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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1062/2008, którą złożył Komitet Inicjatywny „Veliko Turnovo na 
rzecz lasu” (Bułgaria), z 879 podpisami, w sprawie niewdrożenia przez 
władze bułgarskie dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, w związku z działalnością 
budowlaną a obszarze Natura 2000 w środkowej Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję odnoszą się do toczących się prac budowlanych w Veliko Turnovo, które 
zostały zatwierdzone przez władze lokalne. Składający petycję uważają je za sprzeczne 
z przepisami dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 
dzikiej fauny i flory. Składający petycję zaznaczają też, że przedmiotowy obszar znajduje się 
na liście Natura 2000, a plany budowlane zniszczą dziedzictwo architektoniczne i kulturowe 
miasta. Ponieważ składający petycję bez powodzenia odwoływali się do odpowiedzialnych 
władz bułgarskich, zwracają się oni do Parlamentu Europejskiego o zajęcie tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 15 grudnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Komisja otrzymała także skargę dotyczącą tego samego obszaru i po przeanalizowaniu 
przekazanych dokumentów stwierdza, co następuje: 

 Przedsięwzięcia, które zostały uznane za sprzeczne z prawem, nie są realizowane na 
żadnym z terenów wymienionych na bułgarskiej liście terenów mających znaczenie dla 
Wspólnoty;
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 Z przedstawionych informacji wynika, że właściwe władze skorygowały przekazane im
dokumenty i podjęły decyzję, że rzeczone przedsięwzięcia nie będą podlegały procedurze 
oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), ponieważ są one zawarte w załączniku II do 
dyrektywy 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne1(z późniejszymi 
zmianami), tj. w przypadku tych przedsięwzięć konieczność przeprowadzenia OOŚ 
podlega indywidualnej analizie. Przeprowadzenie OOŚ jest wymagane tylko w 
przypadku, gdy oczekuje się znacznego oddziaływania na środowisko. W przedmiotowej 
dyrektywie przewiduje się, że przedsięwzięcia wymienione w załączniku I mogłyby 
wywoływać tego typu skutki. Jeśli chodzi o przedsięwzięcia wymienione w załączniku II, 
właściwe władze oceniają poziom oddziaływania na podstawie indywidualnej analizy; 
OOŚ będzie wymagana tylko w przypadku stwierdzenia, że dane przedsięwzięcie może w 
znaczny sposób oddziaływać na środowisko. Z informacji dostępnych Komisji wynika, że 
właściwe władze krajowe oceniły poszczególne przypadki i stwierdziły brak znacznego 
oddziaływania na środowisko, w związku z czym przeprowadzenie OOŚ nie jest 
konieczne;

 Z przedstawionych informacji wynika, że właściwe władze skorygowały przekazane im 
dokumenty i podjęły decyzję, że zmiana szczegółowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nie powinna podlegać procedurze OOŚ, ponieważ wchodzi ona w zakres 
art. 3 ust. 4 i 5 dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów 
i programów na środowisko 2, tj. chodzi o taki plan, w przypadku którego konieczność 
zastosowania procedury SEA (strategicznej oceny oddziaływania) podlega indywidualnej 
analizie. Strategiczna ocena oddziaływania (SEA) wymagana jest tylko w przypadku, gdy 
oczekuje się znacznego oddziaływania na środowisko. Przedmiotowa dyrektywa 
przewiduje, że plany/programy wymienione w art. 3 ust. 2 mogłyby wywoływać tego typu 
skutki. Jeśli chodzi o plany/programy wymienione w art. 3 ust. 4 i 5, właściwe władze 
oceniają poziom oddziaływania na podstawie indywidualnej analizy; SEA będzie 
wymagana tylko w przypadku stwierdzenia, że dany plan/program może w znaczny 
sposób oddziaływać na środowisko. Z informacji dostępnych Komisji wynika, że 
właściwe władze krajowe oceniły poszczególne przypadki i stwierdziły brak znacznego 
oddziaływania na środowisko, w związku z czym SEA nie jest potrzebna.

Wnioski

Przedmiotowa skarga nie została zarejestrowana w celu przeprowadzenia dalszej analizy, 
ponieważ stwierdzono, że właściwe władze należycie wdrożyły prawo wspólnotowe. Po 
rozpatrzeniu argumentu przedstawionego w przedmiotowej petycji Komisja nie zauważa 
żadnych powodów, dla których miałaby postąpić inaczej.

                                               
1 Dz.U. L 175 z 5.7.1985.
2 Dz.U. L 197 z 21.7.2001.


