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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1476/2010, adresată de Bernard Defrenne, de cetățenie belgiană, 
privind posibilele perturbări cauzate de o fabrică de cherestea plasată într-
un sit Natura 2000 fără efectuarea niciunei evaluări a impactului asupra 
mediului

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că o fabrică de cherestea a fost înființată chiar pe marginea sit-ului 
Natura 2000 din apropierea satului său și că nivelurile zgomotului provenit de la aceasta sunt 
atât de ridicate încât, de la începutul funcționării sale, cuiburile de rațe din zona protejată au 
rămas goale. La efectuarea unor cercetări, el a fost informat de către consiliul municipal că a 
fost emisă o autorizație de exploatare. Petiționarul susține că evaluarea impactului asupra 
mediului necesară pentru activitățile situate atât de aproape de un sit Natura 2000 nu a fost 
efectuată și, în consecință, solicită o anchetă a Parlamentului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 martie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

În conformitate cu Directiva 85/337/CEE1 (Directiva privind impactul asupra mediului –
Directiva EIA), proiectele private sau publice, menționate în anexa I la directivă, care sunt 
susceptibile de a avea efecte semnificative asupra mediului trebuie să facă obiectul unei 
evaluări a efectelor lor asupra mediului. Alte proiecte menționate în anexa II fac obiectul unei 
astfel de evaluări atunci când statele membre consideră că acest lucru este necesar ca urmare a 
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caracteristicilor lor. Exploatarea unei fabrici de cherestea nu este menționată printre 
activitățile vizate de cele două anexe. Prin urmare, nu există nicio obligație de a evalua 
impactul asupra mediului al acestei activități.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva Habitate, orice plan sau proiect care 
ar putea avea un impact semnificativ asupra unui sit desemnat fie în temeiul Directivei 
Habitate (Directiva 92/43/CEE1), fie în temeiul Directivei Păsări (Directiva 2009/147/CE2) 
trebuie să facă obiectul unei evaluări corespunzătoare a efectelor potențiale asupra sitului în 
funcție de obiectivele de conservare ale sitului. În funcție de concluziile evaluării potențialelor 
efecte asupra sitului, autoritățile naționale competente aprobă planul sau proiectul numai după 
ce au verificat că nu va prejudicia integritatea sitului în cauză.

Comisia a ridicat această problemă în discuțiile cu autoritățile competente și se pare că pentru 
activitatea în cauză nu a fost necesară o evaluare a impactului asupra mediului în conformitate 
cu Directiva EIA și nu este probabil să aibă un efect semnificativ asupra sitului Natura 2000 
învecinat, care a fost desemnat numai în temeiul Directivei Habitate și nu în temeiul 
Directivei Păsări.

Concluzie

Pe baza considerațiilor de mai sus și a informațiilor furnizate de autoritățile competente, 
Comisia nu a identificat nicio încălcare a legislației UE.
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