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Комисия по петиции

30.7.2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0123/2019, внесена от V. K., с хърватско гражданство, 
относно предполагаемото нарушение на законодателството в областта 
на околната среда от страна на Словения

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от начина, по който Европейската комисия е 
разгледала жалбата му за проекта на правителството на Словения за построяването на 
втория коловоз на железопътна линия Копер – Диваца, което според него ще доведе до 
необратими щети на защитена зона по „Натура 2000“.  Той също е подал жалба до 
Европейския омбудсман.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 май 2019 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 юли 2019 г.

Комисията не може да се намеси в повечето от въпросите, посочени от вносителя на 
петицията, тъй като те са от компетентността на държавите членки.

Що се отнася до жалбата, подадена от вносителя на петицията, тя е регистрирана в 
базата данни за обработка на жалби1 на 13 септември 2018 г. Основните оплаквания на 
жалбата са свързани с приемането на Закона за регулиране на изграждането, 
експлоатацията и управлението на втория коловоз на железопътната линия Диваца – 
Копер (закон „Диваца – Копер“), както и с предполагаемото значително въздействие 
върху природата и водоносния хоризонт в чувствителните карстови образувания и 

1 CHAP (2018) 003069.
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околната среда, която е включена в програма „Натура 2000“. Съгласно жалбата 
производствата срещу закона „Диваца – Копер“ са заведени пред национални и 
международни органи, включително Конституционния съд на Словения и Европейския 
съд по правата на човека.

Съответствие със законодателството на ЕС в областта на околната среда:

Проектът се състои в изграждането на 27 километра нова едноколовозна железопътна 
линия между пристанището в Копер и железопътния възел в Диваца. Поради 
специфичния планински релеф и чувствителната околна среда (карст и „Натура 2000“) 
за строежа са необходими осем тунела и други сложни свързващи елементи (виадукти, 
мостове и галерия).

В рамките на процедурата за подаване на жалби Комисията е оценила съответствието 
на проекта със законодателството на ЕС в областта на околната среда, както и 
исканията за финансиране чрез Механизма за свързване на Европа (МСЕ), 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и политиката на сближаване (текуща 
оценка). 

Основните нерешени въпроси са свързани със спазването на Директивата за 
местообитанията2 и Рамковата директива за водите3. 

Директива за местообитанията

Проектът е преминал през всички предвидени правни процедури, включително 
подходящата оценка съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията. 
Оценката по член 6, параграф 3 е извършена като част от процедурата за оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 2011/92/ЕС4 относно 
оценката на последиците от някои публични и частни проекти върху околната среда 
(„Директивата за ОВОС“). Компетентният орган на Словения е заключил, че 
въздействието върху защитените зони по „Натура 2000“ няма да бъде значително, и в 
това отношение е въвел специфични мерки за смекчаване на последиците 
(включително специален „Протокол за поведение при откриване на пещери“). 
Комисията не е установила нарушение на член 6, параграф 3 от Директивата за 
местообитанията.

2 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна, ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7–50.

3 Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за 
установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, OВ L 327, 
22.12.2000 г., стр. 1 – 73

4 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно 
оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (текст от 
значение за ЕИП), OВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1 – 21.
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Рамкова директива за водите

Компетентните национални органи са потвърдили, че съгласно член 4, параграф 7 от 
Рамковата директива за водите проектът не включва нова промяна на физическите 
характеристики на повърхностните води или промени в количеството подземни води, 
които влошават състоянието на водния обект или възпрепятстват постигането на добро 
състояние на водите. В решенията относно околната среда са включени мерки за 
смекчаване на последиците, свързани с водната система. Освен това, в рамките на 
процедурата по ОВОС, органите на Словения са провели трансгранични консултации с 
Италия относно вероятното въздействие върху подпочвените водоизточници. 
Комисията не е установила нарушение на член 4, параграф 7 от Рамковата директива за 
водите.

Въз основа на преглед на информацията от вносителя на петицията и на становищата на 
МСЕ и ЕИБ, Комисията не е установила нарушение на законодателството на ЕС в 
областта на околната среда. Вносителят на петицията е информиран за тази оценка на 
19 декември 2018 г. Тъй като не са представени относими аргументи, разглеждането на 
жалбата, подадена до Комисията, е приключило на 21 февруари 2019 г.

Заключение

Тъй като не може да бъде установено нарушение на законодателството на ЕС в 
областта на околната среда, Комисията не възнамерява да предприема допълнителни 
действия. 


