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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0644/2007, внесена от Zygmunt Kwolek, с полско гражданство, 
подкрепена с два подписа, относно планирана автомагистрала във 
Вроцлав, Западна Полша

1. Резюме на петицията

 Вносителят на петицията протестира срещу плановете да се построи платена 
автомагистрала между западната част на Вроцлав и разположените по-ниско райони по 
течението на реките Sleza, Oder и Widawa . Той заявява, че тези територии са включени 
в списъка на „Натура 2000“. Върховният административен съд във Варшава се е 
произнесъл на два пъти - през 2000 г. и през 2002 г., във връзка с това, че не е била 
извършена адекватна оценка на въздействието на проекта върху околната среда и че е 
следвало да се предложи повече от един възможен маршрут. Тези решения оттогава са 
заобикаляни и в момента съществува опасност проектът да продължи, без да се спази 
нито полското законодателство, нито законодателството на ЕС в тази област. 
Вносителят на петицията следователно призовава Европейския парламент да се намеси 
в интерес на опазването на местната околна среда и посочените по-горе територии от 
„Натура 2000“.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 ноември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 7 март 2008 г.

Вносителят на петицията изразява загриженост относно плановете да се построи 
обходна автомагистрала в западните покрайнини на град Вроцлав. Вносителят на 
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петицията твърди, че планираното развитие нарушава полското законодателство, както 
и разпоредбите на директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО1 на Съвета за 
опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна), по-конкретно 
поради липсата на подходящ анализ на алтернативите. Вносителят също така посочва, 
че за проекта се водят съдопроизводствени действия по националното право и че се 
очаква решение на Районния административен съд във Варшава през пролетта на 
2007 г. 

Твърденията, изказани от вносителя по отношение неспазването на полското 
законодателство, не са от компетенцията на Комисията. 

По отношение на вероятното нарушение на законодателството на ЕС в областта на 
околната среда, петицията не представя достатъчно данни, за да може да се прецени 
случая. Въпреки това, поради естеството и местоположението на проекта, Комисията 
счита, че следните директиви могат да бъдат приложими: Директивата за оценката на 
въздействието на околната среда (ОВОС) (Директива 85/337/ЕИО2 относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с 
Директива 97/11/ЕО3 и Директива 2003/35/ЕО4), както и Директивата за 
местообитанията. 

Директива за ОВОС

Проектът, посочен от вносителя на петицията, е автомагистрала. Такива проекти 
попадат в обхвата на приложение I, точка 7, буква б) от Директивата за ОВОС 
„строителство на автомагистрали и високоскоростни пътища“, за които трябва да бъде 
извършена ОВОС, преди издаването на разрешение за проекта. Според информацията, 
предоставена от вносителя на петицията, проектът е бил предмет на ОВОС. Важно е да 
се отбележи, че когато се извършва ОВОС, възложителят е длъжен да предостави на 
компетентните органи информация за проекта и за неговото въздействие върху 
околната среда, както е предвидено в член 5, параграф 3 и в приложение IV към 
Директивата за ОВОС. Тази информация, освен другото, следва да съдържа и 
изложение на основните възможности, проучени от възложителя, както и посочване на 
основните причини за техния избор, като се вземат предвид последиците за околната 
среда.

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, не е възможно 
да се установи дали разпоредбите на Директивата за ОВОС са били спазени или не.

Директива за местообитанията

Съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията всички планове и 
проекти, които могат да имат значителни последици за обекти от значение за 

                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7-50.
2 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40-48.
3 ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5-15.
4 ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр.17.
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Общността (определени съгласно Директивата за местообитанията), трябва да бъдат 
предмет на адекватна оценка на последиците, като се вземат предвид целите за 
опазване на обекта. Тази разпоредба се прилага и за специалните защитени зони, 
регламентирани от директивата за птиците (Директива 79/409/ЕИО1 на Съвета относно 
опазването на дивите птици).

Въпреки това, от ограничената информация, предоставена от вносителя на петицията, 
не може да бъде определено дали разпоредбите на член 6 от Директивата за 
местообитанията са приложими в този случай.

Заключение

Без по-подробна информация Комисията не е в състояние да прецени дали планираният 
проект е в съответствие със законодателството на ЕС в областта на околната среда. Ако 
вносителят може да предостави допълнителна информация, службите на Комисията 
имат готовност да разгледат случая отново.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Вносителят е предоставил допълнителна информация в края на 2008 г. Комисията е 
разгледала тази информация, но не е открила нови доказателства в подкрепа на 
твърденията на вносителя за вероятни нарушения на законодателството на ЕС в 
областта на околната среда. Решението за разположението на проекта е издадено на 15
април 2003 г., което означава, че процедурата е започната повече от година преди 
разширяването и в подобни случаи Директивата за ОВОС е неприложима.

                                               
1 ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1-18.
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