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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.11.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Петиция 0745/2006, внесена от Marta Brzozowska, с полско гражданство, от името на
„Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków“ относно защитата на белия щъркел 
(Сiconia ciconia) във Warminsko-Mazurskie, североизточна Полша

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията твърди, че белият щъркел (Сiconia ciconia), вид, включен в 
приложение 1 към Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно 
опазването на дивите птици, който гнезди във Warminsko-Mazurskie, територия в 
североизточна Полша, част от Натура 2000, е застрашен от редица дейности по 
програмата за развитие на селските райони на ЕС. След като националните органи са 
пренебрегнали възраженията на асоциацията, вносителката на петицията призовава 
Европейския парламент да предприеме мерки, гарантиращи изпълнението на 
програмата за развитие на селските райони в пълно съответствие със законодателството 
на Общността в областта на околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 февруари 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 9 юли 2007 г.

Петицията

Вносителката на петицията твърди, че компетентните органи не са приели план за 
опазването на специална защитена зона „Warminskie Bociany“ (PLB 280009) през 
следващите 20 години, както се изисква от полското законодателство, и предоставя 
информация за правния статут на местността „Warminskie Bociany“. Част от 
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територията се управлява от Националното горско стопанство (Lasy Panstwowe), а 
останалата е собственост на частни земеделски стопани. Последните проявяват 
склонност да използват програмата, съфинансирана от ЕС, и по-специално Мярка 5 -
Залесяване на земеделски земи в рамките на Европейския фонд за ориентиране и 
гарантиране на земеделието, секция „Гарантиране“, като същевременно намаляват 
площите, на които белият щъркел (Ciconia ciconia) може да намери храна. Процедурата 
по залесяване на земеделски земи се провежда от Агенцията за преструктуриране и 
модернизация на земеделието непосредствено със собствениците на земята. Общините 
издават удостоверение само ако местните планове за земеползване предвиждат 
залесяване на въпросната земя. Според полските закони служителят, отговорен за 
опазването на околната среда в съответното воеводство, трябва да бъде уведомен само 
ако земята, обект на залесяване, е част от Натура 2000 и е по-голяма от 20 хектара. Но 
според вносителката на петицията тълкуванието на отдела за оценка на въздействието 
върху околната среда на Министерството на околната среда не предвижда 
задължително информиране на служителя, отговорен за опазването на околната среда в 
съответното воеводство, тъй като проектите за залесяване не подлежат на задължителна 
оценка на въздействието върху околната среда. Следователно, не съществуват никакви 
ограничения за залесяването на земеделска земя, което освен това се съфинансира от 
европейските фондове. Това води до намаляване на площите, на които белият щъркел 
може да намери храна, и следователно до намаляване на популацията на този защитен 
вид.

Коментари на Комисията относно петицията

Комисията е запозната с проблемите, повдигнати в петицията, които са също предмет 
на жалба, внесена в Комисията и регистрирана под номер 2007/4142.

Директивите за местообитанията и птиците

По отношение на специалните защитени зони, Комисията подчертава, че съгласно член 
6, параграфи 3 и 4 от Директивата за местообитанията, „Планове или проекти, които не 
са непосредствено свързани с управлението на територията или не са необходими за 
него, но които поотделно или във взаимодействие с други планове и проекти могат да 
окажат значително влияние, се подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им 
върху територията от гледна точка на целите на съхраняването на тази територия. При 
съблюдаване на резултатите от изпитанието за въздействието върху територията и при 
спазване на разпоредбите на параграф 4, компетентните национални органи одобряват 
плана или проекта само след като установят, че той няма да има отрицателно влияние 
върху съответната територията и ако е подходящо, след като са получили мнението на 
обществеността.

Ако даден план или проект трябва да бъде осъществен въпреки негативната оценка на 
въздействието върху територията поради наложителни причини от по-важен обществен 
интерес, включително и такива от социален или икономически характер, и поради 
липсата на алтернативно решение, държавата-членка предприема всички необходими 
компенсаторни мерки, за да осигури цялостната кохерентност на „Натура 2000“. 
Държавата-членка информира Комисията за приетите от нея компенсаторни мерки.”
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По силата на член 7 от гореспоменатата директива за местообитанията, тези разпоредби 
се отнасят не само за териториите от значение за Общността, но и за специалните 
защитени зони.

В няколко свои решения Съдът на Европейските общности разяснява изискванията към 
обозначените зони и по-специално в решението си по Дело С-127/02 Landelijke 
Verenigung tot Behoud van de Waddenzee. Съдът постановява следното по въпроса за 
оценката:

„Съгласно член 6, параграф 3 от Директива 92/43, подобаващата оценка на 
въздействието върху дадена територия на план или проект предполага 
одобрението им да бъде предшествано от идентифициране, в светлината на 
най-добрите научни достижения, на всички аспекти на плана или проекта, 
които поотделно или в комбинация с други планове или проекти могат да се 
отразят на целите на съхраняването на тази територия. Вземайки предвид 
подобаващата оценка на последствията, които механизираното бране на 
сърцевидни миди може да има за въпросната територия в светлината на 
целите на съхраняването на територията, компетентните национални органи 
могат да разрешат тази дейност само след като се уверят, че тя няма да се 
отрази неблагоприятно върху територията в нейната цялост, т.е. при 
отсъствието на всякакви научнообосновани съмнения относно липсата на 
неблагоприятни въздействия.”(параграф 61)

Директива относно оценката на въздействието

Освен гореспоменатото, в случая важат и разпоредбите на директивата относно 
оценката на въздействието (85/337/ЕИО), изменена с Директива 97/11/ЕО и Директива 
2003/35/ЕО1. Директивата предвижда, че преди даване на разрешението проектите, за 
които е възможно да оказват значително въздействие върху околната среда по силата, 
inter alia, на своето естество, размери и разположение, са поставени в зависимост от 
изискване за оценка на въздействието върху околната среда (член 2 от директивата). В 
приложение 2 се изброяват проекти (включително в областта на земеделието -
първично залесяване 1 г)), за които държавите-членки трябва да определят 
вероятността да окажат значително въздействие върху околната среда. При наличието 
на такава вероятност се прави оценка на въздействието върху околната среда.

В дело C-392/96 Комисията срещу Ирландия Съдът на Европейските общности 
изразява мнението, че при проектите за залесяване трябва да се взема предвид техният 
кумулативен ефект. В противен случай някои проекти, които е възможно да оказват 
значително въздействие върху околната среда, могат да се окажат извън обхвата на 
изискването за оценка, оставайки под определените прагове (параграф 58). В своето 
решение Съдът подчертава, че критериите или праговете, установени от държавите-
членки трябва да вземат предвид не само големината на проектите, но и тяхното 
естество и местоположение (параграф 65). Така следва да се отчита не само 
кумулативният ефект, но и фактът, че дори малки проекти могат да оказват значително 
въздействие върху околната среда, ако се изпълняват на места, където околната среда е 
чувствителна и към най-малките промени (параграф 66).

                                               
1 ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17-25.
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Заключения

Комисията има основания да смята, че залесителните проекти на територии, включени 
в мрежата НАТУРА 2000, могат да окажат отрицателно въздействие върху 
местообитанията и видовете, за опазването на които са предназначени, ако се 
предприемат без оценка на въздействието им върху НАТУРА 2000. Следователно 
Комисията регистрира жалбата под номер 2007/4142 за по-нататъшно разглеждане и ще 
държи комисията по петициите на ЕП в течение относно развитието на случая.

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

Петицията се отнася за залесителни дейности, предприети по програмата за развитие на 
селските райони на ЕС в района Warminsko-Mazurskie, част от Натура 2000, където 
гнезди белият щъркел (ciconia ciconia), вид, включен в приложение 1 към Директива 
79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици1. Вносителката на 
петицията е подала и официална жалба до Европейската комисия, която след 
първоначалната оценка е регистрирана за допълнително проучване под номер 
2007/4142.

Комисията е анализирала материалите представени от лицето, подало жалбата. Явно е, 
че залесителните дейности, предприети по програмата за развитие на селските райони 
на ЕС, са резултат от неправилното транспониране на Директивата за местообитанията 
(92/43/ЕИО)2 в полското законодателство. Съгласно член 6, параграф 3 от директивата 
за местообитанията: „Планове или проекти, които не са непосредствено свързани с 
управлението на територията или не са необходими за него, но които поотделно или 
във взаимодействие с други планове и проекти могат да окажат значително влияние, се 
подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им върху територията от гледна 
точка на целите на съхраняването на тази територия“. Това изискване е било 
неправилно транспонирано в полската законодателна система.

Вследствие на това Комисията е разширила процедурата за нарушение във връзка с 
несъответствието на полските разпоредби с директивата за местообитанията и е 
подготвила допълнително официално уведомително писмо. Сред въпросите, които се 
разглеждат в писмото, са липсата на оценка на кумулативния ефект съгласно полското 
законодателство, както и липсата на разпоредби за оценка на всички залесителни проекти, 
които биха могли да окажат отрицателно въздействие върху обектите, включени в Натура 
2000. Решението да бъде изпратено допълнително официално уведомително писмо до 
Република Полша е взето на 6 май 2008 г.

Следва да се отбележи, че по програмата за развитие на селските райони за периода 2007-
2013 г. няма да бъдат осъществявани залесителни проекти върху обектите, включени в 
Натура 2000. 

Също така следва да се отбележи, че на 28 февруари 2008 г. полските органи са 

                                               
1 ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1-18.
2 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7-50.
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информирали Комисията, че полският закон вече е променен така, че полските 
разпоредби да отговарят на разпоредбите на директивата за местообитанията във връзка 
със залесителните проекти. С оглед на липсата на информация относно конкретните 
разпоредби, Комисията е поискала да бъде уведомена за конкретните мерки, които са 
били предприети. След като получи такова уведомление, Комисията ще направи оценка 
на националните мерки, за да се увери в тяхното съответствие със законодателството на 
ЕО във връзка с околната среда. 

5. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 24 април 2009 г.

Петицията е свързана с дейността по залесяване, предприета в рамките на плана на ЕС 
за развитие на селските райони и осъществяван в зона от Натура 2000, намираща се в 
регион Warminsko-Mazurskie. Във въпросната зона се среща белият щъркел (Ciconia 
ciconia), един от видовете, изброени в приложение I към Директива 79/409/ЕИО1 на 
Съвета относно опазването на дивите птици. Вносителката на петицията е подала също 
така и официална жалба до Европейската комисия, която след първоначално 
разглеждане е била регистрирана под номер 2007/4142 и придвижена за по-нататъшно 
проучване.

Както е посочено и в предишното съобщение на Комисията, проблемът във въпросния 
случай е породен от неправилното транспониране в полското законодателство на 
изискванията на член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)2. 
След предприетите от Комисията действия съгласно член 226 от Договора за ЕО и 
свързани с транспонирането на Директивата за местообитанията, полското 
правителство е подготвило изменение на закона, което коригира пропуските, посочени 
от Комисията по отношение на член 6, параграф 3 на директивата, в това число и 
недостатъците, свързани с проектите за залесяване. Новият закон е влязъл в сила на 15 
ноември 2008 г.

Освен това, във връзка с финансирането, предоставяно от ЕС, Комисията е 
информирала полските органи относно намерението си да прекрати финансирането на 
проектите за залесяване в рамките на програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007—2013 г. за зони от Натура 2000, за които не са изготвени необходимите 
оценки на въздействието. След тези стъпки в полското законодателство и програмата са 
въведени конкретни изисквания, които да гарантират, че проекти за залесяване, 
финансирани с фондове на ЕС, не се изпълняват на територията на зони от Натура 
2000. Въведените мерки са на практика по-строги от първоначално изисканите от 
Комисията.

На 10 юни 2008 г. във Варшава е проведена двустранна среща между представители на 
службите на Комисията и полските органи. Комисията е изискала от полските органи 
да направят оценка потенциалните щети, причинени на видовете, защитени по силата 
на приложение I към Директива 79/409/ЕИО на Съвета, на територията на зоната от 
Натура 2000 Ostoja Warmińska, от проекти за залесяване, изпълнявани, без да е направена 

                                               
1 ОВ L 103 25.4.1979 г., стр. 1–18.
2 ОВ L 206 22.7.1992 г., стр. 7–50.
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оценка на въздействието им върху зоната, като с това се цели да бъдат предложени мерки 
за тяхното ограничаване. Тази оценка, която включва въздействието върху два защитени 
вида птици (Ciconia ciconia и Aquilla pomarina) е била изготвена от Министерството на 
земеделието в края на 2008 г. Впоследствие, след консултация с Министерството на 
околната среда, на 18 февруари 2009 г., резултатите са били изпратени на Комисията. 
Понастоящем Комисията преглежда резултатите от извършената оценка с оглед 
определяне на необходимите по-нататъшни действия.

6. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

С оглед на възможните вреди, които е възможно да са възникнали в резултат на 
извършеното залесяване в специална защитена зона „Warmia Storks” без извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, Комисията поиска от полските органи 
да направят оценка на потенциалните вреди с цел предлагане на мерки за намаляване 
на отрицателните последствия. В съответствие с това полските органи възложиха 
последваща оценка на въздействието на проектите за залесяване върху защитените 
видове в СЗЗ „Warmia Storks“ (популация на малък креслив орел и бял щъркел). 
Проучването показва, че въздействието от извършеното залесяване би могло да е 
значително. В резултат на това полските органи предложиха да разширят територията 
на СЗЗ „Warmia Storks“ с около 2,3 %. Според Комисията предложените мерки 
гарантират запазването на подходящо равнище на защита на видовете и вземат предвид 
въпроса за компенсиране на всички потенциални вреди, които е възможно да са 
възникнали.

С оглед на предприетите стъпки Комисията не счита за необходимо да предприема 
допълнителни действия във връзка с повдигнатите от вносителката въпроси.

.


