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Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0270/2011, внесена от Roman 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, във връзка с проект за изграждането на магистрала в Южна Полша

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва планираната магистрала А-4, която следва да свърже 
полско-германската с полско-украинската граница и чиято отсечка Згоржелец-Кжижов 
ще засегне две зони по „Натура 2000“, Dolina Dolnei Kwisy (PLH 020050) и Uroczyska 
Borów Dolnośląski (OLH 020072). Вносителят на петицията посочва, че органите в 
Долна Силезия, отговорни за одобрението на строителството на въпросния път, са 
извършили нарушение 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. Вносителят на петицията също така твърди, че определението на 
директивата за „разрешение за осъществяване“ не е транспонирано в полското 
законодателство. Поради това той призовава Европейския парламент да гарантира 
спазването на законодателството на ЕС в тази област както по принцип, така и в 
частност във връзка със строителните работи по отсечката от Згоржелец до Кжижов.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 септември 2011 г.
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Комисията би желала да насочи вниманието на комисията по петиции към съобщенията 
във връзка с Петиция № 897/2007 и Петиция № 913/2010, които се отнасят до същия 
проект за магистрала.  Всички въпроси, повдигнати от вносителя на петицията, са 
разгледани в тези документи.


