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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0913/2010, внесена от Janusz Wilczynski, с полско гражданство, 
относно неспазването от страна на полските органи на Директива 
85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на въздействието на 
определени публични и частни проекти върху околната среда и 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията насочва вниманието към планираната магистрала А-2, която 
трябва да свърже Swiecko на полско-германската граница с разположения на 106 км по 
на изток град Nowy Tomysl. Вносителят на петицията посочва, че органите, 
компетентни за одобряване на изграждането на този път, който ще има изключително 
неблагоприятно въздействие върху природния резерват Nietoperek, включен в списъка 
по Натура 2000 (PL 080003), са нарушили редица разпоредби на Директива 85/337/ЕИО 
на Съвета относно оценката на въздействието на определени публични и частни 
проекти върху околната среда и на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Вносителят на петицията 
подчертава, че тази форма на нарушение на законодателството на ЕС в областта на 
околната среда е обичайно явление в Полша, като се позовава например на случая с Via 
Baltica. Поради това вносителят на петицията моли Европейския парламент да 
гарантира, че законодателството на ЕС в тази област се спазва като цяло, и по-
специално във връзка с гореспоменатия проект за строителство на магистрала.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор на Комисията, получен на 3 март 2011 г.

Комисията би искала да отбележи, че е получила жалба по същите въпроси във връзка с 
този проект. Жалбата е регистрирана и впоследствие приключена в резултат на 
проведеното разследване. Представеният по-долу анализ взема под внимание 
информацията, представена в петицията, както и информацията, подадена до 
Комисията като част от регистрираната жалба.

Оценка на въздействието върху околната среда
Проектът, посочен от вносителя на петицията, попада в обхвата на т. 7, буква б) от 
приложение І, „строителство на експресни пътища“, на Директивата за ОВОС.
Проекти, които попадат в приложение І към директивата, подлежат на задължителна 
ОВОС; докато за проекти от приложение ІІ, държавите-членки трябва да определят 
чрез разглеждане на всеки отделен случай или в съответствие с прагове или критерии 
дали проектът трябва да бъде предмет на оценка поради вероятността да окаже 
съществено въздействие върху околната среда, като се вземат предвид съответните 
критерии за подбор, определени в приложение ІІІ към директивата (така нареченият 
„скрининг“). Когато се извършва оценка на въздействието върху околната среда, 
възложителят представя на компетентните органи описание на вероятните значителни 
въздействия на предлагания проект, в т.ч. кумулативните въздействия, когато е 
уместно. Освен това, процедурата за ОВОС включва консултации с обществеността и 
другите органи, които могат да бъдат засегнати поради съответните им отговорности в 
областта на околната среда. Освен това 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. В заключение, въз основа на директивата, решението за 
предоставяне или за отказ от предоставяне на разрешително трябва да стане достояние 
на обществеността.

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 инициирана преди дата на влизане в сила на 
директивата.

Вносителят на петицията твърди, че Директивата за ОВОС е приложима за въпросния 
проект, тъй като заявлението за издаване на екологично разрешително е било подадено 
през юни 2007 г., а заявлението за разрешително за строеж – през декември 2009 г.
Полските процедури за издаване на разрешително най-често са многоетапни. За проект 
за построяване на автомагистрала полското законодателство изисква наличието на 
следните последователни решения: решение за местоположение, екологично 
разрешително и разрешително за строеж. Всички тези решения следва да се разглеждат 
като разрешително за изпълнение на проекта по смисъла на Директивата за ОВОС. В 
контекста на цитираната по-горе установена съдебна практика, датата, която определя 
началото на процедурата на издаване на разрешително, е датата, на която е подадено 
заявление за първото от решенията за разрешително.

Комисията проучи щателно предоставената от вносителя на петицията информация 
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както като част от петицията, така и като част от жалбата. От документите, с които 
разполага Комисията, е очевидно, че процедурата за решението за местоположение (т.е. 
първото от решенията за разрешително) е започнала в средата на 90-те години и 
следователно много преди датата на влизане в сила на Директивата за ОВОС за Полша, 
която е 1 май 2004 г. Следователно в контекста на установената практика на Съда 
изискванията на директивата не са приложими за нея. Предвид горепосоченото, не е 
необходимо да се извършва анализ на твърденията на вносителя за предполагаемо 
нарушение на конкретни разпоредби на директивата.

Директива за местообитанията

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“.  Освен това съгласно член 6, параграф 4 от 
Директивата за местообитанията, ако даден план или проект, оказващ значително 
въздействие върху територия от Натура 2000, трябва да бъде осъществен, това се прави 
единствено поради липсата на алтернативно решение и поради причини от приоритетен 
обществен интерес.  

Според вносителя на петицията за въпросния проект не е бил извършен подходящ 
анализ на вариантите и затова той твърди, че съществува нарушение на процедурните 
изисквания, постановени в член 6, параграфи 3 и 4 от Директивата за местообитанията.
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 процедурните изисквания на Директивата за 
местообитанията.“

Въпросът относно решенията за издаване на разрешително на различни юридически
лица

По отношение на въпроса за юридическите лица, за които са били издадени конкретни 
решения, Комисията би искала да отбележи, че този аспект попада извън обхвата на 
Директивата за ОВОС и поради това не повдига въпроси относно неспазването на 
директивата.
Въпросът относно неправилното транспониране на директивите на ЕС  

Вносителят твърди, че съществува липса на транспониране или неправилно 
транспониране на някои от разпоредбите на Директивата за ОВОС, на някои от 



PE460.721v02-00 4/9 CM\876854BG.doc

BG

разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО, както и на член 6, параграф 2 от Орхуската 
конвенция.

Директива за ОВОС
Вносителят на петицията твърди, че някои от определенията, включени в Директивата 
за ОВОС, не са транспонирани в полското законодателство. Става дума за понятията 
„разрешение за осъществяване на проект“, „заинтересована общественост“ и 
„възложител“. Освен това вносителят на петицията счита, че член 6, параграф 6 от 
Директивата за ОВОС, който предвижда следното: „предоставят се разумни срокове за 
различните фази, които позволяват достатъчно време за информиране на 
обществеността, и за да може заинтересованата общественост да се подготви и да 
участва ефективно при вземането на решения по околната среда, предмет на 
разпоредбите на настоящия член“, не е транспониран в полското законодателство.

Комисията би искала да отбележи, че е извършила задълбочен анализ на мерките за 
транспониране на Директивата за ОВОС в полското право и след като е установила, че 
полските разпоредби не са изпълнили изцяло изискванията на директивата, през 2006 г. 
тя започна процедура за нарушение съгласно предишен член 226 от Договора за 
създаване на Европейската общност (сега член 258 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз). Важно е да се подчертае, че става въпрос за общ случай на 
несъответствие, който не е свързан с конкретен проект. На 4 юли 2006 г. на Полша във 
връзка с този въпрос беше изпратено официално уведомително писмо (първо писмено 
предупреждение). След това, на 29 юни 2007 г., беше издадено мотивирано становище 
(второ писмено предупреждение). 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. Според 
Комисията този нов закон е в съответствие с Директивата за ОВОС по отношение на 
неговите разпоредби за консултация с обществеността и транспонирането на 
определенията в директивата. 

Директива 2003/4/ЕО
Вносителят на петицията също така твърди, че Директива 2003/4/ЕО относно 
обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 
90/313/ЕИО на Съвета не е транспонирана правилно в полската правна система. 
Твърденията се отнасят по-специално за транспонирането на член 1, член 3, параграф 5, 
буква а) и член 3, параграф 5, член 7, параграф 1 и член 8, параграф 1. 

Комисията извърши оценка на мерките за транспониране на изискванията на 
горепосочената директива в националното законодателство като част от хоризонтална 
дейност и след като установи, че транспонирането в полското право не е в пълно 
съответствие, изпрати писмо с искане за пояснения до полските органи. Отговорът на 
полските органи е получен и в момента се оценява. Въпреки това трябва да се 
подчертае, че който и да било евентуален пропуск в транспонирането на Директива 
2003/4/ЕО няма отношение към въпросния проект. Директива 2003/4/ЕО не 
постановява специални задължения за разпространение на информация във връзка с 
различните категории проекти. Това изискване е включено в член 6, параграф 2 от 
Директивата за ОВОС, който предвижда подробни задължения за информиране на 
обществеността по отношение на проекти, които биха могли да имат значително 
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въздействие върху околната среда. Относно приложимостта на Директивата за ОВОС, 
моля, вижте по-горе. 

Орхуска конвенция  
На последно място, вносителят на петицията твърди, че е налице липса на 
транспониране на член 6, параграф 2 от Орхуската конвенция, който предвижда, че 
„заинтересованата общественост се информира чрез публична обява или индивидуално, 
на ранен етап от процедурата по вземане на решения за околната среда, по подходящ, 
своевременен и ефективен начин и относно: 

а) предлаганата дейност и заявлението, по което ще се взема решение; 
б) характера на възможните решения или проекторешението; 

в) държавния орган, отговорен за вземане на решението; 
г) предвижданата процедура (…)“. 

Комисията би искала да отбележи, че процесът на вземане на решение за дейностите, 
изброени в анекс І към Конвенцията, се регламентира, наред с другото, от разпоредбите 
на полския закон, транспониращ Директива 85/337/ЕИО и Директива 2008/1/ЕО за 
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (Директивата за )1. Тези 
разпоредби на полския закон включват разпоредби за консултацията с обществеността, 
предвидена в член 6, параграф 2 от Орхуската конвенция. Затова Комисията не може да 
се съгласи, че липсват мерки за транспониране на член 6, параграф 2 от Орхуската 
конвенция.  

Няма никакви доказателства за нарушение на законодателството на ЕС в областта на 
околната среда по отношение на този проект. Като информация в по-широк мащаб, 
Комисията потвърждава, че води разговори с полските органи за това как Полша е 
приложила Директива 2003/4/ЕО относно достъпа до информация. Това обаче няма 
връзка с проекта като такъв. Комисията не счита, че е необходимо да се предприемат 
допълнителни действия в този случай, като нейното собствено досие по този въпрос 
беше приключено през януари 2011 г.

4. Отговор на Комисията (преразгледан), получен на 6 септември 2011 г.

Вносителят на петицията този път твърди, че при вземането на решение за приключване на 
разглеждането на петицията, комисията по петиции на Европейския парламент се е 
позовавала на невярна информация, предоставена от Европейската комисия. Освен това 
вносителят твърди, че петицията е била разгледана, без да е взето становище от комисията 
по околна среда.

Като цяло вносителят повтаря аргументите, представени в първоначалната петиция. Най-
важното твърдение засяга факта, че според вносителя въпросният проект, магистралата A-2 
от Świecko до Nowy Tomyśl, е проект, осъществяван след присъединяването на страната 
към ЕС. Вносителят посочва, че въпреки факта, че решението за местоположението на 
въпросната магистрала е било издадено през 1996 г., работите по проекта са били 
възобновени 11 години по-късно, което е налагало решението за местоположението на 
магистралата да бъде актуализирано и в някои случаи е изисквало издаване на ново 
                                               
1 OВ L 24, 29.1.2008 г., стp. 8.
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решение за местоположение. Вносителят се позовава на това, че след 2004 г. местните 
органи са издали три нови административни решения относно зоната, засягащи парцелите 
на вносителя, напр. екологичното решение от 6 август 2007 г., решението за 
местоположение от 11 март 2008 г. и разрешителното за строеж от 15 юни 2009 г.

Съгласно твърдението, че проектът се осъществява след присъединяването на страната към 
ЕС, вносителят повтаря своите твърдения, свързани с липсата на алтернативни 
възможности, анализирани по повод този проект, което според вносителя е довело до 
нарушение на член 6, параграф 4 от Директивата за местообитанията1. Освен това, като 
приема, че проектът се осъществява след присъединяването на страната към ЕС, 
вносителят повтаря аргументите, които вече е посочил, като твърди, че консултациите с 
обществеността са били проведени неправилно, което е довело до нарушение на 
Директивата за ОВОС2. Вносителят повтаря също така и твърдението си относно 
предоставянето на разрешителни на различни юридически лица (Autostrada Wielkopolska 
S.A., а не Генералната дирекция за националните пътища и магистрали). Също така 
вносителят споменава отново това, че строителният предприемач няма право да ползва 
имота, върху който ще се реализира проектът. Вносителят счита, че не е получил отговор 
на нито едно от горепосочените твърдения. Накрая вносителят посочва, че в информацията, 
която му е изпратена, погрешно се твърди, че полското право съдържа определението на 
„разрешително за строеж“ и „строителен предприемач“.

Относно прилагането във времето на правото на ЕС в областта на околната среда 
(проект, осъществяван преди или след присъединяването към ЕС)

Комисията би желала да отбележи, че вносителят е представил подобни твърдения в 
първоначалната петиция. Тогава Комисията разясни:

„ (…) Полските процедури за издаване на разрешително най-често са многоетапни. За 
проект за построяване на автомагистрала полското законодателство изисква наличието на 
следните последователни решения: решение за местоположение, екологично разрешително и 
разрешително за строеж. Всички тези решения следва да се разглеждат като разрешително 
за изпълнение на проекта по смисъла на Директивата за ОВОС. В контекста на цитираната 
по-горе установена съдебна практика, датата, която определя началото на процедурата на 
издаване на разрешително, е датата, на която е подадено заявление за първото от 
решенията за разрешително.

Комисията проучи щателно предоставената от вносителя на петицията информация 
както като част от петицията, така и като част от жалбата. От документите, с 
които разполага Комисията, е очевидно, че процедурата за решението за 
местоположение (т.е. първото от решенията за разрешително) е започнала в средата на 
90-те години и следователно много преди датата на влизане в сила на Директивата за 
ОВОС за Полша, която е 1 май 2004 г. Следователно в контекста на установената 
практика на Съда изискванията на директивата не са приложими за нея.

„(…) според решението на Съда на Европейските общности по дело 209/04 Комисията 
                                               
1 Изменената Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна 
(наричана по-долу Директива за местообитанията). ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
2 Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда, изменена от Директива 2003/35/EО 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 (наричана по-долу Директива за 
ОВОС);OB L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.
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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 процедурните изисквания на Директивата за 
местообитанията.“

Решенията за местоположение по отношение на въпросния проект са били издадени през 1996 
г.1. Тези решения, независимо че до известна степен са променени на един по-късен етап, все 
още са обвързващи. Следователно, според Комисията, въпросният проект е проект от 
времето преди присъединяването на страната към ЕС. Следователно в контекста на 
утвърдената съдебна практика на Съда на ЕС (дело C-396/92, Bund Naturschutz; дело C-
81/96 Haarlemmerliede; дело 209/04 Комисията срещу Австрия), изискванията съгласно 
Директивата за ОВОС и процедурните изисквания съгласно член 6, параграфи 3 и 4 от 
Директивата за местообитанията не са приложими по отношение на проекта.

Като се има предвид горепосоченото, не е необходимо да се разглеждат конкретните 
твърдения, свързани с това, че проектът е в нарушение на Директивата за ОВОС или на 
член 6, параграф 4 от Директивата за местообитанията.

Относно допълнителните работи

Въпреки това от информацията, предоставена от вносителя, изглежда, че през 2008 г. са 
били издадени допълнителни разрешителни за местоположение по отношение на 
допълнителни работи, свързани с проекта. Тези работи включват следното: съседни пътища 
за достъп до парцели, зони за обслужване, аварийни изходи, пътища за достъп до 
екологични езера, достъп до пътища за животни, допълнителни паркоместа за зоните за 
обслужване, разширяване на зоните за извършване на плащания. 

От анализа на приложеното решение за местоположението от 8 март 2008 г. е става ясно, че 
условията, съпътстващи екологичното решение2, издадено за въпросния проект, са били 
взети предвид в гореспоменатото решение за местоположението и имат задължителен 
характер и по отношение на изпълнението на допълнителните работи. По време на 
процедурата за издаване на гореспоменатото екологично решение е бил изготвен доклад за 
околната среда и са били проведени консултации с обществеността за целия проект. Освен 
това, според предоставената от вносителя информация, при издаването на разрешителното 
за строеж целият проект е бил обект на втора процедура за ОВОС. Следователно 
Комисията не може да установи наличие на нарушение на Директивата за ОВОС в това 
отношение. 

Относно твърдението, че консултациите с обществеността на етапа на издаване на 
екологичното решение не са били проведени съгласно изискванията на Директивата за 

                                               
1 Решение 1/96 в рамките на воеводство Gorzow, издадено от Gorzow Voivode на 10 юни 1996 г., (решение № GP-
NB/7331/1/96); решение 1/96 в рамките на воеводство Zielona Góra, издадено от  Zielona Góra Voivode на 25 юни 1996 
г. (решение № UAN-P-7331/1/96); решение 1/96 в рамките на Poznań Voivodeship, издадено от Poznań Voivode на 5 
юли 1996 г. (решение № GP-II-7331/1/96/1325).
2 Решение от 6 август 2007 г.
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ОВОС, Комисията би желала да отбележи, че вече са предприети действия във връзка с 
нарушение във връзка с хоризонталното несъответствие на полските разпоредби с 
изискванията на Директивата за ОВОС относно участието на обществеността. В резултат 
на тези действия, на 3 октомври 2008 г. 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 полски закон надлежно разглежда установените 
в процедурата за нарушение недостатъци.  

По отношение на твърдението на вносителя, че процесът на консултация с обществеността, 
проведен на етапа на издаване на разрешително за строеж, е бил възпрепятстван поради 
публикуването на съобщението в Gazeta Lubuska, вместо в Gazeta Wyborcza, както и поради 
липса на обяви, поставени в близост до планирания инвестиционен проект и в близките 
градове, а също и поради неправилно определяне на крайния срок за предоставяне на 
коментари, Комисията би желала да отбележи следното: Както е предвидено в член 6, 
параграф 5 от директивата, държавите-членки разполагат със свобода да избират 
подходящите средства на комуникация за информиране на обществеността. От анализа на 
обосновката на разрешителното за строеж става ясно, че информацията относно 
възможността за предоставяне на коментари и забележки е била публикувана в интернет, 
на информационни табла в общините на различни градове, които имат отношение към 
проекта, както и в местния вестник. Комисията не разполага с данни, които да 
потвърждават, че отпечатването на информацията в един вестник, вместо в друг, 
възпрепятства правото на обществеността да участва ефективно в процедурата на 
консултация. От информацията, с която разполага Комисията, може да бъде направено 
заключението, че, освен редовната процедура за консултация с обществеността, е имало и 
допълнителна, доброволна консултация с обществеността, проведена от инвеститора (напр. 
общественото изслушване за обсъждане на екологичните въпроси, свързани с пътищата за 
животни). Така членовете на засегнатата общественост, включително и природозащитните 
НПО, са използвали възможността да внесат коментари относно проекта. Следователно 
Комисията не може да установи наличие на нарушение на член 6, параграф 2 от 
Директивата за ОВОС в това отношение.  

По отношение на неподходящото определяне на срока за предоставяне на коментари, 
Комисията отбелязва, че член 49 от полския кодекс за административните процедури 
изглежда не е приложим по отношение на член 30 от Закона от 3 октомври 2008 г. и 
следователно не може да бъде установено наличие на нарушение на член 6, параграф 2 от 
Директивата за ОВОС по отношение на определянето на крайните срокове. 

Въпросът относно решенията за издаване на разрешително на различни юридически лица 

Комисията би желала да се позове на предишното си съобщение: 

„По отношение на въпроса за юридическите лица, за които са били издадени конкретни 
решения, Комисията би искала да отбележи, че този аспект попада извън обхвата на 
Директивата за ОВОС и поради това не повдига въпроси относно неспазването на 
директивата.“ 

В допълнение към това Комисията би желала да отбележи, че от анализа на наличната 
информация изглежда, че публичният инвеститор е решил да прехвърли изпълнителните 
работи на различно юридическо лице и следователно разрешителното за строеж е било 
издадено на това юридическо лице. Това обаче няма отношение към определянето на 
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началото на процедурата за издаване на разрешително, както е обяснено по-горе. 

Относно собствеността

Вносителят твърди, че строителният предприемач разчита на погрешни данни относно 
правото за ползване на терена за строителни цели Комисията би желала да посочи, че 
въпросът за собствеността и отчуждаването е извън сферата на нейната компетентност, тъй 
като е от изключителния обхват на отговорност на държавите-членки.

Относно транспонирането на понятието „разрешително за строеж“ и „строителен 
предприемач“  

По отношение на наблюдението на вносителя, че Комисията погрешно е посочила, че 
полското право съдържа определение на понятието „разрешително за строеж“ и 
„строителен предприемач“, Комисията би желала да се позове на предишното си 
съобщение, в което се казва: 

„Според Комисията този нов закон е в съответствие с Директивата за ОВОС по 
отношение на неговите разпоредби за консултация с обществеността и 
транспонирането на определенията в директивата.“ 

В тази връзка следва да се подчертае, че в съдебната практика на Съда на ЕС е установено, 
че транспонирането на дадена директива в националната правна система не изисква 
задължително директивата да бъде копирана verbatim in express. В някои случаи общ 
правен контекст може да бъде адекватен за целта, при условие че контекстът гарантира 
цялостното приложение на директивата (C-6/04, 428/04). Според Комисията общият правен 
контекст, приложим по отношение на процедурата за ОВОС съгласно полското право, 
гарантира приложението на задълженията, произтичащи за строителния предприемач по 
силата на директивата и е достатъчно свързан с понятието за разрешително за строеж.  

Заключения

Проектът, включително допълнителните работи, не дава основание да се счита, че е налице 
каквото и да било нарушение на правото на ЕС. Следователно, тъй като не може да бъде 
установено наличие на нарушение на правото на ЕС в областта на околната среда по 
отношение на въпросния проект, Комисията счита, че не се изисква предприемането на 
каквито и да било по-нататъшни действия във връзка с този случай.


