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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0846/2006, внесена от Tomasz Grzybkowski, с полско 
гражданство, от името на адвокатска фирма „Adwokacka Spolka
Partnerska Grzybkowski & Gusek“ относно несъвместимостта на 
полските закони за опазване на околната среда със 
законодателството на ЕС

1. Резюме на петицията

Вносителят защитава тезата, че полският закон за околната среда от 27 април 2001 г. е 
несъвместим със законодателството на ЕС в тази област, като в частност посочва 
Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда и Директива 96/61/ЕО на Съвета 
относно комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. Вносителят също 
посочва, че полският закон за околната среда нарушава разпоредбите на Орхуската 
конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане 
на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда. Ето защо, той търси 
намесата на Европейския парламент, за да се гарантира, че полското законодателство за 
околната среда ще бъде приведено в съответствие с принципите, съдържащи се в 
съответните инструменти на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 март 2007 г .  Комисията е приканена да предостави 
информация (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 21 септември 2007 г.
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I.    Петицията

Вносителят, полски адвокат, е подал жалба за несъответствието на полското 
законодателство в областта на околната среда (а именно член 46, параграф 6 и член 185, 
параграф 2 от полския Закон за околната среда), със законодателството на ЕО в областта 
на околната среда, на първо място с член 10a от Директива 85/337/ЕИО, изменена с 
Директиви 97/11/ЕО и 2003/35/ЕО (Директивата за ОВОС), и с член 15a от Директива 
96/61/ЕО (Директивата за КПКЗ). В допълнение, вносителят твърди, че полското 
законодателство нарушава Орхуската конвенция за достъп до информация, участие на 
обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на 
околната среда. Вносителят е на мнение, че полският закон е прекалено рестриктивен по 
отношение на достъпа до процедурата на съдебно преразглеждане и неправомерно 
ограничава достъпа на екологичните организации до независимо съдебно преразглеждане. 
Това ограничение е резултат от полските законодателни разпоредби, залегнали в Закона 
за опазване на околната среда („ЗООС“) (ustawa Prawo Ochrony Srodowiska от 27 април 
2001 г. с изменения), уреждащи публичното участие по отношение на проекти, които биха 
могли да имат значително въздействие върху околната среда. По-точно, съгласно член 46, 
буква a) и член 185, параграф 2 от ЗЗОС, член 31 от полския Административно-
процесуален кодекс („АПК“), уреждащ участието на неправителствени организации в 
административни процедури, не се прилага по отношение на екологичните организации. 
Следователно, член 46, буква a) и член 185, параграф 2 от ЗЗОС, във връзка с член 50 от 
Закона за административното съдопроизводство от 2002 г. („ЗАС“), който изяснява, че 
дадена публична организация има правото да инициира съдебно производство в 
рамките на уставните си дейности и при случаи, засягащи правните интереси на други 
лица, единствено ако е страна по административното производство, неправомерно 
ограничават достъпа на екологични организации до полската система за съдебно
преразглеждане.

II. Забележките на Комисията по петицията

Директивата за ОВОС

Член 10a от Директивата за ОВОС гласи: „Държавите-членки гарантират, че в 
съответствие със съответната национална правна система членовете на заинтересованата 
общественост: а) които имат достатъчно интерес, или по друг начин; б) които 
продължават да накърняват право, когато административно-процесуалното право на 
държавата-членка изисква това като предварително условие, имат достъп до процедура за 
преразглеждане пред съд или друг независим и безпристрастен орган, установен по закон, 
да оспорва материалната или процесуалната законосъобразност на решения, действия или 
бездействия, които са предмет на разпоредбите на настоящата директива за участие на 
обществеността. Държавите-членки да определят на какъв етап могат да се оспорват 
решения, действия или бездействия.“ Директивата също изяснява, че, въпреки че 
държавите-членки ще определят какво представлява достатъчен интерес и накърняване 
на право, в съответствие с целта да се даде на заинтересованата общественост широк 
достъп до правосъдие, все пак интересът на всяка неправителствена организация, 
отговаряща на изискванията, посочени в член 1, параграф 2, ще се счита за достатъчен 
за целите на този член.
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Директивата за КПКЗ

Член 15a от Директивата за КПКЗ гласи: „Държавите-членки гарантират, че в 
съответствие със съответната национална законова система членовете на 
заинтересованата общественост: а) които имат достатъчен интерес, или по друг начин; 
б) които продължават да накърняват право, когато административно-процесуалното 
право на държавата-членка изисква това като предварително условие, имат достъп до 
процедурата за преразглеждане пред съд или друг независим или безпристрастен орган, 
установена със закон да оспори материалната или процесуална законосъобразност на 
решенията, действията или бездействията, предмет на разпоредбите на настоящата 
директива за участие на обществеността. Държавите-членки определят на какъв етап 
могат да бъдат оспорвани решенията, действията или бездействията.” Както и в 
Директивата за ОВОС, Директивата за КПКЗ оставя на държавите-членки да определят 
какво съставлява достатъчен интерес и увреждане на право, в съответствие с целта да 
се даде на обществеността широк достъп до правосъдие. Все пак директивата ясно 
разпорежда, че: „За тази цел интересите на всяка неправителствена организация, 
отговаряща на посочените в член 2, параграф 14 изисквания, се считат за достатъчни за 
целите на буква а) от настоящия член. За такива организации също се счита, че имат 
права, които могат да бъдат накърнени за целите на буква б) от настоящия член.”

Орхуска конвенция

Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане 
на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция) е 
инструмент на международното право. Орхуската конвенция беше одобрена, от страна на 
Европейската общност, в съответствие с процедурите, посочени в член 300 на Договора за 
ЕО. Тя има задължителен характер за институциите на Общността и държавите-членки. В 
член 15 от Орхуската конвенция е предвидено провеждането на преглед на 
съответствието с нейните разпоредби. Според този член, съвещанието на страните по 
Конвенцията създава, на базата на консенсус, незадължителни механизми с не-
конфронтационен, не-съдебен, консултативен характер за преглед на съответствието с 
разпоредбите на тази Конвенция. Съответствието с Конвенцията е отговорност на 
страната по Конвенцията. Според член 226, Комисията предприема действия, когато 
сметне, че дадена държава-членка не е изпълнила свое задължение по Договора. Тя може 
да предприеме действия единствено чрез разпоредбите на правото на Общността, които 
обхващат изпълнението на задълженията, произтичащи от Конвенцията.

III. Заключения

Комисията е информирана относно проблема, повдигнат от вносителя. На 4 юли 2006 г. 
Комисията отправи официално уведомително писмо до Полша. Уведомителното писмо 
се отнася до различни проблеми на несъответствието на полското законодателство с 
изискванията на Директивата за ОВОС, включително несъответствието с член 10a от 
директивата за достъпа до процедура за преразглеждане пред съд или друг независим и 
безпристрастен орган. Тъй като намери отговора на полските органи за 
незадоволителен, Комисията включи проблема в последното писмено предупреждение, 
отправено до Полша на 29 юни 2007 г. Полша има два месеца да даде своя отговор.
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Що се отнася до Директивата за КПКЗ, към момента няма процедура срещу Полша за
нарушение на нейните разпоредби. Комисията възнамерява допълнително да разследва
случая.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 17 юли 2008 г.

Директивата за ОВОС

Полските органи се съгласиха с по-голямата част от констатациите на Комисията, 
изложени в мотивираното становище от 29 юни 2007 г., включително тези, които се 
отнасят за неспазването на член 10, буква а) от директивата. Вследствие на това, те 
внесоха изменения в полското законодателство, за да гарантират съответствието с 
Директивата за ОВОС, като представиха на Комисията проектозакон, който цели 
пълното транспониране на изискванията на директивата. Последната версия на 
проектозакона предвижда по-широк достъп до процедурите за съдебно преразглеждане 
от предвиденото в закона, който е в сила в момента и се опитва да намери решение 
относно констатациите във връзка с член 10, буква а) от Директивата. Все още, обаче, 
съществуват въпроси, които не са решени. Те ще бъдат предмет на двустранни 
дискусии между Комисията и полските органи в най-близко бъдеще.

Директивата за КПКЗ

В момента се провежда оценка на съответствието на полското законодателство със 
задълженията, определени в Директивата за КПКЗ. След приключване на процедурата 
по извършване на оценката ще бъде взето решение относно следващите стъпки, които 
трябва да бъдат предприети, включително възможността за започване на процедура за 
нарушение.

Орхуска конвенция

Гореспоменатите процедури имат за цел да гарантират, че полското законодателство 
ще отговаря не само на изискванията на съответните директиви, но и на разпоредбите 
на Орхуската конвенция, прилагани на нивото на Общността.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Директивата за ОВОС

Както е посочено в предишното съобщение, полските органи се съгласиха с по-
голямата част от констатациите на Комисията, изложени в мотивираното становище от 
29 юни 2007 г., включително тези, които се отнасят до неспазването на член 10, буква 
а) от директивата1. Впоследствие, на 3 октомври 2008 г., Полският парламент прие нов 
Закон относно достъпа до информация за околната среда и опазване на околната среда, 
обществено участие в опазването на околната среда и оценка на въздействието върху 
околната среда (DZ. U, 2008 nr 199, poz 1227). Новият закон предвижда по-широк 
достъп до процедурите за съдебно преразглеждане и е оценен като средство за 
                                               
1 ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17.
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преодоляване на загрижеността на Комисията относно несъответствието с член 10, буква 
а) от директивата. Законът влезе в сила на 15 ноември 2008 г.

Директивата за КПКЗ

Гореспоменатият нов закон измени също така член 185 от Закона за опазване на 
околната среда, оценен от Комисията като несъответстващ с член 15, буква а) от 
директивата. Разпоредбите, които понастоящем са в сила, транспонират правилно
изискванията на член 15, буква а) от директивата.


