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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0897/2007, внесена от Janusz Wilczynski, с полско гражданство, 
относно неспазване от страна на полските органи 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, и Директива 85/337/ЕИО 
относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда във връзка с проектирана 
автомагистрала в Южна Полша

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията има предвид проектираната автомагистрала A-4, 
преминаваща от границата на Полша с Германия до границата й с Украйна, като 
отсечката Zgorzelec-Krzyzowa от нея ще засегне неговите имоти в Nowogrodziec и 
Boleslawiec (Долна Силезия). Той твърди, че при одобряване на проекта органите в 
Долна Силезия са нарушили редица разпоредби на Директива 2003/35/EО на 
Европейския парламент и на Съвета за осигуряване участието на обществеността при 
изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда, и 
Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда. Вносителят на петицията заявява, че 
такива нарушения на законодателството на ЕС в областта на околната среда са чести в 
Полша и твърди, че във връзка с продължението на автомагистрала А-2 през 
варшавския квартал Ursynów е била нарушена Директивата за оценка на въздействието 
върху околната среда. Той съответно иска намеса от страна на Европейския парламент, 
за да се осигури спазване на законодателството на ЕС като цяло за тази област и по-
специално относно строителните дейности, извършвани в отсечката между Zgorzelec и 
Krzyzowa.
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 февруари 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Петицията касае построяването на нова отсечка на автомагистрала А-4 от Zgorzelec до 
Krzyzowa.

Вносителят на петицията твърди, че при издаване на решението за околната среда, 
свързано с построяването на въпросния проект, полските органи са нарушили 
разпоредбите на Директива 85/337/ЕИО1 на Съвета относно оценката на въздействието 
на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директива 
2003/35/EО на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване участието на 
обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до 
околната среда и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа 
до правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (наричана оттук нататък 
Директива за ОВОС). Вносителят на петицията счита, че след като е собственик на 
земя, върху която ще бъде осъществен проектът, той трябва да бъде третиран като 
„засегната общественост” по дефиницията в директивата. Следователно, той твърди, че 
разпоредбите на Директивата за ОВОС, касаещи информирането на обществеността (а 
именно член 6, параграфи 2, 4 и 5, както и член 9 и член 10, буква а) са били нарушени 
от Полша, тъй като полските органи не са информирали него и местната общност за 
решението за околната среда на Voivode (областен орган) от 9 ноември 2006 г., като в 
резултат на това на него не му е била предложена ефективна възможност да участва в 
административната процедура, както се изисква в директивата. В частност, вносителят 
на петицията твърди, че информацията във връзка с решението на Voivode не е била 
публикувана в нито един от най-четените местни вестници (напр. Slowo Polskie, Gazeta 
Wroclawska), и в допълнение към това, че в общините на Nowogrodziec и Boleslawiec не 
са били разлепени обяви за въпросната инвестиция, което, според вносителя на 
петицията, е обичайният начин за информиране на обществеността в региона. 
Вносителят на петицията повдига и въпроса, че строителството е започнало преди 
държавата да закупи неговата земя.

Комисията би искала да посочи, че е регистрирана и жалба относно проблема с 
участието на обществеността във връзка с въпросната инвестиция.

Оценка на въздействието върху околната среда
Разпоредбите на Директивата за ОВОС се отнасят, inter alia, до оценката на
въздействието върху околната среда на проекти за пътно строителство. Консултациите 
с обществеността са важен елемент от тази процедура. Въпреки това, съгласно 
установената практика на Съда на Европейските общности (дело C-396/92, Bund 
Naturschutz; дело C-81/96 Haarlemmerliede), Директивата за ОВОС не се прилага тогава, 
когато процедурата за даване на разрешително за предприемаческа дейност е била 

                                               
1 ОВ L 175, 05.07.1985 г., стр. 40–48.
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инициирана преди дата на влизане в сила на директивата.

Комисията проучи щателно предоставената от вносителя на петицията информация
както като част от петицията, така и като част от жалбата. От предадените документи 
става ясно, че процедурата е била инициирана в средата на 90-те години на ХХ век, и 
поради това процедурата за даване на съгласие е била стартирана много преди датата, 
на която Директивата за ОВОС влиза в сила за Полша - 1 май 2004 г.

В допълнение към това, Комисията би искала да информира Европейския парламент, че 
вече е стартирала процедура за нарушение по отношение на разпоредбите за 
консултация с обществеността въз основа на това, че изискванията на Директивата за 
ОВОС не са напълно спазени в разпоредбите на полското законодателство. Важно е да 
се подчертае, че става въпрос за общ случай на несъответствие, който не е свързан с 
конкретен проект. До Полша е било адресирано официално уведомително писмо (първо 
писмено предупреждение) на 4 юли 2006 г. Полските органи изпратиха отговор на 4 
септември 2006 г. След като оцени отговорът на Полша като незадоволителен, 
Комисията издаде аргументирано становище (второ писмено предупреждение) на 29 
юни 2007 г. 

Участие на финансиране от ЕС

По отношение на въпроса с финансирането от страна на Общността, който е повдигнат 
от вносителя на петицията в жалбата, Комисията би искала да отбележи, че за да бъде 
отпуснато финансиране от ЕС, трябва да бъдат спазени напълно разпоредбите на 
законодателството за околната среда на ЕО, включително и процедурите за 
консултиране с обществеността на Директивата за ОВОС. „Строителство на 
автомагистрала А4, отсечка Zgorzelec – Krzyzowa” е било одобрено за съфинансиране 
от Кохезионния фонд под референтен номер 2004/PL/16/C/PT/004 през 2004 г. Въпреки 
това, тъй като процедурите, които се изискват от Директивата за ОВОС, не са били 
приключени, когато проектът е бил предаден за съфинансиране на Европейската 
комисия през август 2004 г., плащането е било условно обвързано със задължението на 
държавата-членка да предостави на Европейската комисия доказателство за спазване на 
Директивата за ОВОС. До този момент полските органи не са предоставили достатъчно 
информация, която да покаже спазване на ключовите разпоредби на Директивата за 
ОВОС и, вследствие на това, за този проект не са били извършвани плащания от 
Кохезионния фонд. Когато полските органи предоставят информацията, тя ще бъде 
щателно проучена по отношение на спазването на законодателството на ЕС в областта 
на околната среда преди да бъде отпуснато общностно финансиране.

Въпросът с компенсацията за земята

Комисията би искала да отбележи, че въпросът за компенсация за земята и фактът, че 
строителството е започнало преди закупуването на земята, излизат извън 
компетентността на Комисията, тъй като въпросът попада напълно под отговорността 
на държавите-членки.

Заключения
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Доколкото петицията идентифицира проблеми по отношение на разпоредбите за 
консултация с обществеността на Директивата за ОВОС, Комисията вече е предприела 
действие по отношение на несъответствието на полските разпоредби с изискванията на 
Директивата за ОВОС, които засягат участието на обществеността. Комисията разбира, 
че в момента полските органи подготвят предложение за проект на законодателен акт, 
който има за цел да отговори на твърденията, изложени в аргументираното становище.

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

В писмо от 10 август 2009 г. и факс до комисията по петиции от 10 септември 2009 г. 
вносителят е изпратил нови документи във връзка с петицията. В писмото си 
вносителят изразява своето разочарование от действията на Комисията и заявява, че 
решението на Комисията да приключи разглеждането на случая е прибързано, тъй като 
за въпросния проект не е издадено екологично разрешително и също така на вносителя 
не е предложено обезщетение за неговата собственост. Въз основа на горепосоченото, 
вносителят е поискал намесата на Европейския парламент.
Вносителят е приложил и писмото си от 21 август 2009 г., адресирано до Комисията, в 
което призовава Европейската комисия да задължи Полша да спре да използва 
магистралата A-4 Zgorzelec-Krzyżowa на същото основание като гореспоменатото 
(липса на екологично разрешително за въпросния проект) и в което твърди, че е 
нарушена Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна1. Накрая вносителят заявява, че до този момент инвеститорът не е 
придобил имота, в който е направена инвестицията.

Следва да се отбележи, че в писмата от 10 и 21 август 2009 г. пред Европейската 
комисия са изложени тревоги, подобни на описаните по-горе.

Преди да представи правния си анализ, Комисията би желала да изясни фактическата 
обстановка. Въз основа на наличната информация, Комисията заключава, че за 
въпросния проект са издадени валидни екологични разрешителни съгласно полското 
законодателство. Следователно твърдението за липса на екологични разрешителни не е 
обосновано.

Що се отнася до потенциалното нарушение на Директивата за ОВОС, както беше 
установено и в предишното съобщение, в контекста на прецедентното право на Съда на 
Европейските общности (дело C-3926/92, Bund Naturschutz, дело C-81/96 
Haarlemmerliede), изискванията на Директивата за ОВОС не са приложими за проекти, 
при които процедурата за издаване на разрешително за изпълнение на проекта е била 
стартирана преди датата на влизане в сила на директивата. За Полша изискванията на 
Директивата за ОВОС станаха задължителни към датата на присъединяването на 
държавата към ЕС, т.е. 1 май 2004 г. Тъй като заявленията за издаване на разрешително 
за изпълнение на въпросния проект са били подадени през 1997 г., т.е. преди 
присъединяването на Полша към Европейския съюз, в контекста на прецедентното 
право на Съда на Европейските общности изискванията на директивата са 
неприложими.

                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
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Що се отнася до посочените в петицията проблеми по отношение на разпоредбите на 
Директивата за ОВОС във връзка с консултациите с обществеността, Комисията вече е 
предприела действия срещу несъответствието на полските разпоредби с изискванията 
на директивата. В резултат на тези действия полските органи приеха нов закон за 
достъпа до информация, свързана с околната среда и нейното опазване, участието на 
обществеността в опазването на околната среда и оценката на въздействието върху 
околната среда, който влезе в сила на 15 ноември 2008 г. Новият закон надлежно 
разглежда установените в процедурата за нарушение недостатъци.

Що се отнася до твърдението на вносителя за предполагаемо нарушение на 
Директивата за местообитанията, въз основа на предоставената от вносителя 
информация, Комисията не може да установи нарушение на директивата. Освен това, 
от изпратената от вносителя информация под формата на жалба до Комисията може да 
се направи заключението, че вносителят твърди, че съществува нарушение на 
процедурните изисквания, постановени в член 6, параграфи 3 и 4 от Директивата за 
местообитанията. В тази връзка Комисията би желала да направи следните забележки. 
Според решението на Съда на Европейските общности по дело 209/04 Комисията 
срещу Австрия, процедурните изисквания на член 6, параграфи 3 и 4 от Директивата за 
местообитанията са задължителни за държавите-членки единствено по отношение на 
проекти, при които заявленията за издаване на разрешително за изпълнение са били 
подадени след датата, на която директивата е станала задължителна за държавите-
членки, в случая на Полша, след 1 май 2004 г. Вземайки предвид направените по-рано 
заключения относно началото на инвестиционната процедура за въпросния проект, в 
контекста на установеното прецедентно право на Съда на Европейските общности не 
може да бъде установено нарушение на Директивата за местообитанията.

Макар че гореспоменатите разпоредби на Директивата за местообитанията и 
Директивата за ОВОС не са приложими в случая на въпросния проект, решението за 
финансиране на Комисията1 изисква тя да извърши оценка на съответствието на 
проекта с изискванията на законодателството на ЕО в областта на околната среда и по-
специално с Директивата за ОВОС. Както беше споменато в предишното съобщение, 
одобрението за съфинансиране е било условно обвързано със задължението за 
съответствие с изискванията на Директивата за ОВОС. Според предоставената на 
Комисията информация, основните изисквания на Директивата за ОВОС са били 
изпълнени по отношение на въпросния проект.

Освен това Комисията би желала да отбележи, че имайки предвид преминаването на 
проекта през няколко територии от Натура 2000, полските органи са изразили желание 
да осигурят компенсаторни мерки за потенциалните щети, които могат да бъдат 
нанесени от проекта върху видове и местообитания, защитени от законодателството на 
ЕО в областта на околната среда. На първо място с Комисията беше договорено 
определянето на две нови специални защитени зони до края на 2009 г .  като 
компенсаторна мярка. Също така, доколкото се отнася за територии от значение за 

                                               
1 Решение на Комисията K(2004) 5578 от 22 XII 2004 г.
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Общността (ТЗО), правният статут на териториите, на които въпросният проект може 
да окаже значително въздействие, е променен поради факта, че Полша е предложила на 
Комисията нов списък с територии, които да бъдат включени в списъка на ТЗО за 
континенталния регион. В резултат на тази промяна, инвеститорът е кандидатствал за 
ново, допълнително екологично разрешително, тъй като полските органи са искали да 
предвидят законообвързваща рамка за смекчаващи мерки по отношение на 
потенциалното въздействие на проекта връху територии от значение за Общността.

Относно твърдението на вносителя за липса на обезщетение за собствеността в района, 
Комисията би желала да се позове на предишното си съобщение, в което обяснява, че 
въпросът за подобно обезщетение е извън компетентността на Комисията, тъй като е 
въпрос, който попада изцяло в сферата на компетентност на държавите-членки.

Тъй като не е установено нарушение на законодателството на ЕО в областта на 
околната среда по отношение на въпросния инвестиционен проект, а установените 
проблеми във връзка с разпоредбите на Директивата за ОВОС за обществени 
консултации с обществеността бяха разрешени, Комисията не счита за необходимо да 
предприема допълнителни действия във връзка с повдигнатите от вносителя въпроси. 
Поради това преписката на Комисията по този въпрос е приключена през юни 2009 г.


