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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1476/2010 af Bernard Defrenne, belgisk statsborger, om eventuel 
ødelæggelse af et Natura 2000-område som følge af etablering af en virksomhed 
uden miljøkonsekvensvurdering.

1. Sammendrag

Andrageren bor i en landsby, som ligger tæt på et Natura 2000-område. Lige på kanten af 
dette område er der blevet bygget en fabrik, som bearbejder opsavede træstammer. I henhold 
til andrageren, forårsager denne virksomhed så mange (støj)gener, at rederne, hvor ænderne i 
det beskyttede område ynglede, har stået tomme, siden virksomhedens aktiviteter begyndte. 
Ved en forespørgsel hos kommunen fik han at vide, at virksomheden var blevet godkendt. 
Andrageren mener, at der ved etablering af en virksomhed så tæt på et Natura 2000-område 
skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering. Ifølge ham er denne ikke blevet udført. Han 
anmoder Europa-Parlamentet om at indlede en undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. marts 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

"I henhold til direktiv 85/337/EØF1 (direktivet om vurdering af virkningerne på miljøet – VVM-
direktivet) skal private eller offentlige projekter, opført i direktivets bilag 1, som sandsynligvis 
vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, underkastes en vurdering af deres indvirkning på 
miljøet. Projekter opført i bilag II skal underkastes en sådan vurdering, når medlemsstaterne 
mener, at deres karakteristika kræver det. Udnyttelse af fabrikker, der bearbejder opsavede 
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træstammer, er ikke opført blandt de pågældende aktiviteter i de to bilag. Derfor er der ingen 
forpligtelse til at vurdere denne aktivitets indvirkning på miljøet. 

I henhold til artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet skal alle planer eller projekter, som væsentligt 
kan påvirke en lokalitet, der er klassificeret enten i henhold til habitatdirektivet (direktiv 
92/42/EØF1) eller fugledirektivet (direktiv 2009/147/EF2), vurderes med hensyn til deres 
virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. I lyset af 
konklusionerne af vurderingen af indvirkningerne for lokaliteten, godkender de kompetente 
nationale myndigheder først planen eller projektet efter at have sikret sig, at de ikke vil skade 
den pågældende lokalitets integritet.

Kommissionen har taget sagen op med de kompetente myndigheder, og det lader til, at den 
pågældende aktivitet ikke har krævet en miljøkonsekvensvurdering i henhold til VVM-
direktivet, og at det ikke er sandsynligt, at den vil have en væsentlig indvirkning på den 
tilstødende Natura 2000-lokalitet, som kun er udpeget i henhold til habitatdirektivet og ikke i 
henhold til fugledirektivet. 

Konklusion

På baggrund ovenstående overvejelser og de oplysninger, som de kompetente myndigheder 
har fremsendt, har Kommissionen ikke påvist nogen overtrædelse af EU's lovgivning."
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