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Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1261/2010, внесена от Andreas Meller, с германско гражданство, от 
името на община Ostseebad Prerow, относно депониране на утайки от 
изкопни земни маси в район с дива флора и фауна

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията счита, че депонирането на утайки от изкопни земни маси в 
район с дива флора и фауна е в нарушение на европейското законодателство, като 
твърди, че съответното разрешение за това е издадено без предварителното извършване 
на проучване на въздействието върху околната среда и че това представлява нарушение 
на Директиви 92/43/ЕИО (за опазване на естествените местообитания и на дивата флора 
и фауна) и 79/409/ЕИО (относно опазването на дивите птици). Поради това той 
настоява за разследване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 януари 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

Наблюдения на Комисията

Пристанище „Darßer Ort“ е построено през 1962 г. като военна инфраструктура от 
бившата Германска демократична република. След обединението с Федерална 
република Германия, пристанището вече не е било необходимо на военните сили. 
Пристанището се намира в централната зона на „Nationalpark Vorpommersche 
Boddenlandschaft“ и е част от територията „Darß“ (DE1541301), определена съгласно 
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Директивата за местообитанията1, както и от територията „Vorpommersche 
Boddenlandschaft und nördlicher Strelasund“ (DE1542401), определена съгласно 
Директивата за птиците2. Съгласно националното законодателство относно 
пристанищата за спешни случаи, това пристанище все още се използва от една 
единствена спасителна лодка и от частни лодки, но само при спешни случаи. 
Функционирането на пристанището е позволено само докато бъде определено 
алтернативно място извън пределите на парка. Това е отразено в целите3 на 
националния парк.

Поради естественото утаяване, достъпът до пристанището се драгира ежегодно. 
Съгласно обвързващо споразумение в административния съд между НПО, работещи в 
областта на опазването на околната среда, и националните органи, драгирането през
2009/2010 г. ще бъде последно. Пясъкът, получен от драгирането, ще бъде използван за 
възстановяването на природата в зоната, която не е използвана пряко от спасителната 
лодка. Съгласно споразумението, когато текущото естествено утаяване започне да 
пречи на нормалното функциониране поради липсата на драгиране, пристанището ще 
бъде закрито.

Вносителят се позовава на евентуално нарушение на член 6, параграф 3 от Директивата 
за местообитанията, според 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, се подлагат на проверка, за да се оцени 
въздействието им върху територията от гледна точка на целите на съхраняването 
на тази територия. От контекста и предназначението на член 6 е видно, че понятието 
„управление“ трябва да се разглежда като отнасящо се до управлението на 
„съхраняването“ на територията, т.е. понятието „управление“ трябва да се приеме в 
смисъла, в който е използвано в член 6, параграф 1: За специалните защитени 
територии държавите-членки определят необходимите консервационни мерки, които 
при необходимост включват подходящи планове за управление, специално разработени 
за териториите или включени в други развойни планове (...). Съгласно член 1, буква а) 
от Директивата за местообитанията, опазване означава серия от мерки, които се 
изискват за запазване или възстановяване на естествените местообитания и 
популациите на диви животински и растителни видове в благоприятно състояние по 
смисъла на букви д) и и);

Комисията отчита факта, че националният орган е определил ясни цели за поддръжка и 
възстановяване на територията от Натура „Nationalpark Vorpommersche 
Boddenlandschaft“. Съществуващото в момента пристанище „Darßer Ort“ беше посочено 
като фактор, нарушаващ екосистемата на въпросната територия. Според компетентния 
национален орган4, пясъкът, който е драгиран от пристанището, ще бъде използван за 
                                               
1 Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, ОВ L 206, 

22.7.1992 г., стр. 7.
2 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на дивите птици, 

кодифицираща Директива 79/409/EИО, OВL 020, 26.1.2010 г., стр. 7.
3 Landesamt für Forsten und Großschutzgebiete Mecklenburg-Vorpommern (2002): Nationalparkplan – Leitbild 

und Ziele.
4 Отговор на „Kleine Anfrage“ от федералното правителство на Mecklenburg-Vorpommern, под-въпроси 2 

и 3 (8.7.2010 г.); информация, предоставена от вносителя на петицията.
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подобряване и възстановяване на местообитанието „морски заливи“.

Заключение

Въз основа на предоставената информация Комисията не може да установи нарушение 
на правото на ЕС в областта на опазването на околната среда.


