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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0714/2007, внесена от Konrad Wasniewski, с полско 
гражданство, относно плановете за автомагистрала през защитена 
местност на северозапад от Варшава  

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изтъква, че съществуват планове за осъвременяване на 
съществуваща пътна връзка между Варшава и Гданск и превръщането й в 
автомагистрала. Един от маршрутите, разглеждан заедно с околовръстното шосе около 
град Lomianki, на 14 км северозападно от Варшава, следва речния басейн на Висла, 
който е защитена зона от Натура 2000 (PLB 140004). Този маршрут се подкрепя и от 
местните органи на Lomianki. Вносителят на петицията предлага алтернативен маршрут 
и сравнява положението в момента с това в Augustow (Via Baltica) и затова призовава 
Европейския парламент да се намеси, докато все още има време да го направи. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 декември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 17 април 2008 г.

Вносителят на петицията се опасява, че маршрутът, планиран за високоскоростния път 
S-7 в северна посока от Варшава през община Lomianki, може да нанесе поражения на 
територията от Натура 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB140004).

Вносителят смята, че планираното строителство ще причини вреди на гореупоменатата 
територия от Натура 2000, както и ще изисква разрушаване на къщи по пътния 
коридор. 
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Той освен това заявява, че проектът е все още на етап планиране, че така нареченото 
„екологично решение“ за проекта още не е издадено и че все още не е дадено 
разрешение за изпълнение на проекта. 

Петицията се отнася до един от маршрутите, които се предвиждат за високоскоростния 
път S-7. Все още не е взето решение за трасето на пътя, а то ще бъде предмет на 
одобрение от компетентните полски органи. 

Поради естеството и разположението на проекта, Комисията счита, че може да са 
приложими следните директиви: Директивата за оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС) (Директива 85/337/ЕИО1 относно оценката на въздействието на 
някои планове и програми върху околната среда, изменена с Директива 97/11/ЕО2 и 
Директива 2003/35/ЕО3) и Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕО 
относно опазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна)4.

Директива за ОВОС 

Проектът, на който се позовава вносителят, представлява високоскоростен път. Такива 
проекти, като високоскоростните пътища, попадат в обхвата на приложение I, точка 7, 
буква б) от Директивата за ОВОС - „строителство на автомагистрали и 
високоскоростни пътища“, за които трябва да се извърши ОВОС, преди да бъде 
издадено разрешение за изпълнение на проекта.  Тъй като процедурата, отнасяща се до 
ОВОС за проекта, все още не е приключила, на този етап Комисията няма основание да 
предполага, че разпоредбите на Директивата за ОВОС няма да бъдат спазени.

Директива за местообитанията

Съгласно член 6.3 от Директивата за местообитанията всички планове и проекти, които 
могат да окажат значително влияние върху териториите от значение за Общността 
(определени съгласно Директивата за местообитанията), трябва да бъдат предмет на 
подходяща оценка на това въздействие от гледна точка на целите на съхраняването на 
територията. Тази разпоредба е валидна и за специално защитените зони, определени от 
Директивата за птиците (Директива 79/409/ЕИО5 за опазване на дивите птици). 

Тъй като процедурата, отнасяща се до възможно въздействие на проекта върху мрежата 
Натура 2000, все още не е приключила, Комисията няма основание да предполага, че 
разпоредбите на Директивата за местообитанията няма да бъдат спазени. 

Държавите-членки вземат решения относно изграждането на транспортната 
инфраструктура на своята територия при спазване на общностните си задължения. 
Въпреки това, когато териториите от Натура 2000 са изложени на отрицателно 
въздействие от даден проект, такова задължение включва необходимостта от проучване 
на алтернативни решения. В случай че съществуват такива решения, задължение е на 
                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40-48
2 ОВ L 73, 14.03.1997 г., стр. 5-15
3 ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17
4 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7
5 ОВ L 103, 25.04.1979 г., стр. 1-18
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съответната държава-членка да оцени тяхната техническа и социално-икономическа 
приложимост. Затова всички възможни алтернативи трябва подробно да бъдат проучени 
по отношение на въздействието им върху мрежата Натура 2000.

Заключения

Процедурите на одобрение на проекта все още не са приключили и полските органи 
трябва да спазват изискванията на Директивата за ОВОС и на Директивата за 
местообитанията, което включва оценка на възможни алтернативи и точно 
разположение/трасиране на проекта на пътя. Вносителят на петицията все още има 
възможност да изрази опасенията си относно трасирането на високоскоростния път в 
процеса на обществено обсъждане, което трябва да се проведе от полските органи по 
процедурата на ОВОС и оценката на въздействието върху мрежата Натура 2000, преди 
да бъде издадено разрешение за изпълнение на проекта.   


