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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1345/2009, внесена от Michal Racki, с полско гражданство, 
относно открит рудник за кафяви въглища в Долна Силезия в Полша

Петиция 0046/2010, внесена от Irena Rogowska, с полско гражданство, от 
името на сдружение „Stop Odkrywce“ (Спрете открития рудник), 
относно открит рудник за лигнитни въглища в Долна Силезия (Полша)

1. Резюме на петиция 1345/2009

Вносителят на петицията съобщава за проект за открит рудник за кафяви въглища в 
Долна Силезия в Полша. Вносителят счита, че проектът противоречи на принципите на 
ЕС за намаляване на емисиите на CO2 и насърчаването на иновативни технологии с цел 
произвеждане на по-ниско замърсяващи видове енергия и опазване на естествената 
околна среда. Той също така подчертава, че отговорните органи не са провели 
публично изслушване, нито са предоставили прозрачни и обективни научни и 
социално-икономически данни. Тъй като вносителят счита, че реализирането на 
проекта ще доведе до сериозни нарушения на приложимото законодателство на 
Общността, той призовава Европейския парламент да разгледа въпроса.

Резюме на петиция 1042/2010

Вносителката на петицията описва проект за открит рудник за лигнитни въглища в 
Долна Силезия (Полша) в зони, които отчасти са защитени от програмата Натура 2000. 
Тя счита, че този проект е в противоречие с принципите на Европейския съюз за 
намаляване на емисиите на CO2 и насърчаване на новаторски технологии с оглед 
развиване на производства на енергия, които водят до по-малко замърсяване и опазване 
на природната среда. Тя също така подчертава, че отговорните органи не са провели 
публично изслушване, нито са предоставили прозрачни и обективни научни и 
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социално-икономически данни. Тъй като вносителката счита, че изпълнението на този 
проект ще доведе до сериозни нарушения на съответното законодателство на 
Европейския съюз, тя призовава Европейския парламент да разгледа въпроса. 

2. Допустимост

Петиция 1345/2009: Обявена за допустима на 22 декември 2009 г.
Петиция 0046/2010: Обявена за допустима на 23 април 2010 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Двете петиции се отнасят до планиран проект за открит рудник за лигнитни въглища в 
Долна Силезия, Полша. Вносителите на петициите твърдят, че проектът ще има 
значими последици за местната околна среда и ще доведе до разрушаването на 
ключови екосистеми. Освен това се обръща внимание на въпроса с евентуалното 
увеличаване на емисиите от CO2 вследствие на проекта, което според вносителите е 
недопустимо в Европа, където се акцентира върху възобновяемите източници. 
Вносителите също така твърдят, че осъществяването на проекта ще доведе до масово 
преселване, което ще разкъса социалната тъкан на местната общност.

Един от вносителите подчертава, че местността, където се планира да бъде откритият 
рудник за лигнитни въглища, отчасти попада в зони по програмата Натура 2000 (СЗЗ и 
ТЗО „Łęgi Odrzańśkie“, ТЗО „Irysowy Zagon“ и „Pątnów Legnicki“). Вносителят твърди, 
че ако проектът бъде осъществен, ще бъдат засегнати зони по програмата Натура 2000 
и ще бъде разрушена инфраструктура, построена със средства на ЕС. 

По-нататък вносителят заявява, че в съответствие със стратегическия документ 
„Енергийна политика за Полша до 2030 г.“ предвидената за проекта площ попада под 
ограниченията за развитие на инфраструктурата. Според вносителя на петицията тези 
ограничения не са законни, тъй като местните хора ясно са изразили мнението си 
относно проекта в законно обвързващ референдум (95% от населението на 6те 
засегнати комуни (gminas) са гласували против проекта, при участвали в гласуването 
70%). Вносителят подчертава, че централните органи пренебрегват резултатите от 
референдума. Той също така твърди, че за въпросния стратегически документ не е била 
проведена публична консултация по въпроса за включване на ограниченията за 
развитие на инфраструктурата. 

Другите притеснения на вносителите на петициите се отнасят до евентуално 
нарушаване на Хартата на основните права на ЕС, в частност на правото на местните 
общности от засегнатите gminas да живеят на незамърсена земя и да не бъдат 
заплашвани от осъществяването на проект, който ще доведе до масово преселване. 

Комисията отбелязва, че въпроси, подобни на повдигнатите в петициите, вече са били 
предмет на предварително проучване по заведена жалба, във връзка с което Комисията 
е поискала разяснения от полските органи. Анализът по-долу отчита както 
информацията в тези петиции, така и обясненията, получени от полските органи в 
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контекста на гореспоменатата жалба.

Що се отнася до правото на ЕС, изглежда, че към повдигнатия в петициите въпрос са 
приложими две директиви – Директива 2001/42/EО от 27 юни 2001 г. относно оценката 
на последиците на някои планове и програми върху околната среда1 (наричана по-долу 
„Директивата за СЕО“) и изменената Директива на Съвета 1992/43/EИО от 21 май 1992 
г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна2 (наричана по-
долу „Директивата за местообитанията“).

Директивата за СЕО – оценка на въздействието на някои планове и програми върху 
околната среда и публични консултации  

Разпоредбите на Директивата за СЕО се отнасят, наред с останалото, до 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието на енергийни планове и 
програми (съгласно неотдавнашната съдебна практика), и определят рамка за даване 
съгласие за разработване на бъдещи проекти по силата на член 3, параграф 2 от 
Директива 2001/42/ЕО. 

По отношение на въпроса за публичните консултации член 6, параграф 2 от 
Директивата за СЕО постановява, че: „на органите, посочени в параграф 3 и на 
обществеността, посочена в параграф 4, се предоставя ранна и ефективна възможност в 
рамките на подходящи срокове, да изразят своето становище за проектоплана или 
програмата, както и за придружаващия ги екологичен доклад преди приемането на 
плана или програмата, или внасянето им в законодателна процедура“.

От предоставената от полските органи информация може да се направи заключение, че 
приемането на споменатия по-горе стратегически документ „Енергийна политика за 
Полша до 2030 г.“ е било предшествано от стратегическа оценка на въздействието 
съгласно съответните изисквания на националното законодателство. Освен това от 
обясненията, дадени от полските органи, може да се направи заключение, че по време 
на процеса на консултации всички заинтересовани страни са получили възможност да 
предоставят коментари и наблюдения. Според полските органи представените по време 
на консултациите коментари са били взети предвид при изготвянето на окончателната 
версия на стратегическия документ. 
Трябва да се отбележи обаче, че твърденията на вносителя на петицията се отнасят до 
липса на публична консултация по ограниченията, свързани с развитието на 
инфраструктурата в регионите, които всъщност са били изложени в приложение ІІ на 
въпросната програма. Следователно ще трябва да се изясни с полските органи дали 
приложенията към стратегическия документ са били предмет на публична консултация. 

                                               
1 OВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30
2 OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7
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Директивата за местообитанията – оценка на въздействието на плана върху 
територии, защитени по Натура 2000 

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 или 
проекти могат да окажат значително влияние върху нея, се подлагат на проверка, за да 
се оцени въздействието им върху територията от гледна точка на целите на 
съхраняването на тази територия“.  
От информацията, предоставена от полските органи във връзка с оценката на 
стратегическия документ предвид въздействието му върху територии по Натура 2000, 
може да се установи следното: Преди всичко, съгласно доклада за околната среда, 
изготвен за стратегическия документ, поради обстоятелството, че територията е 
чувствителна от гледна точка опазване на природата, находището в рудника Legnica 
няма да се експлоатира по време на валидността на стратегическия документ – до 2030 
г. (вж. стр. 227 от доклада). 

Освен това полските органи посочват, че стратегическият документ е рамков документ, 
определящ приоритетите за полския енергиен сектор до 2030 г., и в съответствие с член 
5, параграф 2 от Директивата за СЕО изготвеният екологически доклад включва 
степента на информация, която е разумно да се очаква на този етап от процеса на 
вземане на решение. В съответствие с полското законодателство експлоатацията на 
рудника за лигнитни въглища в находището Legnica би изисквала включване на по-
ранен етап в съответните документи по планиране (съгласно полското законодателство 
– проучване на условията и планове за земеползване на различни равнища), за което 
съгласно полското законодателство се изисква извършване на стратегическа оценка на
въздействието (включително публични консултации) и към което са приложими 
членове 33 и 34 от Закона за опазване на природата. Цитираните членове 
транспонират задълженията, произтичащи от член 6, параграфи 3 и 4 на Директивата, 
които позволяват осъществяването на планове или проекти единствено когато няма 
алтернативни решения и съществуват причини да се пренебрегне обществения интерес.    

Предвид отговорите на полските органи трябва да се направи заключение, че 
Комисията не разполага с доказателства, които биха й позволили да установи 
нарушение на Директивата за местообитанията по отношение на повдигнатите в 
петициите въпроси. 

Други въпроси
Тъй като от отговора на полските органи става ясно, че рудникът в Legnica няма да се 
експлоатира през периода на валидност на стратегическия документ (т.е. до 2030 г.), 
въпросът за евентуално превишаване на емисиите от CO2 в резултат от работата на 
рудника изглежда хипотетичен и следователно не изисква оценка.
Що се отнася до евентуалната необходимост от разселване на местните общности, 
както и факта, че полските органи изглежда са пренебрегнали резултатите от местния 
референдум, трябва да се отбележи, че тези въпроси попадат в изключителните 
компетенции на полските органи и Комисията не е в състояние да ги разглежда.  
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Хартата на основните права на ЕС 

По отношение на твърденията за нарушаване на Хартата на основните права на ЕС 
Комисията припомня, че съгласно член 51 от Хартата разпоредбите на последната са 
адресирани до институциите на ЕС и до държавите-членки само когато те прилагат 
законодателството на Съюза. Въз основа на предоставената информация не беше 
възможно да се установи каквато и да е връзка между споменатите факти и 
законодателството на ЕС. 

Заключения 

Комисията ще поиска от полските органи да разяснят дали приложенията към 
стратегическия документ „Енергийна политика за Полша до 2030 г.“ са били предмет 
на публична консултация, както изисква Директивата за СЕО.


