, 42, 43, 49, 54, 59, 60, 62,  
63, 80, 83, 90  

reasoned opinion · 11, 42, 71, 73, 74, 77, 80,  
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 95,  
108, 113, 115, 116, 117, 118  

recreational · 13, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 27,  
49, 55, 58, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72,  
101  

regional · 10, 20, 32, 33, 37, 46, 58, 68, 73,  
75, 76, 90, 94, 95, 108  

regional authorities · 10, 20, 68, 94  
regions · 23, 24, 25, 31, 36, 47, 49, 50, 55, 56,  

59, 68, 90  
removal · 17, 18, 48, 52, 75  
reproduction · 13, 14, 15, 20, 21, 25, 31, 54,  

58, 59, 63, 65, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 80, 
83, 94  

reproductive rate · 19, 20, 25, 47  
requirements · 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  

18, 19, 20, 21, 24, 25, 30, 32, 33, 37, 38, 42, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 
62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 
79, 80, 81, 82, 90, 93, 94, 103, 104, 105,  
107, 112, 113, 114, 115, 116, 118  

S

safety · 21, 23, 25, 35, 45, 48, 49, 51, 58, 64,  
75, 103  

sale · 7, 18, 24, 25, 26, 42, 44, 49, 52, 53, 55,  
69, 71, 101, 116, 120  

satisfactory solution · 18, 22, 23, 24, 25, 26,  
27, 48, 49, 53, 55, 57, 68, 72, 101, 102  

scientific institute · 24, 55  
scientific knowledge · 37, 38, 80, 99  
seals · 44, 116, 117  

128

security · 18, 48  
significant effect · 34, 35, 36, 37, 38, 41, 58,  

62, 78, 96, 97, 98, 99, 102, 104, 105, 106,  
109, 110, 113, 114  

small numbers · 23, 24, 25, 26, 27, 52, 55, 72, 
100, 101, 102  

small quantities · 25, 37, 49, 52, 105, 106  
social · 16, 32, 33, 35, 37, 45, 65, 67, 75, 76,  

79, 120, 121  
specific measures · 43, 47, 90, 91  
State-owned land · 14, 73  
strict protection · 42, 44, 46, 59, 90, 91, 106, 

107, 108, 115  
surveillance · 30, 31, 41, 42, 112, 115  
survival · 13, 14, 15, 20, 26, 33, 58, 59, 60, 63, 

65, 68, 70, 73, 74, 80, 82, 83, 94, 101  

T

transboundary · 30, 45, 107, 112  
transport · 18, 23, 25, 42, 44, 48, 49, 50, 75,  

116  
transposition · 10, 12, 30, 39, 45, 54, 68, 82, 

83, 95, 100, 106, 107, 112, 113, 114, 115,  
116, 117, 122  

W

water abstraction · 38, 113  
water management · 14, 75  
weapons · 23, 54  
wild fauna and flora · 7, 30, 32, 33, 34, 37, 41, 

45, 65, 75, 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 98,
110, 121, 122  

wildlife · 7, 21, 63  
wintering · 14, 21, 60, 63, 65, 73, 74, 94  

Y

young birds · 20, 80 



European Commission 

Nature and biodiversity case 

Ruling of the European Court of Justice 

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 

2006 — 128 pp. — 21 x 29.7 cm 

ISBN 92-79-02561-9



Симеон Марин, 
Таня Георгиева-Шнел, 

Росица Димова – съставители

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ за ПРИЛАГАНЕ на ОЦЕНКАТА ЗА 
СЪВМЕСТИМОСТ с НАТУРА 2000 в БЪЛГАРИЯ

Немският опит и Правото на ЕС
Прилагане на чл.6(3) и чл. 6(4) от Директива 92/43/ЕЕС, 

транспонирани в Закона за Биологичното Разнообразие чл.31–34а

Сборник

Първо издание
Печатни коли 8

Формат 32/70х100
Тираж 1000

Оформление на българската версия на Приложенията: Добромир Добринов
Предпечатна подготовка: Любомир Андреев

Експонация: Илюзия и НЕО Принт
Печат: НЕО Арт 

Тиражиране и печат на оптичните носители: М-Дизайн 

ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ © 2010



 ПРАКТИЧЕСКИТЕ НАСОКИ са ориентирани към пълния спектър от подходи, методики, тъл-
кувания и примери свързани с Оценката за съвместимост с Натура 2000 – като инструмент за 
прилагане на Директивата за местообитанията (92/43/ЕЕС). 
 В отделните глави и части са разгледани:

– Организацията, структурата и методиката на провеждане на оценката за съвместимост 
в Германия
– Тълкуване на понятието „значително въздействие“ 
– Тълкуване на понятията „алтернативни решения“, „причини от преобладаващ общест-
вен интерес“, „компенсиращи мерки“ и „кохерентност“ 
– Оценка за съвместимост на някои типове проекти (мВЕЦ, фотоволтаици, транспортна 
инфраструктура) в Германия
– Становища на Европейската Комисия по казуси в Германия
– Практика на Европейския Съд във връзка с чл. 6(3) и 6(4)

 Изданието е базирано на опита на Германия и ЕС, съобразено с българската специфика. 
Съдържа както законови и теоретични постановки, така и примери от практиката. В книжно-
то тяло са подбрани и представени най-важните моменти от публикациите, позволяващи да 
се схване логиката, тълкуването на понятията и насоките на целия процес. Пълната версия на 
преведените материали е под формата на приложения към Практическите насоки и е записана 
на цифров носител към изданието. 
 Към Насоките е приложен компактдиск, който съдържа методически насоки, наръчници, 
съдебни решения, примери, мултимедийни презентации по широк кръг от теми, касаещи при-
лагането на Натура 2000 в практиката: управление на зони и местообитания, картиране, по-
добряване на екологичната кохерентност (свързаност), докладване към ЕК (чл.17 Директива за 
местообитанията), финансиране чрез кохезионните и структурни фондове на ЕС и др.
 Изданието се осъществява в рамките на проект: „Опитът на Германия при транспониране на право-
вите норми на ЕС: НАТУРА 2000 – управление и финансиране“. 
 Проектът е финансиран от Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда 
в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия на Федералното Министерство на 
околната среда, природозащитата и ядрената безопасност на Германия (BMU), чрез Федералната Агенция 
за околна среда (UBA, Катарина Ленц). 
 Немски изследователски проект номер FKZ: 380 01 201.
 Научната координация на проекта е осъществена от Федералната агенция за природозащита (BfN, 
Д-р, Аксел Симанк). 
 Български партньор по проекта: Министерство на околната среда и водите (Ася Донева). 
 Координация и изпълнение на проекта: Зелени Балкани (Симеон Марин).

PRACTICAL GUIDANCE ON THE IMPLEMENTATION OF NATURA 2000 APPROPRIATE ASSESSEMENT IN 
BULGARIA – German experience and EU law. Implementation of Art. 6(3) and 6(4) of Directive 92/43/
EEC transposed in Art.31–34a of the Bulgarian Biodiversity Act.

Based on the German and EU experience and taking into account the specifics of the Bulgarian 
conditions, this edition contains legal and theoretical basics and examples from the practice. The 
paper body contains main topics, essential for the general understanding and the framework of the 
Guidance. The full version of the translated original guidelines and articles is presented as Annexes to 
the Guidance. See English Summary of the edition on p.116

This publication is elaborated in partnership with NNPS, MoEW, to be used by the relevant Bulgarian 
authorities and all parties concerned. 

The CD enclosed herewith contains other guidelines, multimedia presentations, court cases and 
examples of the wider practical implementation of Natura 2000 – management of sites and habitats, 
mapping, reporting to the European Commission, ecological coherence, financing, etc., which could 
be used separately. 
This edition is developed within the project «Germany’s experience in implementing EU legislation: NATURA 
2000 – management and financing».
The project is funded by the Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of 
Central and Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia of the German Federal Ministry for the Environment, 
Nature Conservation, and Nuclear Safety, through its Federal Environment Agency (UBA, Katharina Lenz). 
German Research Project number FKZ: 380 01 201.
The scientific coordination of the project is done by the Federal Agency for Nature Conservation (BfN, Dr. Axel 
Ssymank). 
Bulgarian counterpart: Ministry of Environment and Water (Assya Doneva). 
Project implementation: Green Balkans (Simeon Marin).
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