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Комисия по петиции

6.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1476/2010, внесена от Bernard Defrenne, с белгийско гражданство, 
относно евентуални смущения, причинени от дъскорезница, разположена в 
територия от Натура 2000, без да се направи оценка на въздействие върху 
околната среда.

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че e изградена дъскорезница на границата с 
територия от Натура 2000 в близост до неговото селище, както и че от започването на 
нейната работа равнището на шума е толкова високо, че патиците в защитената зона са 
изоставили гнездата си. При запитване той е бил информиран от общинския съвет, че е 
издадено разрешително за експлоатация. Вносителят на петицията твърди, че оценката 
на въздействието върху околната среда, необходима за извършване на дейности в 
непосредствена близост до територия от Натура 2000, не е била направена и 
следователно иска разследване от Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 март 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Съгласно Директива 85/337/EИО1 (Директива за оценка на въздействието върху 
околната среда – Директива за ОВОС) частните или публичните проекти, изброени в 
директивата, които биха могли да окажат значително въздействие върху околната 
среда, трябва да бъдат подложени на ОВОС. Други проекти, изброени в приложение II, 
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следва да бъдат подложени на такава оценка, когато държавите-членки преценят, че 
характеристиките на тези проекти налагат това. Експлоатацията на дъскорезница не е 
сред дейностите, включени в двете приложения. Следователно не съществува 
задължение за оценка на въздействието на тази дейност върху околната среда.

Съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията, планове или проекти, 
които могат да окажат значително влияние върху територия, определена или съгласно 
Директивата за местообитанията (Директива 92/43/EИО)1, или съгласно Директивата за 
птиците (Директива 2009/147/EО)2, следва да бъде подложен на подходяща оценка на 
въздействието му върху територията за целите на съхраняването на тази територия.  
Предвид заключенията от оценката на въздействието върху територията, 
компетентните национални органи одобряват плана или проекта единствено след като 
установят, че той няма да окаже отрицателно влияние върху съответната територия.

Комисията е повдигнала въпроса пред компетентните органи и изглежда въпросната 
дейност не е изисквала провеждането на оценка за въздействието върху околната среда 
съгласно Директивата за ОВОС и няма вероятност да окаже значително въздействие 
върху съседната територия от мрежата на Натура 2000, определена единствено 
съгласно Директивата за местообитанията, но не и съгласно Директивата за птиците.

Заключения

Въз основа на гореизложеното и на информацията, предоставена от компетентните 
органи, Комисията не е установила наличие на нарушение на правото на ЕС.
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