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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0884/2007, внесена от Danuta Cesarska, с полско гражданство, от 
името на екологична асоциация „Ursynów“, срещу планираното изграждане 
на участък на автомагистрала A2 през варшавското предградие „Ursynów“

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията протестира срещу плановете на полските органи да 
прокарат новата част на автомагистрала А2, която евентуално ще свърже полско-
германската с полско-белоруската граница, през варшавското предградие „Ursynów“. 
Тя отбелязва още, че в този район на Варшава, който е пресечна точка на много 
автомагистрали, вече се наблюдават нива на трафика, които неимоверно натоварват 
околната среда. Тъй като компетентните органи не вземат под внимание протестите на 
засегнатите граждани, вносителката на петицията призовава Европейския парламент да 
се намеси, за да бъде променен маршрутът на магистралата и да се гарантира, че 
европейското законодателство ще бъде спазено при изпълнението на проекта.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 февруари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 18 юни 2008 г.

Петицията съдържа пет жалби, засягащи строителството на нови пътища в района на 
Варшава, които са част от международни транспортни коридори, т.нар. „Варшавски 
транспортен възел“. От името на авторите на горепосочените жалби вносителката моли 
те да бъдат разглеждани заедно, тъй като всички се отнасят до стратегическото 
планиране на маршрути в района на Варшава. Т.е. петицията съдържа следните жалби:
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 Жалба от името на „Stowarzyszenie Sasiedzkie“ относно южната дъга на 
околовръстния път на Варшава в участъка от разклонението за Opacz до 
разклонението за Lotnisko;

 Жалба относно маршрута на автомагистрала A2 в квартал „Wilanow“;
 Жалба относно южната дъга на околовръстния път на Варшава в участъка от улица 

„Patriotow“ до улица „Lubelska“;
 Жалба от името на „Stowarzyszenie na rzecz obwodnicy“ относно модернизацията на 

улица „Armii Krajowej“ и улица „Torunska“;
 Жалба относно експресен път S-8 в участъка от улица „Lazurowa“ до улица 

„Prymasa Tysiaclecia“.

Вносителката твърди, че полските органи са решили да реализират „градския“ вариант 
на Варшавския транспортен възел, който има по-неблагоприятно социално и 
икономическо въздействие от „извънградския” вариант на проекта. Вносителката 
отбелязва, че нормите за концентрация на PM10 и азотен диоксид в района на Варшава 
вече са превишени и проектът може да влоши качеството на въздуха.

Комисията не разполага с информация за тези проекти. Съгласно разделението на 
правомощията, установено в съответните общностни разпоредби, държавите-членки 
носят отговорността за избора, подготовката и изпълнението на проекти на своята 
територия, както и за това да уведомят Комисията за тях. Съгласно член 211 от 
Договора за създаване на Европейската общност, ролята на Комисията е да осигури 
спазването на законодателството на ЕО от страна на държавите-членки.

Въз основа на предоставената от вносителката информация Комисията оцени всяка от 
споменатите жалби поотделно във връзка със съответствието им с директивите на ЕО и 
— в частност — проследи кумулативното въздействие на всички споменати по-горе 
проекти, които съставляват общата концепция на „Варшавския транспортен възел“.

Директива за оценка на въздействието върху околната среда1 (Директива за ОВОС).

Посочените от вносителката проекти попадат в обхвата на приложение I или 
приложение II на Директивата за ОВОС и за тях важат следните текстове:

 Приложение I , точка 7, буква в): „строителство на нов път с четири или повече 
платна, или изместване на трасе и/или разширяване на съществуващ път с две или 
по-малко платна до четири или повече платна, когато новият път, изместването на 
трасе и/или разширението на съществуващия път е с обща дължина 10 и повече 
километра“;

 Приложение II, точка 10, буква д): „строителство на пътища, пристанища и 
пристанищни съоръжения и канали, включително рибарски пристанища (проекти, 
невключени в приложение I);“.

                                               
1 Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на въздействието на някои публични и частни 

проекти върху околната среда (ОВ L 175, 5.7. 1985 г., стр. 40), изменена с Директиви 97/11/EО (ОВ L 
73, 14.3.1997 г., стр. 5) и 2003/35/EО (ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр.17).
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За проекти, попадащи в обхвата на приложение I към директивата, задължително се 
прави ОВОС, докато при проекти по приложение II държавите-членки трябва да 
решават — като разглеждат всеки отделен случай или на основата на прагове или 
критерии — дали е необходима оценка за проекта поради евентуалното му значително 
въздействие върху околната среда, като се вземат предвид съответните критерии за 
подбор, посочени в приложение III към директивата (т. нар. „скрининг“). Ако органите 
на държавата-членка решат, че е възможно проектът да окаже значително въздействие 
върху околната среда, трябва да бъде направена оценка на въздействието върху 
околната среда. Когато се прави ОВОС, тя трябва да включва както прякото, така и 
косвеното въздействие на проектите, като информацията относно околната среда, 
предоставяна от възложителя на компетентните органи, включва описание на 
очакваното значително въздействие на предлагания проект, включително — когато е 
необходимо — кумулативното въздействие. Освен това, в хода на изготвянето на 
ОВОС трябва да бъдат проведени консултации с обществени и други органи, които 
вероятно са заинтересовани поради специфичните си отговорности по отношение на 
околната среда, като разрешението за осъществяване трябва да отчита резултатите от 
тези консултации и предоставената от възложителя на компетентните органи 
информация като част от процедурата за изготвяне на ОВОС. И накрая, решението 
относно издаването или отказа на разрешение за осъществяване на проекта трябва да се 
направи достояние на обществеността.

Според предоставената от вносителката информация за следните три проекта е 
извършена ОВОС: южната дъга на околовръстния път на Варшава в участъка от 
разклонението за Opacz до разклонението за Lotnisko, южната дъга на околовръстния 
път на Варшава в участъка от улица „Patriotow“ до улица „Lubelska“ и експресен път S-
8 в участъка от улица „Lazurowa“ до улица „Prymasa Tysiaclecia“ във Варшава. 
Вносителката твърди, че направените ОВОС се основават на ненадеждни данни, но не е 
предоставена информация в подкрепа на това мнение. Няма информация дали за 
останалите два проекта е направена ОВОС. 

За проекта по експресен път S-8, в участъка от улица „Lazurowa“ до улица „Prymasa 
Tysiaclecia“, вносителката твърди, че техническите параметри на пътя са били 
променени, след като е взето решението за маршрута. В Полша решението за маршрута 
на пътя се взема, след като бъде направена ОВОС. Съгласно приложение II, т. 13 „всяка 
промяна или удължаване на проектите, изброени в приложение I или приложение II, 
които вече имат разрешително или които са изпълнени или са в процес на изпълнение, 
ако тази промяна може да има съществено отрицателно въздействие върху околната 
среда“, е трябвало да бъдат подложени на скрининг, за да се прецени дали промяната на 
техническите параметри води до значително неблагоприятно въздействие върху 
околната среда. Няма информация дали е била направена такава преценка от 
компетентните органи. 

Качество на въздуха

Общите разпоредби за оценка и управление на качеството на въздуха са изложени в 



PE407.974/REV.III 4/11 CM\802661BG.doc

BG

Рамкова директива 96/62/EО1, докато конкретните разпоредби за определени 
замърсители, включително PM10, са залегнали в първата производна директива 
1999/30/EC2. Съгласно горепосочената директива пределно допустимите стойности на 
PM10 стават задължителни на 1 януари 2005 г. Пределно допустимите стойности за 
азотен диоксид няма да станат задължителни преди 1 януари 2010 г.3. 
Комисията получи от Полша официални данни за оценката, като вече е отчетено 
превишението на PM10 във Варшавската агломерация. Няма значими промени в броя 
превишения и средните стойности за 2005 и 2006 г. Обявени са и високи годишни 
концентрации на азотен диоксид над пределните стойности за 2010 г. Полските органи 
са подготвили план за намаляване на замърсяването на въздуха, който е на 
разположение на Комисията. Компетентните органи в държавата-членка решават какви 
мерки да бъдат включени в плана. Съгласно член 8 и член 11 от Директива 96/62/EО, 
Комисията получава информация за изпълняваните планове и програми и редовно 
следи постигнатия напредък, но тя няма правомощия да изисква включването в тези 
планове на конкретни мерки за намаляване на замърсяването.  

Що се отнася до превишаване на пределните стойности на PM10, през октомври 2007 г. 
Комисията поиска от съответните държави-членки да предоставят допълнителна и по-
подробна информация за мерките, които вземат за постигане на тези пределни 
стойности.

В момента се прави техническа оценка на отговорите на тези писма, включително на 
полския отговор, получен на 17 януари 2008 г. На основата на този анализ Комисията 
ще реши какви допълнителни действия са необходими. В решението ще бъде взета 
предвид и новата Директива относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист 
въздух за Европа, която трябваше да влезе в сила в средата на май. В отговора си 
полските органи изрично се позовават на развитието на транспортната инфраструктура, 
включително околовръстния път, като начин да се „направи транспортът по-ефикасен“
и това да допринесе за подобряване на качеството на въздуха. Това не е достатъчно 
конкретно, за да се направи оценка на въздействието — положително или отрицателно 
— на въпросните проекти.

Във всеки случай Комисията очаква, че инфраструктурни промени от такъв мащаб ще 
намерят подобаващо място в съответния план за качеството на въздуха и че ще бъдат 
взети подходящи мерки, за да бъдат спазени съществуващите и бъдещи пределно 
допустими стойности на ЕС по отношение на чистотата на въздуха. 

На базата на предоставената информация понастоящем не може да се установи 
нарушение на Директивата за ОВОС. Ако вносителката на петицията предостави 
подробна информация, която да даде възможност на Комисията да направи оценка на 
въпросите, свързани с горепосочената директива, Комисията ще бъде в състояние да 
извърши проверка по случая.
                                               
1 ОВ L 296, 21.11.1996 г., стр. 55, Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (OВ L 284, 
31.10.2003 г., стp. 1).
2 ОВ L 163, 29.6.1999 г., стр. 41, Директива, изменена с Решение 2001/744/ЕО на Комисията (ОВ L 278, 
23.10.2001 г., стр.35).
3 Общността прие на 14 април 2008 г. нова директива за по-чист въздух за Европа (още не е 
публикувана), която ще замени Директива 96/62 и нейните производни директиви.
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Какви мерки да бъдат взети за борба със замърсяването на въздуха, решават 
компетентните органи в държавите-членки. Комисията периодично проверява 
изпълнението на плановете и програмите, като следи постигнатия напредък и 
тенденциите в замърсяването на въздуха.

Що се отнася до пределните стойности, посочени в Директива 1999/30/ЕО, Комисията 
отбелязва, че във Варшавската агломерация тези стойности са били превишени за PM10
през 2005 г. и 2006 г. Понастоящем Комисията прави оценка на предоставената от 
Полша информация за превишаванията на PM10 и ще вземе подходящи мерки на 
основата на тази оценка и разпоредбите на новата директива за качеството на въздуха.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

В допълнителната информация, представена от вносителката през септември 2008 г., се 
посочват пет проекта, които са част от „Варшавския транспортен възел“. Комисията 
оцени цялостно предоставената информация и направи следните коментари относно 
всеки от тези проекти.

Експресен път S-17 (т. нар. източна дъга на околовръстния път на Варшава) 

Комисията установи, че по отношение на проекта е проведена процедура за изготвяне 
на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в рамките на която е 
извършен обширен анализ на вариантите за маршрути и са били спазени основните 
елементи от процедурата за изготвяне на ОВОС съгласно изискванията на Директивата 
за ОВОС1. Процедурата за изготвяне на ОВОС е приключена с решение относно 
екологичните условия, издадено на 19.10.2007 г. от областния управител на област 
Mazowieckie. 

Експресен път S-7 от пътен възел с експресен път S-8 

В момента се извършва ОВОС за експресен път S-7 от администрацията на област 
Mazowieckie. Тази процедура все още не е завършила и няма доказателства, че тя няма 
да бъде завършена в съответствие с изискванията на Директивата за ОВОС.

Експресен път S-8 от разклонението за Konotopa с автомагистрала A-2 до улица 
„Powazkowska”

Проектът е разделен на два участъка: I — от разклонението за Konotopa с 
автомагистрала A-2 до улица „Lazurowa“; и II — от улица „Lazurowa“ до улица 
„Prymasa Tysiaclecia“. Възложителят подава пред областния управител на област 
Mazowieckie молба за решение за маршрута по отношение на участък I от пътя на 
7.1.2004 г. и по отношение на участък II на 26.8.2004 г. Поради това процедурата по 
издаване на разрешително за участък I от пътя започва преди влизането в сила на 
Директивата за ОВОС в Полша (т. е. 1 май 2004 г.). Поради това Директивата за ОВОС 
                                               
1 Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на въздействието на някои публични и частни 

проекти върху околната среда (ОВ L 175, стр. 5.7. 1985 г., стр. 40), изменена с Директиви 97/11/EО (ОВ 
L 73, 14.3.1997 г., стр. 5) и 2003/35/EО (ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр.17).
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не се прилага за този случай и в това отношение не може да бъде установено 
нарушение. За участък II от пътя обаче, процедурата по издаване на разрешително е 
започнала след влизането в сила на директивата и поради това директивата е изцяло 
приложима. 

Вносителката твърди, че екологичният доклад, изготвен преди решението за маршрута, 
не включва оценка на алтернативи за маршрута. Комисията би искала да отбележи, че 
информацията, която следва да бъде представена от възложителя на компетентните 
органи, включва „проучените от възложителя алтернативи и описание на главните 
причини за неговия избор, като се вземе предвид въздействието върху околната среда“. 
Компетентните национални органи следва да вземат предвид резултатите от 
консултациите и информацията, събрана съгласно членове 5, 6 и 7 (включително 
описание на алтернативите) при провеждането на процедурата по издаване на 
разрешително. Комисията ще се свърже с полските органи, за да изясни предоставената 
информация за алтернативни маршрути и степента, в която информацията по този 
въпрос е била взета предвид. 

По въпроса за липсата на обществени консултации в процедурата за изготвяне на 
ОВОС на етапа на разрешение за строеж за пътищата (включително на експресен път S-
8), уреден от специален закон за пътищата, Комисията би искала да информира 
вносителката, че тази разпоредба не съответства на Директивата за ОВОС. Комисията 
включи този елемент в мотивирано становище (по член 226 от Договора за ЕО) от 
27.6.2007 г., изпратено до Република Полша, относно неправилно транспониране на 
Директива 85/337/EИО (с измененията) в полското право, наред с другото, относно
мнението на заинтересованите членове на обществеността (член 1, параграф 2), 
информацията за обществеността (член 6, параграф 2), действителното участие във 
вземането на решения (член 6, параграф 4) и достъпа до процедура за преразглеждане 
(член 10a). В резултат от тази процедура за нарушение полските органи са изготвили 
нов закон, който транспонира изискванията на директивата, включително разпоредбите
относно участието на обществеността. Законът е влязъл в сила на 15.11.2008 г. 

Относно липсата на стратегическа екологична оценка (СЕО) за експресен път S-8 във 
Варшава и в зоната близо до Варшава, Комисията би искала да отбележи, че 
Директивата за СЕО1 се прилага за планове и програми, които отговарят на условията, 
предвидени в членове 2 и 3 от директивата. Ако експресният път S-8 във Варшава е 
част от транспортен план или програма, които отговарят на критериите по членове 2 и 3 
от директивата, такъв план или програма би трябвало да бъде подложена на СЕО. 
Отделни проекти, като изграждането на пътища, попадат в обхвата на директивата за 
ОВОС. 

Вносителката твърди, че в административната процедура за път S-8 не са взети предвид 
условията на замърсяването на въздуха във Варшава, по-конкретно превишението на 
стойностите на прахови частици (PM10) и азотен диоксид. По отношение на PM10 
Комисията е получила подобно оплакване относно замърсяването на въздуха с прахови 

                                               
1 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 среда (Директива за СЕО) (OВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 
30).
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частици (PM10) в град Варшава, които превишават пределно допустимите стойности, 
определени в приложение III към Директива 1999/30/EО1. Европейската комисия е 
изпратила писма с искане за обяснение от Полша по отношение на мерките, които са 
били взети с цел подобряване на ситуацията. Следва да бъде отбелязано също и че на 
11.6.2008 г. влезе в сила нова директива (2008/50/EО)2, която урежда качеството на 
въздуха. Новата директива позволява на държавите-членки да уведомят за удължаване 
на срока за прилагането на някои от пределно допустимите стойности в директивата. 
Полша е изразила желание да се ползва от дерогацията, предвидена в директивата, и е 
поискала дерогация с писмо от 31.10.2008 г. Съгласно директивата Комисията 
разполага с девет месеца, за да оцени уведомлението, което зависи от редица условия, 
включително създаването на план за качеството на въздуха, който показва как ще бъдат 
спазени пределно допустимите стойности. 

Относно твърдението, че не е взето предвид замърсяването на въздуха с азотен 
диоксид, приложение II към съществуващата Директива 1999/30/EО за качеството на 
въздуха (и приложение XI към новата директива) изисква държавите-членки да 
изпълнят изискването за пределно допустимите стойности на азотен диоксид за защита 
на човешкото здраве до 1.1.2010 г. Поради това Европейската комисия не може преди 
тази дата да предприеме действия, които имат за цел осъществяването на контрол 
върху стойностите, предвидени от директивата.

По отношение на разполагането на пунктове за мониторинг новата Директива за 
качеството на въздуха (както и старата Директива 1999/30/EО) предвижда критерии за 
определянето на минимален брой пунктове за вземане на проби, които да действат във 
всяка зона или агломерация (приложение V) и критерии за тяхното разполагане 
(приложение III). Поставянето на пунктове за вземане на проби, предназначено за 
защита на човешкото здраве, следва да бъде направено така, че да предоставя данни за 
областите в рамките на зоните и агломерациите, в които се срещат най-високи 
концентрации, на които е вероятно населението да бъде изложено пряко или непряко, и 
нивата в други области в рамките на зоните и агломерациите, които са представителни 
за излагането на населението като цяло. Въз основа на официалните данни, представени 
от Полша пред Комисията, Варшавската агломерация има шест действащи пункта за 
вземане на проби за измерването на азотен диоксид NO2; единадесет действащи пункта 
за вземане на проби за измерването на прахови частици PM10 и два действащи пункта 
за вземане на проби за измерването на PM2.5. Този брой пунктове за вземане на проби 
е в съответствие със задължението, предвидено в законодателството, което изисква 
най-малко пет пункта за вземане на проби за NO2 и седем пункта за вземане на проби 
за прахови частици (общо за PM10 и PM2.5), действащи в агломерации с население 
между 1,5 и 2 милиона жители. С цел да оцени ефективно качеството на въздуха на 
територията на зоните и агломерациите, държавите-членки по своя преценка определят 
подходящите места за поставяне на пунктове за вземане на проби, като осигуряват 
функционирането на най-малко един пункт за мониторинг на градската среда и един 
пункт за мониторинг, насочен към движението по пътищата. Европейската комисия не 
                                               
1 Директива 1999/30/EО на Съвета от 22 април 1999 г. относно пределно допустимите стойности за серен 

двуоксид, азотен двуоксид и азотни оксиди, прахови частици и олово в околния въздух (OВ L 163, 
29.6.1999 г., стр. 41).

2 Директива 2008/50/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на 
атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (OВ L 152 , 11.6.2008 г., стр. 1).
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може да установи наличие на нарушение на законодателството на ЕС въз основа на 
наличните официални данни.

Автомагистрала A-2 в рамките на област Mazowieckie 

Вносителката посочва, че автомагистралата, чийто маршрут е от област Lodzkie до 
разклонението за Konotopa, е разделена на четири участъка и за нея са взети четири 
отделни решения за маршрута и процедури за изготвяне на ОВОС. Вносителката 
твърди, че в процедурите за изготвяне на ОВОС не е взето предвид цялостното 
въздействие на автомагистралата върху околната среда. Комисията ще се свърже с 
полските органи, за да проучи как е било оценено кумулативното въздействие на 
автомагистралата. 

„Предпроектното проучване за устойчивото развитие на Варшавския транспортен възел 
във връзка с Паневропейски коридори I, II и VI“, е съфинансирано от фонд ИСПА 
(2000/PL/P/PA/002). Съгласно директивите на ЕС не съществува задължение за това
проучване да бъде извършена ОВОС или СЕО. 

Експресен път S-2 от разклонението за „Konotopa“ до улица „Lubelska“ с 
автомагистрала A-2 (т. нар. южна дъга на околовръстния път на Варшава) 

Вносителката твърди, че проектът е бил разделен на 3 участъка и че решенията за 
маршрутите на първите два участъка от пътя (т. е. първия участък: разклонение за 
Konotopa — пътен възел „Летище“ и втори участък: разклонение за летището — улица 
„Pulawska“) не са били предхождани от процедура за изготвяне на ОВОС. Комисията 
ще се свърже с полските органи, за да проучи причините за разделянето на проекта и 
спазването на Директивата за ОВОС по отношение на член 2 във връзка с член 4, 
параграф 1 и членове 5—9. 

Заключения

Въз основа на предоставената информация относно източната дъга на околовръстния 
път на Варшава и експресен път S-7, Комисията няма причини да счита, че 
законодателството на ЕС не е било правилно приложено по отношение на тези проекти. 

Относно останалите три проекта: автомагистрала A-2 в рамките на област Mazowieckie; 
експресен път S-8 от улица „Lazurowa“ до улица „Prymasa Tysiaclecia“; и експресен път 
S-2 от разклонението за Konotopa до улица „Lubelska“, Комисията ще поиска от 
полските органи да предоставят допълнителна информация, за да е в състояние да 
проучи въпросите, повдигнати от вносителката.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 7 юли 2009 г.

На 4 декември 2008 г. Комисията изпрати писмо до полското министерство на околната 
среда, в което изиска информация във връзка със съответствието с разпоредбите на 
Директивата за оценка на въздействието върху околната среда на следните проекти:
 автомагистрала А-2 в рамките на област Mazowieckie;
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 експресен път S-8 в участъка от улица „Lazurowa” до улица „Prymasa Tysiaclecia”,
както и

 експресен път S-2 от разклонението за Konotopa до улица „Lubelska”.

На 15 май 2009 г. Комисията получи отговор на горепосоченото писмо. Отговорът от 
полска страна е придружен от обемна документация, включително копия от доклади 
относно околната среда и от административни решения. Комисията извършва оценка на 
отговора и на документацията и ще държи в течение комисията по петиции относно 
резултатите от оценката. 

6. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

„Комисията извърши оценка на отговора и на документацията, предоставени на 15 май 
2009 г. от полските органи във връзка със съответствието с разпоредбите на 
Директивата за оценка на въздействието върху околната среда1 на следните проекти:

 автомагистрала А-2 в рамките на област Mazowieckie;
 експресен път S-8 в участъка от улица „Lazurowa“ до улица „Prymasa Tysiaclecia“,

както и
 експресен път S-2 от разклонението за Konotopa до улица „Lubelska“.

По-долу са представени заключенията от оценката на Комисията.

Автомагистрала А-2 в рамките на област Mazowieckie 

По отношение на твърдението на вносителката на петицията, че автомагистралата, 
чийто маршрут е от област Lodzkie до разклонението за Konotopa, е разделена на 
четири участъка и за нея липсва оценка на цялостното въздействие на автомагистралата 
върху околната среда, Комисията не откри нарушение на Директивата за ОВОС. От 
представените от полските органи обяснения е видно, че автомагистралата е била 
разделена и е предмет на четири решения за маршрута във връзка със съответните й 
участъци. Същевременно, въпреки че магистралата е била разделена по технически 
причини, има само един екологичен доклад, който обхваща и прави оценка на 
въздействието върху околната среда на целия проект, от област Lodzkie до 
разклонението за Konotopa. Този екологичен доклад е използван в процедурата за
изготвяне на ОВОС, извършена преди издаването на всяко едно от гореспоменатите 
решения за маршрута. Освен това екологичният доклад, изготвен на следващия етап от 
процедурата на разрешение (т. е. за решението относно екологичното състояние), също 
се отнася за цялата магистрала.

Експресен път S-8 в участъка от улица „Lazurowa“ до улица „Prymasa Tysiaclecia“

Първо, Комисията би желала да подчертае, че процедурата по вземане на решение за 

                                               
1 Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда (ОВ L 175, стр. 5.7. 1985 г., стр. 40), изменена с Директиви 97/11/EО (ОВ L 
73, 14.3.1997 г., стр. 5) и 2003/35/EО (ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр.17).
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маршрута е започнала на 26.8.2004 г. Тъй като държавите-членки са били задължени да 
транспонират измененията на Директива 2003/35/ЕО до 25.6.2005 г., разпоредбите на 
тази директива не са приложими за този проект.

По отношение на твърдението на вносителката за липса на алтернативи в екологичния 
доклад, изготвен преди решението за маршрута, констатацията на Комисията е, че 
екологичният доклад включва препратка към предишно проучване, изготвено през 2000 
г. („Сравнителна техническа оценка на възможността за западни изходи от 
национални пътища № 2 и 17 в посока Познан“). Това проучване анализира две 
алтернативи на маршрута: алтернатива 1, продължаване на маршрута AK в пътния 
коридор включен в териториалното развитие на град Варшава; алтернатива 2, 
предложена в „Анализ на условията и насоките за развитие на Варшава“, на запад от 
Konotopa по продължение на маршрута на коридор NS. Въз основа на резултатите от 
това проучване предприемачът е избрал алтернатива 1 за строителство и екологичният 
доклад, изготвен за решението за маршрута, прави оценка на въздействието на тази 
алтернатива върху околната среда. Както споменахме в предишното си съобщение, 
Комисията би желала да отбележи, че член 5, параграф 3 от Директива 85/337/ЕИО, 
изменена с Директива 97/11/ЕО, изисква от предприемача да представи „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“. Според Комисията информацията, включена в екологичния доклад, 
изглежда изпълнява това изискване, т. е. има кратко описание на проучените 
алтернативи и причини за избор на алтернатива 1, следователно не може да бъде 
констатирано нарушение на изискванията на директивата.

Що се отнася до липса на информация в решенията за маршрута относно това как са 
взети предвид забележките от обществените консултации и твърдението за нарушение 
на член 8 от директивата, Комисията не откри нарушение въз основа на информацията, 
предоставена от полските органи. Следва да се отбележи, че член 8 от Директива  
85/337/ЕИО, изменена с Директива 97/11/ЕО, изисква резултатите от консултациите да 
се вземат под внимание при процедурата за издаване на разрешително за 
предприемаческа дейност. Освен това член 9, параграф 1 изисква, когато е взето
решение за предоставяне или отказ на съгласие за развитие, компетентните органи
следва да информират обществеността, наред с другото, за „съдържанието на 
решението и всички свързани с него условия“, както и за „главните причини и 
съображения, върху които се основава решението“. Действително, решението за 
маршрута гласи, че компетентният орган е предвидил участие на обществеността и е 
анализирал забележките, представени по време на процедурата. Освен това решението 
и неговото съдържание са били публикувани. Следователно изглежда, че член 8 и член 
9, параграф 1 от Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 97/11/ЕО, са спазени 
при процедурата за вземане на решение за маршрута.

Що се отнася до твърдението за изменение на проекта след решението за маршрута, 
предоставената от полските органи документация потвърждава, че действително някои 
технически параметри на пътя са променени в проекта, разрешен с разрешителното за 
строеж (т. е. броят на първоначално планираните в решението за маршрута 2 x 2 платна
е променен в разрешителното за строеж на 2 x 4 платна в последния участък от 700 м 
преди улица „Prymasa Tysiaclecia“). Съгласно информацията, включена в изготвения 
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през юни 2005 г. в рамките на процедурата за издаване на разрешителното за строеж 
екологичен доклад, броят на платната е бил изменен предвид прогнозирания трафик. 
Тази промяна не предполага разширяване на границите на проекта и следователно не се 
изисква изменение на решението за маршрута. Важно е да се отбележи, че проектът два 
пъти е бил предмет на процедура за изготвяне на ОВОС: т. е. първо, на етапа на 
решението за маршрута и, второ, на етапа на разрешителното за строеж. Изготвеният в 
рамките на процедурата за издаване на разрешително за строеж екологичен доклад 
отново прави оценка на въздействието на проекта върху околната среда и взема 
предвид новата информация, предоставена по време на изготвянето на проекта, като 
например увеличаването на броя на платната в последния участък на пътя. 
Следователно измененият проект е бил предмет на оценка на неговото въздействие 
върху околната среда и в това отношение Комисията не открива несъответствие с 
Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 97/11/ЕО.

Що се отнася до превишението на стойностите на прахови частици (PM10) и азотен 
диоксид във Варшава, Комисията би желала да подчертае, че този въпрос не е свързан 
пряко с разрешаването на въпросния пътен проект. 

Експресен път S-2 от разклонението за Konotopa до улица „Lubelska“

Що се отнася до твърдението, че проектът е бил разделен на 3 участъка и че първите 
два участъка от пътя (разклонение за Konotopa — пътен възел „Летище“ и разклонение 
за летището — улица „Pulawska“) не са били предмет на процедура за изготвяне на 
оценка за въздействието върху околната среда, Комисията не констатира нарушение на 
Директивата за ОВОС въз основа на документацията, представена от полските органи. 
От поясненията, изпратени от полските органи, става ясно, че независимо че 
експресният път е разделен на три части поради технически причини, има един 
екологичен доклад, изготвен на етапа на вземане на решение за маршрута, който прави 
оценка на въздействието на целия експресен път S-2 от разклонението за Konotopa до 
улица „Puławska“. Този доклад е използван по време на всяка процедура за изготвяне на 
ОВОС, извършена на етапа на вземане на решение за маршрута. Освен това за 
участъка: летището — улица „Pulawska“ и за участъка: разклонение за Konotopa —
пътен възел „Летище“ процедура за изготвяне на ОВОС е извършена и на етап 
процедура по вземане на решение в областта на околната среда. За участъка: 
„Puławska“-„Lubelska“ процедурата за изготвяне на ОВОС все още не приключила. 
Следователно, независимо че проектът е разделен на участъци, всеки един от тях е бил 
предмет на ОВОС и кумулативното въздействие е взето предвид и оценено. 
Следователно Комисията не констатира нарушение на Директивата за ОВОС.

Въз основа на предоставената от полските органи информация Комисията не откри 
нарушение на Директивата за ОВОС във връзка с горепосочените три пътни проекта.

Уведомлението на Полша относно превишението на стойностите на PM10 и NO2 във 
Варшава няма пряка връзка с процедурите за издаване на разрешение за 
горепосочените проекти.


