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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0318/2008, внесена от Janusz Lewandowski, с полско гражданство, 
подкрепена от четири подписа, относно неспазване на Конвенцията от 
Орхус, във връзка с обявяването на местността Piasnickie Laki на полското 
балтийско крайбрежие за специална защитена зона

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се жалва, че полските органи, отговарящи за обявяването на 
местността Piasnickie Laki за защитена зона, са пропуснали да поискат мнението на 
собствениците на земите, определени за включване във въпросната зона. Във връзка с това 
вносителят подчертава, че е налице сериозно незачитане на разпоредбите на Конвенцията 
от Орхус за достъпа до информация, общественото участие в процесите на вземане на 
решения и достъпа до процедури по обжалване и съдебно преразглеждане по отношение на 
околната среда. Вносителят смята също така, че полските органи, отговарящи за опазването 
на околната среда, са изтълкували погрешно Директива 92/43/ЕИО за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна, приложима в тази област. Той 
счита, че са застрашени неговите и на останалите собственици интереси, като призовава 
Европейския парламент да разследва случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 юли 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

Вносителят на петицията е обезпокоен от предложението на полското правителство за 
обявяване на местността PLH 220021 Piasnickie Laki (обект от значение за Общността) 
за част от мрежата "Натура 2000", чрез процес който не е включил индивидуални 
консултации с отделните собственици на земи в областта.
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Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО1 за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна) установява законови задължения за 
държавите-членки по отношение на обявяването на обекти от значение за Общността 
(ОЗО). Директивата изисква държавите-членки да обявяват подходящи зони за ОЗО въз 
основа на научни критерии, ясно определени в директивата. Съдебната практика на
Съда на Европейските общности ясно потвърждава, че държава-членка не може да се 
отказва от обявяване на зоните, които отговарят на съответните научни критерии за 
ОЗО, поради социално-икономически причини (виж дело C-371/98).

Полша изостава в предлагането на подходящи територии за ОЗО, което представлява 
сериозен неуспех в спазването на законовите задължения на Полша по Директивата за 
местообитанията. През април 2006 г .  Комисията изпрати официално уведомително 
писмо до Полша, на което полските органи отговориха през юли 2006 г. С оглед на 
незадоволителния отговор и недостатъците при определянето на териториите, на 15 
декември 2006 г .  Комисията изпрати мотивирано становище до Полша. 
Междувременно, през октомври 2006 г. Полша предаде на Комисията предложение за 
41 нови ОЗО и разширения на 7 съществуващи ОЗО. Впоследствие, след издаване на 
мотивираното становище, Полша предаде на Комисията допълнителни предложения за 
нови ОЗО (над 50 през април и над 60 през септември 2007 г.). Комисията очаква 
полските органи да предадат допълнителни предложения в близко бъдеще, като след 
оценката на тези нови предложения Комисията ще вземе решение за бъдещата посока 
на действие по отношение на това нарушение.

Директивата за местообитанията не определя изисквания за обществена консултация 
при предлагане на ОЗО за обявяване. Поради това, евентуалното набелязване и 
прилагане на консултативен метод е оставено изцяло в ръцете на националните органи. 
От своя страна Комисията винаги е препоръчвала на държавите-членки да целят и да 
постигат възможно най-широка обществена осведоменост за обхвата и целите на 
законодателството на Общността в областта на природата и опазването на 
биоразнообразието. Доколкото ни е известно, съгласно полската правна система тези 
консултации се извършват от съответните национални органи с местни администрации, 
които се установяват с местни избори.

Признавайки необходимостта от участие на заинтересовани страни в процеса на 
управление на мрежата "Натура 2000", Комисията е подкрепила два проекта по ФАР в 
Полша, фокусирани върху изграждането на капацитет, единият — за осигуряване на 
по-добра консултация и сътрудничество със заинтересованите страни (включително 
собственици на земи) в процеса на разработване на планове за управление за обекти от 
"Натура 2000", а другият — за по-добра осведоменост на обществеността за "Натура 
2000".

Мрежата "Натура 2000" не е мрежа от строги природни резервати, в които човешките 
дейности са изцяло забранени или ограничени. Основната цел на "Натура 2000" е да 
насърчава поддържането на биоразнообразието, като се вземат предвид 
икономическите, социалните, културните и регионалните изисквания. Мрежата 
                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7—50.
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признава, че човекът е неразделна част от природата, както и че човекът и природата 
функционират най-добре в партньорство един с друг. Много територии от "Натура 
2000" са ценни поради начина, по който са били управлявани досега, и ще бъде важно 
да се гарантира, че тези устойчиви практики могат да продължават и в бъдеще. Такъв 
подход има много преимущества, както за опазване на природата, така и за самите 
хора, които живеят и работят в рамките на територии от "Натура 2000". Чрез активното 
участие на различните ползватели на земята в управлението на територии от "Натура 
2000" е възможно да се гарантира, че уязвимите полуестествени местообитания и 
видове, които зависят от благоприятно управление, се опазват. Също така, различни 
общностни фондове предлагат възможности за финансиране на дейности, които 
допринасят за изпълнението на "Натура 2000". Например Европейският земеделски 
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) може да предоставя помощи на 
земеделски производители, на лица, стопанисващи горски масиви, и на други 
ползватели на земята, с цел благоприятно управление на земята в мрежата "Натура 
2000". Употребата на този фонд посредством мерки, включени в т. нар. програми за 
развитие на селските райони, е отговорност на съответните национални органи.

По отношение на Конвенцията от Орхус за достъпа до информация, участието на 
обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси 
на околната среда, вносителите отбелязват, че процедурата за консултация по 
предложените защитени зони не предвижда участието на собственици на частно 
имущество. Те считат, че тази липса на консултация би била в нарушение на член 8 от 
Конвенцията.

Член 8 от Конвенцията засяга изготвянето от публични органи на общоприложими 
правила със задължителна сила, които могат да имат значително влияние върху 
околната среда. Членът гласи, че „[в]сяка страна се стреми да подпомага ефективното 
участие на обществеността на подходящ етап“ в изготвянето на тези разпоредби.

Във връзка с това Комисията най-напред би желала да отбележи, че това, дали актовете, 
чрез които определени територии се предлагат за обекти от значение за Общността, 
следва да се характеризират като общоприложими правила със задължителна сила 
съгласно полското законодателство, е въпрос, който следва да се определи от самото 
полско законодателство. При всички случаи, приемайки, че такива актове действително 
биха представлявали общоприложими правила със задължителна сила, в светлината на 
правото на преценка, изрично признато в член 8 от Конвенцията, Комисията изразява 
становището, че липсата на систематична консултация със собственици на земи в 
процеса на предлагане на ОЗО за обявяване не е в нарушение на тази разпоредба.

Заключения

Държавите-членки са задължени по закон да предлагат подходящи обекти (т. е. такива, 
които отговарят на съответните научни критерии) за обявяване като ОЗО и не могат да 
се освободят от това задължение за обявяване поради социално-икономически 
причини. Комисията не е открила никакви основания за оспорване на правилността на 
процеса, водещ до предлагане на съответните ОЗО от Полша. Подходящата 
консултация в процеса на обявяване и управление на обекти от "Натура 2000" е 
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отговорност на държавата-членка. Не са установени нарушения на Конвенцията от 
Орхус.


