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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1476/2010, którą złożył Bernard Defrenne (Belgia) w sprawie 
możliwych zakłóceń powodowanych przez skład drewna zlokalizowany na 
obszarze Natura 2000 bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że na samej granicy tego terenu, w pobliżu jego wioski, 
utworzono skład drewna, a powodowany przez niego poziom hałasu jest tak wysoki, iż od 
momentu rozpoczęcia działalności, gniazda kaczek na przedmiotowym obszarze chronionym 
pozostają puste. Po zgłoszeniu przez składającego petycję wątpliwości, rada gminna 
poinformowała składającego petycję, że skład drewna ma pozwolenie na działalność. 
Składający petycję utrzymuje, że nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko 
niezbędnej w przypadku działalności prowadzonej tak blisko obszaru Natura 2000 i dlatego 
zwraca się do Parlamentu o przeprowadzenie dochodzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 marca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Na mocy dyrektywy 85/337/EWG1(dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
– dyrektywa OOŚ) przedsięwzięcia prywatne lub publiczne wymienione w załączniku I do 
dyrektywy, mogące znacząco oddziaływać na środowisko naturalne, podlegają ocenie 
skutków środowiskowych. Inne przedsięwzięcia, wymienione w załączniku II, podlegają 

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40-48.



PE472.134v01-00 2/2 CM\876862PL.doc

PL

takiej ocenie, gdy państwa członkowskie uznają, że wymaga tego ich charakterystyka. 
Korzystanie ze składu drewna nie zostało wymienione wśród rodzajów działalności objętych 
tymi dwoma załącznikami. Dlatego nie ma obowiązku oceny oddziaływania tej działalności 
na środowisko. 

Zgodnie z art. 6.3 dyrektywy siedliskowej, każdy plan lub przedsięwzięcie, które może mieć 
istotny wpływ na miejsce wyznaczone na mocy dyrektywy siedliskowej (92/43/EWG)1lub 
dyrektywy ptasiej (2009/147/WE2) podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego 
terenu z punktu widzenia założeń jego ochrony.  W świetle wniosków wypływających 
z oceny oddziaływania na dany teren właściwe władze krajowe wydają zgodę na plan lub 
przedsięwzięcie dopiero po stwierdzeniu, iż nie będzie miał on niekorzystnego wpływu na 
integralność odnośnego terenu.

Komisja Europejska zgłosiła tę sprawę właściwym władzom i wydaje się, że przedmiotowa 
działalność nie wymagała oceny oddziaływania na środowisko na podstawie dyrektywy OOŚ 
i jest mało prawdopodobne, by miała istotny wpływ na sąsiadujący teren Natura 2000, który 
został wyznaczony tylko na podstawie dyrektywy siedliskowej, a nie dyrektywy ptasiej. 

Wniosek

Z powyższych względów oraz na podstawie informacji dostarczonych przez składającego 
petycję Komisja nie stwierdziła żadnego naruszenia prawa UE.

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7-50.
2 Dz.U. L 020 z 26.1.2010, s. 7.


