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Komisja Petycji

30.7.2019

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0123/2019, którą złożył V. K. (Chorwacja), w sprawie zarzutu 
naruszenia przez Słowenię prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się na sposób, w jaki Komisja Europejska rozpatrzyła jego skargę 
dotyczącą projektu rządu słoweńskiego przewidującego budowę drugiego toru linii kolejowej 
Koper-Divača, która jego zdaniem spowoduje nieodwracalne szkody na obszarze Natura 
2000. Składający petycję złożył skargę także do Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 8 maja 2019 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 lipca 2019 r.

W przypadku większości kwestii, które porusza składający petycję, Komisja nie może 
interweniować, ponieważ wchodzą one w zakres kompetencji państw członkowskich.

Jeśli chodzi o skargę złożoną przez składającego petycję, 13 września 2018 r. została ona 
zarejestrowana w bazie danych dotyczącej rozpatrywania skarg1. Główne zarzuty zawarte w 
skardze wiązały się z przyjęciem ustawy regulującej budowę i eksploatację drugiego toru linii 
kolejowej Divača-Koper oraz zarządzanie nim (zwanej dalej „ustawą o linii Divača-Koper”) 
oraz rzekomo znacznego wpływu na środowisko naturalne i warstwę wodonośną na obszarze 
wrażliwego środowiska krasowego i sieci Natura 2000. Według informacji przekazanych w 
skardze ustawę o Divača-Koper zaskarżono przed organami krajowymi i międzynarodowymi, 

1 CHAP (2018) 003069.
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w tym przed słoweńskim Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw 
Człowieka.

Zgodność z prawodawstwem UE w zakresie ochrony środowiska

Projekt zakłada budowę dwudziestosiedmiokilometrowego odcinka nowej jednotorowej linii 
kolejowej między węzłem Divača a portem w Koper. Z uwagi na trudny górzysty teren i 
wrażliwe środowisko (krasy i Natura 2000) projekt wymaga budowy ośmiu tuneli i innych 
skomplikowanych elementów łączących (wiadukty, mosty i galeria).

Komisja dokonała oceny zgodności projektu z prawodawstwem UE w zakresie ochrony 
środowiska w ramach procedury składania skarg, a także w związku z wnioskami o 
finansowanie z instrumentu „Łącząc Europę”, z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i 
w ramach polityki spójności (ocena w toku). 

Główne nierozstrzygnięte kwestie dotyczyły zgodności z dyrektywą siedliskową2 i ramową 
dyrektywą wodną3. 

Dyrektywa siedliskowa

Projekt przeszedł wszystkie przewidziane procedury prawne, w tym odpowiednią ocenę 
przeprowadzoną na podstawie art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej. Ocenę na podstawie art. 6 
ust. 3 przeprowadzono w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) 
zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE4 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne („dyrektywą OOŚ”). 
Właściwy organ słoweński stwierdził, że oddziaływanie na obszary Natura 2000 nie będzie 
znaczące i wprowadził konkretne środki łagodzące w tym zakresie (w tym specjalny 
„protokół dotyczący postępowania w przypadku odkrycia jaskiń”). Komisja nie stwierdziła 
naruszenia art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej.

Ramowa dyrektywa wodna

Właściwe organy krajowe potwierdziły, że projekt nie wiąże się z nową zmianą w 
charakterystyce fizycznej wód powierzchniowych ani zmianą ilości wód podziemnych, które 
pogarszają stan jednolitej części wód lub uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu wód, 
zgodnie z art. 4 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej. W decyzjach środowiskowych 

2 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory, Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7–50.
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1–73.
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Tekst mający znaczenie dla 
EOG), Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1–21.
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uwzględniono środki łagodzące związane z systemem wodnym. W ramach procedury OOŚ 
władze Słowenii przeprowadziły również transgraniczne konsultacje z Włochami w sprawie 
ewentualnego oddziaływania na źródła wód gruntowych. Komisja nie stwierdziła naruszenia 
art. 4 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej.

Na podstawie przeglądu informacji przekazanych przez składającego petycję oraz uwag 
reprezentantów instrumentu „Łącząc Europę” i EBI Komisja nie stwierdziła żadnego 
naruszenia prawodawstwa UE w dziedzinie ochrony środowiska. Składającego petycję 
poinformowano o tej ocenie 19 grudnia 2018 r. Ponieważ nie przedstawiono żadnych 
istotnych argumentów, skarga wniesiona do Komisji została zamknięta 21 lutego 2019 r.

Podsumowanie

Ponieważ nie można stwierdzić naruszenia przepisów UE w dziedzinie ochrony środowiska, 
Komisja nie zamierza podejmować dalszych działań. 


