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Tárgy: Bernard Defrenne belga állampolgár által benyújtott 1476/2010. számú 
petíció egy Natura 2000 területen környezeti hatásvizsgálat elvégzése nélkül 
létesített fafeldolgozó üzem által állítólag előidézett csendháborításról

1. A petíció összefoglalása

Egy fafeldolgozó üzem éppen egy Natura 2000 terület szélén kezdte meg működését. A 
petíció benyújtója szerint a vállalkozás működése akkora zajhatással jár, hogy a védett 
területen fészkelő kacsák fészkei a tevékenység megkezdése óta üresen állnak. A petíció 
benyújtója tájékoztatást kért az önkormányzattól, és megtudta, hogy a vállalkozás megkapta a 
tevékenységéhez szükséges engedélyt. A petíció benyújtója úgy véli, hogy az ilyen esetekben, 
amikor egy vállalkozás ilyen közel települ egy Natura 2000 területhez, környezeti 
hatásvizsgálatra van szükség, és ezt szerinte nem végezték el, ezért kéri, hogy a Parlament 
ivizsgálja ki az ügyet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. március 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

A 85/337/EGK irányelv1 (a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv – a KHV-irányelv) 
értelmében az annak I. mellékletében felsorolt olyan köz- vagy magánprojektek esetében, 
amelyek a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorolnak, el kell végezni környezeti 

                                               
1 HL L 175., 1985.7.05., 40-48. o.
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hatásaik értékelését. A II. mellékletben felsorolt többi projekt vonatkozásában akkor kell ilyen 
értékelést végezni, ha a tagállam megítélése szerint azt a projekt jellemzői indokolják. A 
fafeldolgozó üzem létesítése nem szerepel a két mellékletben felsorolt tevékenységek között. 
Ezért nincs e tevékenység környezeti hatásának értékelésére vonatkozó kötelezettség. 

Az élőhelyvédelmi irányelv 6. cikkének (3) bekezdése szerint az élőhelyvédelmi irányelv 
92/43/EGK irányelv)1 vagy a madárvédelmi irányelv (a 2009/147/EK irányelv2) alapján 
kijelölt valamely Natura 2000 területre valószínűleg jelentős hatást gyakoroló bármely tervet 
vagy projektet megfelelő vizsgálatnak kell alávetni a területre gyakorolt hatásait illetően, 
figyelembe véve a terület védelmével kapcsolatos célkitűzéseit. A természeti területre 
gyakorolt hatások vizsgálatának eredményét figyelembe véve az illetékes nemzeti hatóságok 
csak azután hagyhatják jóvá az érintett tervet vagy programot, ha megbizonyosodtak arról, 
hogy az nem fogja hátrányosan befolyásolni az adott természeti terület épségét.

A Bizottság felvetette a kérdést az illetékes hatóságoknál, és úgy tűnik, hogy az érintett 
tevékenység nem igényelt környezeti hatásvizsgálatot a KHV-irányelv alapján, és nem 
valószínű, hogy jelentős hatást gyakorolna a szomszédos Natura 2000 területre, amelyet nem 
a madárvédelmi, hanem az élőhelyvédelmi irányelv alapján jelöltek ki. 

Következtetés

A fenti megfontolások és az illetékes hatóságok által nyújtott tájékoztatás alapján a Bizottság 
nem tárta fel az uniós jog megsértését.
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