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BG Единни в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.12.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1303/2008, внесена от Lukasz Czula (с полско гражданство), от 
името на адвокатско дружество „Zorawski - Czula – Wach“ относно 
неприлагането от страна на полските органи на законодателни актове 
на ЕС във връзка със строителството на път във Варшава

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията засяга въпроса с проекта за магистрала, S8, и по-специално 
отсечката между Salomea и Wolica в югозападната част на Варшава, и посочва, че 
изпълнението на проекта ще доведе до множество нарушения на приложимото 
законодателство на ЕС в този сектор. По-конкретно, вносителят на петицията се 
позовава на Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за 
осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и 
програми, отнасящи се до околната среда, Директива 2003/4/ЕO на Европейския 
парламент и на Съвета относно обществения достъп до информация за околната среда, 
Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на 
последиците на някои планове и програми върху околната среда, Директива 92/43/ЕИО 
на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, 
Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оценката и 
управлението на шума в околната среда и разпоредбите на Конвенцията за достъп до 
информация, участие на обществеността в процеса на вземането на решения по въпроси 
на околната среда и достъпа до правосъдие, приета в Орхус. Затова вносителят на 
петицията призовава Европейския парламент да се намеси с оглед гарантиране 
отхвърлянето на трасето, избрано от полските органи, в полза на трасето, предложено 
от клиента на вносителя на петицията (Przyjazna Droga 721 Association).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
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сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2009 г.

Петицията

Петицията се отнася до строителството на експресен път S-8 Salomea – Wolica, заедно с 
връзката с път № 7 и реконструкция на техническата инфраструктура. 
Местоположението на проекта е в близост до Варшава, Полша.

Вносителят на петицията твърди, че при процедурата по разрешаване на 
горепосочената инвестиция полските органи са нарушили няколко разпоредби на 
правото на ЕС, а именно членове 6 и 174 от Договора за създаване на Европейската 
общност1; член 2, параграф 2 от Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността при изготвянето 
на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда  и за изменение на 
Директиви 85/337/EEC и 96/61/ЕО на Съвета по отношение на участието на 
обществеността и достъпа до правосъдие2; член 1 от Директива 2003/4/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп 
до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета3; 
член 1, член 5, параграф 1 и член 6, параграф 2 от Директива 2001/42/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г .  относно оценката на 
последиците на някои планове и програми върху околната среда4; член 2 от Директива 
92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна5, член 1, параграф 1, букви б) и в) и член 9 от Директива 2002/49 
на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и 
управлението на шума в околната среда6, както и членове 6, 7 и 8 от Конвенцията от 
Орхус.

От анализа на петицията става ясно, че основните безпокойства на вносителя се 
отнасят до липсата на подходящи обществени консултации и на подходящо 
разглеждане на алтернативите. Вносителят подчертава, че маршрутът, предложен от 
жителите на Магдаленка (и одобрен в плана за земеползване на региона), не е бил 
подходящо оценен от инвеститора. Вносителят твърди, че органите изглежда са 
пренебрегнали алтернативните маршрути, които са социално приемливи и според 
вносителя са по-благоприятни за околната среда. Освен това, по мнението на 
вносителя одобреното понастоящем местоположение на проекта ще се отрази 
негативно на околната среда, напр. планираният маршрут ще се окаже в близост до 
имоти на жителите на Магдаленка и ще доведе до отрязване на някои дървета в района 
на „Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu“ (зона със защитен ландшафт на 
Варшава), което ще доведе до нарушаване на законодателството на ЕС, а именно на 
Директива 92/43/ЕИО съгласно тълкуването на Съда по делото Castro Verde, C-239/04. 
В допълнение вносителят твърди, че сдружението, което представлява, както и община 
                                               
1 ОВ C 325, 24 декември 2002 г.
2 ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17–25.
3 ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26–32.
4 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30–37.
5 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7–50.
6 ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12–25.
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Магдаленка, не са били допуснати да се конституират като „страни по 
производството“, въпреки исканията им в този смисъл. В заключение вносителят 
твърди, че обществеността не е получила достъп до информация за околната среда, 
последица от което е нарушение на Директива 2003/4/ЕО.

Забележки на Комисията относно петицията

Комисията би искала да отбележи, че същите въпроси като поставените в петицията са 
предмет на проверка по регистрирана жалба, във връзка с която Комисията е поискала 
разяснения от полските органи. Представеният по-долу анализ отчита както 
информацията, предоставена в настоящата петиция, така и обясненията, получени от 
полските органи в контекста на проверката на Комисията по регистрираната жалба.

На първо място следва да се отбележи, че повечето от поставените от вносителя на 
петицията въпроси попадат в обхвата на Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 
1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда, изменена с Директива 2009/31/ЕО, Директива 2003/35/ЕО и Директива 
97/11/ЕО относно въздействието на някои публични и частни проекти върху околната 
среда, във вида, в който е изменена1 (по-нататък Директива за ОВОС).

- Директива за ОВОС — обществени консултации, анализ на алтернативите, въпроса 
за „страни в производството“, информация от значение относно процедурата по 
разрешаване

Разпоредбите на Директивата за ОВОС се отнасят, наред с другото, до необходимостта 
от извършване на оценки на въздействието на околната среда по отношение на проекти 
за строителство на пътища (вж. Приложение I, точка 7, буква б)). Следователно 
съгласно цитираната директива въпросният проект следва да бъде подчинен на 
процедурните изисквания на директивата.

По отношение на въпроса за обществените консултации, член 6, параграф 4 от 
Директивата за ОВОС предвижда: „На заинтересованата общественост се предоставят 
навременни и ефективни възможности да участва в процедурите по вземане на решения 
в областта на околната среда, посочени в член 2, параграф 2, и за тази цел има право да 
изразява мнения и коментари, когато всички възможности са допустими, пред 
компетентния орган или органи преди да бъде взето решението по молбата относно 
съгласието за развитието“.
Според информацията, предоставена от полските органи, може да бъде направен извод, 
че компетентните органи са информирали обществеността относно възможността да
представят коментари и мнения в срок от 21 дни от деня на обявяване на тази 
информация както по време на процедурата по издаване на съгласие за развитие по 
отношение на физическото местоположение на въпросната инвестиция, така и по 
отношение на съгласието във връзка с околната среда. Предвид обстоятелството, че 
решението относно местоположението е отменено от полските административни 

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.
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съдилища, не е необходим анализ за съответствието на това решение с процедурните 
изисквания на Директивата за ОВОС. По отношение на съгласието във връзка с 
околната среда, от анализа на това решение става ясно, че са били представени 
коментари и мнения, наред с другото, от сдружението, представлявано от вносителя, 
„Przyjazna Droga 721“. Въпреки това, предвид обстоятелството, че коментарите, 
представени от сдружението, са били получени след определения срок, те не са били 
разгледани. Според Комисията обстоятелството, че са били пренебрегнати коментари, 
направени след определения срок, не представлява нарушение на член 6, параграф 4 от 
директивата. Тъй като полските органи са дали възможност на обществеността да 
представи коментари и мнения съгласно изискването на директивата, когато всички 
възможности са били отворени и преди да бъде взето решението относно искането за 
издаване на съгласие за развитие, Комисията не установява нарушение на член 6, 
параграф 4 от Директивата за ОВОС във връзка с въпросната инвестиция.
По отношение на въпроса за анализа на алтернативите, следва да се отбележи, че член 
5, параграф 3 от Директивата за ОВОС изяснява каква информация следва да се 
предостави от предприемача в случай на проект, който подлежи на оценка на 
въздействието върху околната среда в съответствие с изискванията на директивата. 
Наред с други елементи директивата поставя изискване за представяне на „кратко 
описание на основните алтернативи, проучени от предприемача, и посочване на 
главните причини за неговия избор по отношение на въздействието на проекта върху
околната среда“. От анализа на документите, с които разполага Комисията, трябва да се 
заключи, че по отношение на въпросната инвестиция, предприемачът е представил 
кратко описание на проучените алтернативи, следователно Комисията не установява
нарушение на директивата в това отношение.

Освен това, вносителят изглежда твърди, че инвеститорът е нарушил правото на ЕО, 
като не е предоставил алтернативи по време на обществените консултации за 
задълбочен анализ. Въпреки това, Директивата за ОВОС не задължава инвеститора да 
анализира алтернативите, предложени по време на процеса на обществени 
консултации. Съгласно член 8 от директивата задължение на компетентните органи е 
да вземат предвид резултатите от консултациите и информацията, събрана съгласно 
членове 5–7 от директивата. Комисията отбелязва, че от анализа на съгласието във 
връзка с околната среда става ясно, че органите са взели предвид резултатите от 
консултациите с обществеността. От текста на съгласието във връзка с околната среда 
може да се направи заключение също така, че сдружението, представлявано от 
вносителя, е представило коментари по време на този процес, но е направило това след 
изтичане на крайния срок. Според Комисията решението на органите да не вземат 
предвид коментари, представени след крайния срок, не представлява нарушение на 
член 8. Следователно Комисията не установява нарушение на член 8 от Директивата за 
ОВОС.
По отношение на решението на полските органи да не допуснат сдружението на 
вносителя да се конституира като „страна в производството“, Комисията отбелязва, че 
член 1 от директивата предвижда, че: „заинтересована общественост“ означава: 
обществеността, която е засегната или може да бъде засегната, или се интересува от 
процедурите за вземане на решения в областта на околната среда, посочени в член 2, 
параграф 2; за целите на това определение неправителствените организации, които 
подкрепят опазването на околната среда и отговарят на всички изисквания съгласно 
националното право, се счита, че имат интерес“. Понятието за заинтересована 
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общественост е от значение, наред с другото, за разпоредбите на два члена от 
Директивата за ОВОС, напр. член 6, параграф 4 относно обществените консултации и 
член 10, буква a) относно достъпа до процедура за преразглеждане пред съд. Съгласно 
полското право всяко лице може да представи коментари и забележки при провеждане 
на обществени консултации. С цел обаче да се оспори административно решение 
съгласно полското право, действащо към момента на даване на съгласието във връзка с 
околната среда, неправителствена организация, каквато е сдружението на вносителя, е 
трябвало да се конституира като „страна в производството“ чрез подаване на молба в 
срок от 21 дни от обявяване на процедурата на консултация. От документите, с които 
разполага Комисията, изглежда, че представляваното от вносителя сдружение е подало 
такава молба, но това е станало след изтичане на срока. В това отношение Комисията 
би искала да отбележи, че въпросът за неоснователните ограничения, наложени от 
полското право във връзка с достъпа до процедури за преразглеждане от страна на 
неправителствени организации, е предмет на действия на Комисията за установяване на 
нарушение във връзка с хоризонтално несъответствие на полското право с 
изискванията на Директивата за ОВОС. В резултат на действието на Комисията, 
считано от 15 ноември 2008 г., полското право е изменено и в действащото право не се 
предвиждат вече ограничения по отношение на достъпа на неправителствени 
организации в процедурите по преразглеждане. Тъй като хоризонталният въпрос за 
несъответствието е разрешен, Комисията не счита, че са необходими допълнителни 
действия в това отношение.

По отношение на отказа община Магдаленка да бъде допусната да се конституира като 
„страна в производството“, Комисията отбелязва, че според предоставената от 
вносителя информация става ясно, че вносителят оспорва отказа от допускане до 
конституиране по отношение на процедурата по приемане на решение относно 
местоположението. Въпреки това, както е посочено по-горе, тъй като въпросното 
решение относно местоположението е било отменено впоследствие от полските 
административни съдилища и не поражда действие, по мнението на Комисията не е 
необходим анализ на съответствието на конкретни елементи от административната 
процедура, свързана с това решение.

По-нататък по отношение на твърдението за непредоставяне на информация, свързана с 
околната среда, трябва да се отбележи, че макар твърдението на вносителя да е от 
много общ характер, от текста на петицията изглежда, че вносителят оспорва липсата 
на достатъчна информация, представена от полските компетентни органи относно 
процедурите за вземане на решения в областта на околната среда, както и приемането 
на съответните административни решения. В това отношение Комисията отбелязва, че 
член 6, параграф 2 от Директивата за ОВОС гласи, че обществеността се информира,
чрез публично оповестяване или други подходящи средства като електронните медии, 
където има такива, наред с другото, чрез молба относно съгласието за развитие, чрез 
факта, че проектът подлежи на процедура по оценка на въздействието върху околната 
среда и подробности за договореностите относно участието на обществеността. От 
предоставените от полските органи обяснения може да се заключи, че основните 
изисквания на член 6, параграф 2 от Директива ОВОС са спазени по отношение на 
въпросната инвестиция и цялата изисквана информация съгласно член 6, параграф 2 от 
директивата е била обявена на обществеността (обявления в различните заинтересувани 
общини, обявления чрез средствата на електронната комуникация).
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В допълнение член 9, параграф 1 от директивата възлага задължение върху 
компетентните органи да информират обществеността относно съдържанието на 
предоставеното съгласие за развитие. От отговора на полските органи е ясно, че 
изискванията на член 9, параграф 1 от директивата са изпълнени, тъй като 
информацията относно решенията, приети по въпросния проект, са били предоставени 
на обществеността по обичайния начин (обявления в различните заинтересовани 
общини, обявления чрез средствата на електронна комуникация). Накратко, Комисията 
не може да направи извод, че полските органи не са изпълнили основните изисквания 
на директивата по отношение на задължението им да информират обществеността 
относно началото на процедура по вземане на решение в областта на околната среда 
или издаването на съгласие за развитие.

- Директивата за местообитанията – възможно негативно въздействие върху „Зона 
със защитен ландшафт на Варшава“

Вносителят твърди, че разрешаването на инвестицията в настоящия ѝ вид ще доведе до 
нарушаване на член 2 от Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените 
местообитания и на дивата  флора и фауна (по-нататък Директивата за 
местообитанията). Член 2, параграф 1 определя целта на директивата (т. е. директивата 
има за цел да допринесе за осигуряване биологичното разнообразие чрез запазване на 
естествените местообитания, както и на дивата фауна и флора върху европейската 
територия на държавите-членки). В член 2, параграф 2 са предвидени мерки, които 
следва да се вземат в изпълнение на директивата, които имат за цел да запазят или 
възстановят благоприятното състояние на запазване на естествените местообитания и 
видовете диви животни и растения. В член 2, параграф 3 от директивата се уточнява, че 
мерките, взети в изпълнение на настоящата директива, вземат под внимание 
икономическите, социалните и културните изисквания, както и регионалните и 
местните особености.
Въз основа на предоставената информация, Комисията не установява нарушение на 
член 2 от Директивата за местообитанията по отношение на въпросната инвестиция.
По въпроса за възможното негативно въздействие на проекта върху Зоната със защитен 
ландшафт на Варшава, което според вносителя ще доведе до нарушение на практиката 
на Съда на ЕС, установена по делото Castro Verde, цитирано по-горе, Комисията 
подчертава следното.
В член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията се поставя изискване „планове 
или проекти (…), 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“. В член 6, параграф 4 от директивата са предвидени условия за 
разрешаването по изключение на проекти в ситуации, когато негативно въздействие 
върху територията е установено. По делото Castro Verde Съдът на ЕС постановява, че 
когато даден план или проект се осъществява при условията на член 6, параграф 4 от 
директивата, това осъществяване следва да се обвърже с условието, че е необходимо да 
бъде доказана липсата на алтернативни решения.
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Следва да се отбележи, че териториите със защитен ландшафт са форми на национална 
защита и следователно процедурните изисквания, произтичащи от Директивата за 
местообитанията, установени в член 6, параграфи 3 и 4 не се прилагат по отношение на 
тези територии. Следователно е ясно, че проектът, цитиран в настоящата петиция, не 
може при никакви обстоятелства да се разглежда като попадащ в обхвата на решението 
по делото C-239/04 Castro Verde, цитирано от вносителя. По същата причина не може 
да се установи нарушение на член 6, параграфи 3 и 4 по отношение на процедурата по 
разрешаване на въпросната инвестиция.

- Други нормативни разпоредби

По отношение на други нормативни разпоредби, които вносителят твърди, че са били 
нарушени, въз основа на наличната информация Комисията не е в състояние да 
установи нарушение на правото на ЕС по отношение на въпросната инвестиция.

Заключения

Тъй като не може да бъде установено нарушение на правото на ЕС по отношение на 
поставените в петицията въпроси или за случаите, в които такива нарушения са били 
установени, проблемите с несъответствието са били разрешени чрез хоризонталното 
действие, предприето от Комисията, Комисията не възнамерява да открие процедура за 
установяване на нарушение срещу Полша на основание член 226 от Договора за 
създаване на Европейската общност.


