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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1318/2008, внесена от Joanna Smolinska, с полско гражданство, от 
името на екологичната асоциация „Stowarzyszenie Milosnikow Krowiarek“, 
относно нарушение на законодателство на ЕС в областта на опазването на 
околната среда във връзка с добива на инертни материали в близост на зона 
от Натура 2000 в южна Полша

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията насочва вниманието към добива на инертни материали в 
близост до зоната от Натура 2000, Pasmo Krowiarki (PLH020019). Вносителката 
посочва, че това представлява грубо нарушение на изискванията на Директиви 
85/337/EИО и 97/11/EО относно оценката за въздействието на определени публични и 
частни проекти върху околната среда. Вносителката подчертава също, че със 
засегнатите граждани не е била проведена консултация относно добива на материали и 
следователно полските органи са виновни в нарушение на указаното в Директива 
2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г., уреждаща 
общественото участие по повод изготвяне на определени планове и програми, свързани 
с околната среда и изменяща Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/EО в частта им за 
общественото участие и достъпа до правосъдие. Вносителката призовава Европейския 
парламент да се намеси и да предотврати по-нататъшното унищожаване на 
естествената околна среда в засегнатата територия.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.
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Поради естеството и мястото на проекта Комисията счита, че е възможно следните 
директиви да бъдат приложими в този случай: Директива 2001/42/ЕО относно оценката 
на последиците на някои планове и програми върху околната среда (Директива за 
СЕО)1, Директива 85/337/ЕИО2 за оценката на ефектите на определени планове и 
програми върху околната среда, изменена от Директива 97/11/ЕО3 и Директива 
2003/35/ЕО4 (Директива за ОВОС), Директива 92/43/ЕИО5 за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за местообитанията). 

Директива за стратегическа оценка на околната среда

Директива 2001/42/ЕО предвижда държавите-членки да гарантират извършването на 
екологична оценка за планове и програми, които е вероятно да окажат значително 
въздействие върху околната среда. Съгласно член 3, параграф 2 от директивата, 
извършването на екологична оценка е задължително за планове и програми, които са 
изготвени, наред с другото, за земеползване и които определят рамката за даването на 
съгласие за бъдещо развитие на проектите, изброени в приложения I и II към 
Директивата за ОВОС.  На оценка също така подлежат тези планове и програми, които 
предвид тяхното вероятно въздействие върху обектите по Натура 2000, попадат в 
изискванията на член 6 и член 7 от Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна. 

Определението на „планове и програми“ обхваща също така „всяко тяхно изменение“. 
Съгласно директивата тези планове и програми, които определят използването на 
малки площи на местно равнище, както и незначителните изменения към плановете и 
програмите, изброени в член 3, параграф 2, се нуждаят от екологична оценка 
единствено в случаите, когато държавите-членки преценят, че е вероятно те да имат 
съществени последици върху околната среда, при отчитане на съответните критерии за 
подбор, определени в приложение II към директивата. Извършването на екологична 
оценка е задължително в случаите, когато компетентните органи преценят, че 
съществува вероятност за съществени последици върху околната среда. 
В този частен случай компетентните органи следва да изпълнят изискванията на 
Директивата за СЕО и да определят дали измененията към съществуващия план за 
земеползване за община Kłodzko в село Żelazno е вероятно да имат съществени 
последици върху околната среда. Ако компетентните органи решат, че това е така, то в 
този случай извършването на екологична оценка е задължително. Като част от тази 
оценка следва да бъде изготвен екологичен доклад и да бъдат проведени консултации с 
обществеността и с органите, които е вероятно да бъдат засегнати поради техните 
специфични екологични компетенции. Екологичният доклад, както и изразените по 
време на тези консултации становища трябва да бъдат взети предвид при изготвянето 
на плана и преди неговото приемане или подлагане на законодателна процедура. 

Директива за оценка на въздействието върху околната среда 
                                               
1 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30—37.
2 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40—48.
3 ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5—15.
4 ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17.
5 OВ L 206, 22.7.1992 г.
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Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на въздействието на определени 
публични и частни проекти върху околната среда (Директива за ОВОС), в своята 
изменена версия, предвижда държавите-членки да гарантират, че преди даване на 
разрешение за разработване проектите, за които е възможно да оказват значително 
въздействие върху околната среда поради, наред с другото, своето естество, размери и 
разположение, да се иска оценка на въздействието върху околната среда. Тези проекти
са определени в член 4, в който се правят препратки към приложения I и II от 
директивата.

Кариери и рудници за открит добив на суровини, както и всяко тяхно изменение или 
разширение, попадат в приложното поле на директивата за ОВОС. За проекти, 
изброени в приложение I, извършването на оценка на въздействието върху околната 
среда е задължително. Проекти, които попадат в приложение II, трябва да бъдат 
подложени на т.нар. процес на „скрининг“ (член 4, параграфи 2-3 от директивата за 
ОВОС), с който се цели да се определи или посредством разглеждане на всеки отделен 
случай или на основата на прагове или критерии, дали е необходима оценка за проекта 
поради вероятно значимото му въздействие върху околната среда, като се вземат 
предвид съответните критерии за подбор, посочени в Приложение III на директивата. 
Ако националният орган заеме становището, че с оглед на отличителните белези на 
проекта не е необходимо да се извърши оценка на неговото въздействие върху околната 
среда, решението на органа трябва да съдържа или да се придружава от цялата 
информация, която дава възможност да се удостовери, че то се основава на 
целесъобразни проверки, и която трябва да бъде достъпна за обществеността. В случай 
че държавата-членка реши, че проектът ще окаже значително въздействие върху 
околната среда, трябва да се извърши оценка на въздействието върху околната среда.

При оценката на въздействието върху околната среда трябва да се определи, опише и 
оцени, по целесъобразен начин, преките и косвени последици от даден проект въз 
основа например на следните фактори: хора, флора и фауна, почва, вода, въздух, 
ландшафт. Ако бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда, трябва 
да се проведат консултации с обществеността и органите, които евентуално са 
засегнати поради съответните им отговорности в областта на околната среда. 
Решението за издаване на разрешение за осъществяване на даден проект следва да 
вземе предвид резултатите от гореспоменатите консултации и информацията, 
предоставена от възложителя на компетентните органи като част от процедурата за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда. И, накрая, решението да 
се предостави или откаже разрешение за осъществяване на даден проект трябва да бъде 
достъпно за обществеността.

Директиви за местообитанията и за птиците 

Що се отнася до продължаващите дейности, съгласно разпоредбите на член 6, параграф 
2 от директивата за местообитанията дадена държава-членка взема подходящи мерки за 
предотвратяване в специалните защитени територии на влошаването на състоянието на 
естествените местообитания на видовете, както и обезпокояване на видовете, за които 
са определени териториите, доколкото това обезпокояване може да има значително 
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въздействие с оглед на целите на настоящата директива.  Всеки нов план или проект, 
който е вероятно да окаже значително въздействие върху обекти по Натура 2000, 
подлежи на съответна оценка на своето въздействие върху обекта с оглед на целите за 
опазване на обекта, в съответствие с изискванията на член 6, параграф 3 от директивата 
за местообитанията. 

Комисията желае да подчертае, че преди да даде разрешение на проекта за разширяване 
на минните дейности, компетентните органи ще трябва да гарантират, че са изпълнени
изискванията на член 6, и по-специално, параграфи 3 и 4 от директивата за 
местообитанията. Въз основа на изискваната оценка компетентните органи трябва да 
определят дали ще се окаже значително въздействие върху обекта. В случай на 
значително въздействие, проектът може да се осъществи единствено ако няма други 
възможни решения, ако неговото изпълнение е наложително с оглед на първостепенни 
обществени интереси и при предоставяне на компенсаторни мерки, с които да се 
компенсират всякакви възможни щети по отношение на обекта. Ако е вероятно 
проектът да окаже значително отрицателно въздействие върху приоритетните 
местообитания и животинските видове, полските органи, преди да одобрят проекта, 
следва да изискат становището на Комисията. 

Съгласно информацията, с която разполага Комисията, изглежда, че съществуващата 
кариера е била експлоатирана през периода 2006-2008 г. въпреки нейното отрицателно 
въздействие върху територията от значение за Общността 'Pasmo Krowiarki' PLH 
020019.  В допълнение към това, предвиденото разширение на кариерата също е 
разположено в границите на територията 'Pasmo Krowiarki'.

Въз основа на предоставената информация, става ясно, че описаните от вносителката на 
петицията минни дейности вероятно са били осъществявани, без да бъдат спазвани 
изискванията на член 6, параграф 2 от директивата за местообитанията, тъй като не е 
било предоставяно никакво т.нар. „екологично решение“ за операциите, осъществявани 
през периода 2006-2008 г. В случай на разширяване на минните дейности, въз основа на 
информацията, предоставена от вносителката на петицията, изглежда, че местните 
органи са одобрили промени в местния градоустройствен план, предвиждащи 
разширяване на дейностите въпреки известното отрицателно въздействие върху 
територията 'Pasmo Krowiarki' и по-специално върху приоритетното местообитание 
6210, което би представлявало нарушение на разпоредбите на член 6, параграфи 3 и 4 
от директивата за местообитанията и директивата за СЕО. 

Полските органи са предприели необходимите мерки за прекратяване на разрешението 
за добив на инертни материали и са изискали спиране на минните дейности; 
следователно Полша вече се е заела с въпроса за евентуално нарушаване на член 6, 
параграф 2. Разширяването на минната зона все пак ще трябва да бъде одобрено от 
полските органи, тъй като градоустройственият план не представлява разрешение за 
добив на инертни материали. До вземането на окончателно решение относно 
разрешаването на разширяването на минните дейности в този район, Комисията не е в 
състояние да прецени дали изискванията на директивата за местообитанията и 
директивата за ОВОС се спазват или не. Въпреки това, Комисията ще се свърже със 
съответните органи и ще изиска допълнителна информация, с цел изясняване на 
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положението във връзка със спазването на законодателството на Общността.

4. Отговор на Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Допълнителните коментари на Комисията са както следва:

Според информацията, предоставена от полските органи по околната среда (Генерална 
дирекция за опазване на околната среда), разрешението за добив на инертни материали 
в кариерата близо до село Zelazno в границите на територията от значение за 
Общността „Pasmo Krowiarki“ (PLH020019) по Натура 2000 все още е спряно. Освен 
това, националните органи по околната среда са достигнали до заключение, че 
разрешението за добива е било дадено преди присъединяването на Полша към ЕС и 
следователно задължението за подходяща оценка по смисъла на член 6, параграф 3 от 
Директивата за местообитанията не е приложимо и Генералната дирекция е дала ход на 
процедурата, целяща отмяна на предишното решение на Voivode за спиране на добива. 
Някои от гражданите на село Zelazno са се възпротивили срещу тази процедура и са 
отнесли въпроса пред Регионалния административен съд във Варшава, където делото 
очаква решение. Разрешението за добив от 1999 г., което е предмет на спора, е било 
изменено през 2009 г., като са били ограничени правата за добив.

През 2009 г. регионалните органи по околната среда (Регионална дирекция за опазване 
на околната среда) издават т. нар. „екологично решение“, в което се посочва, че 
условията, при които може да се осъществява добив, трябва да отчитат изискванията за 
опазване на територията по програма Натура 2000 „Pasmo Krowiarki“. Това решение 
обаче е отменено поради несъответствия между това решение и действащия местен 
градоустройствен план на община Klodzko.

По отношение на въпроса за бъдещото разширяване на минните дейности, според 
получената от Генералната дирекция за опазване на околната среда информация 
разширяването на минната зона се разглежда от местните органи: община Klodzko е 
открила процедура за внасяне на промени в своя местен градоустройствен план. 
Полското законодателство изисква промяната на плана да бъде обект на процедурата за 
стратегическа екологична оценка, включително оценка на въздействието върху 
териториите по линия на Натура 2000. Като част от тази оценка ще бъде изготвен 
екологичен доклад и ще бъдат проведени консултации с обществеността и с органите, 
включително органите по околната среда. Компетентният орган, който трябва да 
представи становище в рамките на тази процедура, е Регионалната дирекция за 
опазване на околната среда. Екологичният доклад, както и изразените по време на тези 
консултации становища, трябва да бъдат взети предвид преди приемането на плана. 
Според Комисията това удовлетворява изискванията на Директива 2001/42/ЕО относно
оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда 
(Директива за СЕО)1, както и изискванията на член 6, параграф 3 от Директива 
92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна 

                                               
1 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30-37.
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(Директива за местообитанията)1, що се отнася до оценката на вероятните последици от 
плана върху мрежата Натура 2000.

Освен това, този градоустройствен план не представлява законово разрешение за добив 
на инертни материали, а разширяването на зоната, където се осъществява добива на 
инертни материали, изисква отделно разрешение. Преди да бъде дадено окончателно 
разрешение, проектът ще трябва да бъде оценен съгласно изискванията на съответните 
директиви.

                                               
1 OВ L 206, 22.7.1992 г.


