
CM\838839BG.doc PE452.716v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1593/2009, внесена от Metodie Nicoară, с румънско гражданство, 
относно проблеми във връзка с маршрута, избран за околовръстния път 
на Caransebeş като част от планираните работи за подобряване на път 
DN 6 между Drobeta Turnu Severin и Lugoj (Румъния)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията критикува маршрута, избран от румънските органи, за 
околовръстния път на Caransebeş в Buchin във връзка с планираните подобрения на път 
DN 6 между Drobeta Turnu Severin и Lugoj. Той посочва, че един километър от 
планирания път ще преминава през обработваема земя, разположена близо до застроен 
район, както и че избраният вариант не е най-задоволителният, тъй като не взема под 
внимание съществуващата пътна мрежа и планираната магистрала Arad – Букурещ.
Вносителят също посочва, че планираният маршрут ще намали потенциала на 
въпросната обработваема земя и е на мнение, че обезщетението за отчуждените в 
обществен интерес имоти е абсурдно ниско (по 10 евро на квадратен метър). Затова той 
моли Европейския парламент да се застъпи пред румънските органи с цел да се 
извърши точна оценка на възможните алтернативи, за да се оправят нещата, като се има 
предвид, че за планираните работи по подобренията на път DN 6 са определени 
средства на Общността.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.
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Вносителят изразява тревога по отношение на маршрута, избран за околовръстния път 
на Caransebeş като част от по-голям проект за подобряване на националния път (НП) № 
6 в Румъния.
Вносителят възразява срещу това, че този проект за изграждане на път ще засегне 
няколко имота, разположени в рамките на разрешената за строителство зона в община 
Buchin. Изглежда, че за изграждането на околовръстния път на територията на община 
Buchin, осигуряващ връзка с НП 6, се предвижда принудително изкупуване на земя в 
полза на предприемача (румънската национална компания за автомагистрали и 
национални пътища). Вносителят посочва отрицателното въздействие, което 
планираният път ще окаже върху стойността на земята, като в същото време счита, че 
предлаганата компенсация за имотите е много малка. Той подчертава съществуването 
на други възможни алтернативи, свързани с по-леки социални вреди (съществуваща 
пътна отсечка, която може да осигури връзката на НП 6 с предложения околовръстен 
път).

Коментари на Комисията относно петицията

Комисията прегледа предоставената от вносителя информация с оглед на правото на 
ЕС, което може да се приложи в дадения случай.
Съгласно Директива 85/337/ЕИО1 относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда, изменена от Директива 97/11/EО2 и 
Директива 2003/35/EО3 (Директива за ОВОС), проектите, които биха могли да окажат 
съществено въздействие върху околната среда по силата, inter alia, на своя характер, 
мащаби или местоположение, са предмет на оценка на тяхното въздействие върху 
околната среда [Член 2, параграф 1]. В Директивата за ОВОС се прави разграничение 
между т.нар. проекти съгласно Приложение I, за които винаги се провежда процедура 
за ОВОС, и проекти съгласно Приложение II, за които държавите-членки следва да 
определят вероятните съществени въздействия върху околната среда. Това може да бъде 
установено чрез конкретна проверка по случая, чрез определяне на прагови стойности или 
критерии, или чрез комбинация от тези методи, като се вземат под внимание съответните 
критерии за подбор в приложение III към директивата. 
Проектите за изграждане на пътища попадат в обхвата на Директивата за ОВОС. 
Съгласно изискванията, ОВОС е задължителна за:
 строителство на автомагистрали и високоскоростни пътища – Приложение I, точка 7, 

буква б); и 
 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 I, точка 7, 
буква в).

                                               
1 OВ L 175, 5.7.1985 г., стp. 40.
2 OВ L 73, 14.03.1997 г., стp. 5
3 OВ L 156, 25.06.2003 г., стp. 17.
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Останалите проекти за строителство на пътища, които не са изброени в Приложение I 
към директивата, попадат в обхвата на Приложение II, точка 10, буква д) Строителство 
на пътища (проекти, невключени в Приложение I). Както беше описано по-горе, за 
проектите, включени в Приложение II, компетентните органи на държавите-членки 
трябва да проведат „скрининг“, за да установят дали има вероятност да окажат 
съществено въздействие върху околната среда, в който случай се изисква провеждането 
на ОВОС.
При извършването на ОВОС трябва да бъдат проведени консултации с обществеността, 
с органите, отговорни за опазването на околната среда, както и с други органи. 
Решението за издаване на разрешително за строеж следва да бъде съобразено с 
резултатите от тези консултации, както и с информацията, предоставена на 
компетентните органи от страна на предприемача, като част от процедурата за ОВОС. 
Накрая, решението за издаване или отказ на разрешително за строеж трябва да бъде 
направено достояние на обществеността.

Комисията счита, че решението за избор на маршрут за пътя следва да бъде взето след 
приключване на процедурата за ОВОС. Тази процедура следва да подпомогне 
компетентните органи във вземането на най-обективното и прозрачно решение относно 
предложения път.

Проектът за „Подобряване на отсечката Drobeta Turnu Severin – Lugoj на националния 
път № 6 (втора фаза от Craiova-Lugoj), разположен в Oltenia и Banat, Румъния“, в това 
число и околовръстният път на Caransebeş, се финансира от бивша програма ISPA (сега 
Кохезионен фонд). Проектът включва подобряването на около 163 км път и строежа на 
31 км нови отсечки.  Инвеститорът за този проект е румънската национална компания 
за автомагистрали и национални пътища към Министерство на транспорта и 
инфраструктурата.
Важно е да се отбележи, че този проект е бил обект на процедура за ОВОС, която се е 
провела от октомври 2006 г. до ноември 2007 г .  и е включила консултация с 
обществеността. Разрешителното по ОВОС за отсечката на пътя, спомената в 
настоящата петиция, е издадено през ноември 2007 г.  
Следва да се подчертае, че трасето на проекта и изборът на конкретни възможности е 
отговорност на съответната държава-членка, която следва да гарантира съответствие с 
приложимото законодателство на ЕС.

Следва да се подчертае също така, че отговорността за правилното прилагане на 
законодателството на ЕС е основно на държавите-членки.  Комисията няма 
правомощия съгласно Договора да замества органите на държавите-членки в 
дейностите им по планиране, както и във вземането на решения, например по 
отношение на издаване на разрешително за този проект за строителство на път.

Заключения

Въз основа на предоставената информация, Комисията не може да установи нарушение 
на Директивата за ОВОС в този случай. При положение че вносителите представят 
нова и подробна информация, както и съществени доказателства в подкрепа на 
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твърдението за нарушение на правото на ЕС, които да дадат възможност на Комисията 
да прецени правните въпроси, свързани с горепосочената директива, Комисията ще 
обмисли по-нататъшното разглеждане на случая.
Накрая, по отношение на отчуждаването на частна собственост и предоставянето на 
адекватна икономическа компенсация, следва да се отбележи, че тези въпроси не са от 
компетентността на правото на ЕС, поради което Комисията не разполага с 
правомощия да се намеси. Повдигнатите от вносителя на петицията въпроси влизат в 
обхвата на законодателството на съответната държава-членка и Протокол 1 към 
Европейската конвенция за защита на правата на човека.  В случай че вносителят на 
петицията желае да ги оспори, той може да се възползва от съществуващите съгласно 
румънското законодателство средства за обезщетение.


