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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0468/2007, внесена от Jan Terkel Nielsen, с датско гражданство, 
относно  нарушение на правилата на ЕС в областта на околната среда във 
връзка с проект за строеж на ваканционни вили в Дания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че датските власти са разрешили строежа на 20
ваканционни вили на малкия датски остров Ǻrø. Той изтъква, че целият остров е 
включен в защитена територия 96 на ЕС и, следователно, проектът за ваканционни 
вили е нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 септември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 февруари 2008 г.

"Вносителят на петицията е загрижен относно предложение за строителство, което 
засяга 'международна защитена природна зона' на малкия остров Aarø в югозападна 
Дания. Той посочва, че цялата територия на острова е включена в Рамсарската 
конвенция за влажните зони и е обект по Натура 2000 съгласно Директивата за 
местообитанията.

През 2005 г. и 2006 г. заявления от местната управа (Haderslev kommune) относно 
строителство на ваканционни вили на острова са срещнали твърдия отказ на 
националните органи. През 2007 г. датският парламент е приел 'landsplandirektiv' 
(Landsplansdirektiv for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland), което 
създава възможност за строителство на 20 ваканционни вили на острова.
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Вносителят на петицията е загрижен, че възможността понастоящем да бъдат 
построени 20 ваканционни вили в рамките на международна природна защитена зона 
ще доведе до последствия за тази територия, и се страхува, че ще бъдат увредени 
местообитанията и видовете, заради които територията е обявена за защитена.

Тази зона е също така определена за влажна зона с международно значение съгласно 
Рамсарската конвенция, но интересът на Общността се определя от класифицирането на 
зоната като специална защитена зона (СЗЗ) и обект от значение за Общността (ОЗО) в 
изпълнение на задължения съгласно Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването
на дивите птици1 и Директива 92/43/ЕИО на Съвета относно опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна2. Комисията потвърждава, че малкият остров 
Aarø е определен от Дания и включен в мрежата от защитени зони по Натура 2000.
Научната обосновка за това определяне е наличието на няколко типа местообитания, 
включително 1330 Атлантически солени ливади (Strandenge) и 3150 Естествени еутрофни 
езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition  (Næringsrige søer og 
vandhuller med flydeplanter eller store vandaks). Освен това територията е обитавана от 
някои птици и други видове, включително Circus aeroginosus (Rørhøg), Rana arvalis 
(Spidssnudet frø) и Bufo calamita (Strandtudse).

Вносителят на петицията не предоставя информация относно приетата 
'landsplandirektiv', но Комисията успя да я намери чрез националния уебсайт. В 
петицията няма информация, която да може да доведе до заключението, че ще се стигне 
до загуба на местообитания или видове, които е важно да бъдат защитени, или до 
значително смущаване на видовете, заради които обектът е бил класифициран.

Фактът, че една територия е посочена съгласно Директивата за местообитанията, не 
съставлява забрана за други дейности в тази зона. Въпреки това планираните дейности 
се подлагат на оценка на потенциалното въздействие върху местообитанията и 
видовете, заради които територията е била посочена. Това е смисълът на член 6, 
параграф 3 от Директивата за местообитанията, съгласно който планове или проекти, 
които не са непосредствено свързани с управлението на територията или не са 
необходими за него, но които могат да окажат значително влияние върху нея, се 
подлагат на подходяща проверка, за да се оцени въздействието им върху територията 
от гледна точка на целите на съхраняването на тази територия. Процедурата за подобни 
оценки се посочва в член 6 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета относно опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Комисията отбелязва, че 
датските национални органи са провели подобна оценка (от Danmarks 
Miljøundersøgelser, Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, 21 август 2006 г.) във връзка 
с 'landsplandirektiv'. Отбелязва се също, че са предложени мерки за намаляване на 
въздействието, за които се предполага, че не само ще намалят въздействието, но също 
така ще подобрят условията за въпросните видове. Заключението на тази оценка е, че 
като се взема предвид прилагането на мерки за намаляване на въздействието, проектът 
няма да има значително отрицателно въздействие върху типовете местообитания или 
видовете, заради които зоната е определена или включена в Приложение ІV от 

                                               
1 ОВ L 103, 25.04.1979 г., стр. 1-18
2 ОВ L 206, 22.07.1992 г., стр. 7-50
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Директивата за местообитанията или в Приложение 1 на Директивата относно птиците.

Отбелязва се освен това, че във връзка с прилагането на Директива 2001/42/ЕО относно 
оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда, се твърди, 
че е извършена оценка за 'landsplandirektiv'.

'Landsplandirektiv' наистина отваря възможност за следващи стъпки в процеса на 
планиране (планиране на общинско и на местно равнище), което в крайна сметка би 
могло да доведе до издаване на разрешение за строеж на 20 ваканционни вили. Дадени 
са указания за спазване на членове 6 и 12 от Директивата за местообитанията при този 
процес.

Заключения

Във връзка с въпросната територия, Комисията отбелязва, че изискванията на член 6 от 
Директивата за местообитанията са спазени; проведена е оценка на въздействието и са 
създадени условия за последващо планиране и строителство (изменение на плана на 
общинско равнище и изготвяне на план на местно равнище). В светлината на наличната 
информация, Комисията не е в състояние да открие никакво нарушение на 
законодателството на Общността в областта на околната среда, свързано с процедурата 
за предложеното строителство ('landsplandirektiv'), приложена от съответните органи в 
Дания."
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