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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0554/2006, внесена от Mieczyslaw Chorazy, с полско гражданство, 
от името на сдружение „Stowarzyszenie Gliwiczanie dla Gliwic“, относно 
проектирания високоскоростен път през центъра на Гливице, Южна Полша

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу планираното изграждане на високоскоростен 
път, преминаващ през Гливице, който трябва да поеме трафика от новата магистрала 
„Drogowa Trasa Średnicowa“ между Катовице и Гливице. Той посочва, че районът на 
Гливице, през който ще минава трасето на експресния път, е гъсто населен и съдържа 
много архитектурни паметници, които ще бъдат сериозно повредени от последвалото 
замърсяване. Той също така твърди, че в резултат на проекта ще се понижат нивата на 
подземните води, а това ще лиши от вода централния градски парк и други зелени 
площи в Гливице. Вносителят на петицията е на мнение, че компетентните органи не са 
се отнесли сериозно към загрижеността, изразена от гореспоменатото сдружение. Той 
се позовава на Конвенцията от Орхус, чиято главна цел е разширяването на активното 
участие на обществеността в решаването на проблемите на опазването на околната 
среда, като изтъква, че ЕС е поел ангажимента да приведе собственото си 
законодателство в съответствие с тази конвенция. В тази светлина той търси 
съдействие от Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 ноември 2006 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 7 май 2007 г.

Петицията се отнася за планираното изграждане на високоскоростен път, така 
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наречения „Drogowa Trasa Srednicowa (DTS)“, между градовете в района на Горна 
Силезия в Полша. Подготвителните работи за строителството на западната отсечка от 
Руда Сласка до Гливице вече са в ход. Вносителят на петицията е загрижен по повод 
строителството на трасето на планирания високоскоростен път през историческия, 
гъсто населен център на град Гливице. Вносителят на петицията твърди, че проектът 
ще има вредни последици върху здравето на гражданите, които живеят в центъра на 
Гливице, и че има потенциална вероятност проектът да не бъде в съответствие със 
законодателството на ЕС. По-конкретно, вносителят на петицията споменава 
разделянето на проекта на части, липсата на анализ на алтернативи, понижаването на 
индекса на подпочвените води, превишаването на стандартите за качеството на въздуха 
и на нивата на шума, които ще се явят като последствия от изпълнението на проекта. 

Коментари на Комисията във връзка с петицията 

Директива за оценката на въздействието върху околната среда1 (Директивата за 
ОВОС)

Проектът, на който се позовава вносителят на петицията, е свързан със строителството 
на нов път с дължина 8,2 км, съставен от четири до шест платна в зависимост от 
отсечката на пътя и попада в Приложение II, параграф 10, буква г) – „Строителство на 
пътища, пристанища и пристанищни съоръжения, включително рибарски пристани 
(проекти, които не са изброени в приложение I)“ към Директивата за ОВОС. 
Вносителят на петицията твърди, че въпросният проект е част от по-голям проект „DTS 
– Zachod“, път с шест платна и с дължина 18,9 км. В такъв случай целият проект „DTS –
Zachod“ би попаднал в Приложение I към Директивата за ОВОС – „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“ и провеждането на ОВОС би било задължително. По 
този начин, твърди вносителят на петицията, разделянето на проекта на две части води 
до промяна на категорията на проекта, като от Приложение І той попада в приложение 
ІІ към Директивата за ОВОС. 

Директивата за ОВОС предвижда държавите членки да гарантират, че преди да бъдат 
одобрени, проектите, които биха могли да окажат съществено въздействие върху 
околната среда, и наред с другото, поради своя характер, мащаби или местоположение, 
са предмет на оценка на тяхното въздействие върху околната среда. Гореспоменатата 
цел на Директивата за ОВОС не трябва да бъде заобикаляна. Това означава, че проекти, 
които биха могли да окажат съществено въздействие върху околната среда и които 
биха изисквали ОВОС съгласно директивата, не би трябвало да се разделят на 
подпроекти, така че да е невъзможно всеки от тях, взет поотделно, да бъде определен 
като неоказващ съществено въздействие върху околната среда и по този начин да се 
заобиколят задълженията, установени от директивата. Освен това, когато се провежда 
ОВОС, трябва да се вземе предвид както прякото, така и косвеното въздействие от 

                                               
1 Директива на Съвета 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои обществени и частни 
проекти върху околната среда (Директива за ОВОС) (ОВ L 175, 5.7. 1985, стр. 40), с изменения в 
Директиви 97/11/EО (OВ L 73, 14 март 1997 г., стр. 5) и 2003/35/EО (OВ L 156, 25 юни 2003 г., стр.17)
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проектите, а информацията за околната среда, предоставена от възложителя на 
компетентните органи, трябва да включва описание на възможното съществено 
въздействие върху околната среда на предложения проект, включително, ако се сметне 
за уместно, и кумулативните въздействия вследствие на съвместното въздействие 
заедно с други проекти. Въпреки че проектът е бил разделен на части, той е бил 
подложен на оценка на въздействието върху околната среда. Поради това, в това 
отношение не може да се установи нарушение на Директивата за ОВОС. По отношение 
на кумулативните въздействия от проекта обаче, въз основа на информацията, 
предоставена от вносителя на петицията, не е възможно да се твърди дали при 
изготвянето на информацията за околната среда този аспект е бил взет под внимание. 

Вносителят на петицията също така споменава, че при извършването на оценката на 
въздействието върху околната среда във връзка с този проект не е бил направен анализ 
на алтернативите. Съгласно Директивата за ОВОС, информацията за околната среда, 
предоставена от възложителя, трябва да включва кратко описание на основните 
алтернативи, свързани с околната среда и проучени от възложителя, като последният 
трябва да посочи главните причини за избора си. Липсата на такава информация 
представлява нарушение на директивата. 

Качество на въздуха

Общите разпоредби за оценката и управлението на качеството на въздуха са 
определени в Рамковата директива относно оценката и управлението на качеството на 
околния въздух 96/62/ЕО1. Нейната дъщерна Директива 1999/30/EО съдържа конкретни 
разпоредби по отношение на азотния диоксид, в това число пределно допустимите 
годишни стойности за азотен диоксид, които ще влязат в сила през 2010 г. и пределно 
допустимите стойности за прахови частици ПЧ10, които вече са в сила от 2005 г.

Понастоящем град Гливице няма проблем с високи концентрации на азотен диоксид в 
околния въздух. Измерените концентрации посочват стойности под нивото на пределно 
допустимите. Съществуват обаче превишавания на пределно допустимите стойности от 
прахови частици ПЧ10. Местните органи се опитват да разрешат проблема чрез 
приложението на план за подобряване на качеството на въздуха и намаляване на 
замърсяването, който беше представен на Комисията.

Комисията не е в състояние да оцени въздействието на новото строителство върху 
качеството на околния въздух в Гливице. Въпреки че транспортът е един от обичайните 
основни фактори, допринасящи за увеличаването на концентрациите от азотен диоксид 
в околния въздух, измерванията при някои транспортни инфраструктури сочат, че те 
могат да имат неутрално или дори положително въздействие върху качеството на 
въздуха чрез някои последствия като например намаляване на задръстванията. В този 
смисъл всеки случай трябва да бъде оценяван поотделно. Комисията е на мнение, че 
въздействието от концентрациите на замърсители в околния въздух трябва да се оцени 
чрез ОВОС, тъй като превишаванията на пределните стойности на прахови частици 
вече са индикация за сериозен проблем със замърсяването на въздуха, а 
концентрациите на азотен диоксид са само 10 % под пределно допустимите стойности 

                                               
1 OВ L 296, 21.11.1996 г., стр. 55
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на местата за мониторинг. Освен това е необходима пространствена оценка на 
въздействието, защото след влизането в действие на новата инфраструктура, 
местоположението на станцията за мониторинг има вероятност вече да не отговаря на 
изискванията на директивата.

Шум 

Що се отнася до шума от трафика, Комисията потвърждава, че според изискванията на 
Директива 2002/49/EО1 държавите членки следва да разработят стратегически карти на 
шума и да приемат планове за действие с цел оценка и управление на шума в околната 
среда, причинен от пътища, по които се движат повече от 3 милиона моторни средства 
годишно. Във връзка с това споменатата директива поставя крайни срокове за 
приложение. Тя не определя гранични стойности на шума или други критерии, които 
биха принудили държавите членки да обмислят и приложат мерки за намаляване на 
шума. Освен това характерът на мерките за намаляване на шума, предвидени в рамките 
на плановете, е оставен на преценката на държавите членки.

Рамкова директива за водите2

Във връзка с въздействието върху подземните води, Рамковата директива за водите 
определя изисквания за детайлно планиране от страна на държавите членки на 
използването на водните ресурси с цел да се избегнат неустойчиви решения и 
необратими щети върху околната среда чрез разработване на планове за управление на 
речните басейни (ПУРБ). Според директивата, първият ПУРБ трябва да бъде 
публикуван през декември 2009 г. След 2009 г. всеки план или програма, които биха 
могли да имат въздействие върху водните ресурси, следва да се координират с 
разпоредбите на ПУРБ, за се постигнат целите по отношение на околната среда, 
залегнали в Рамковата директива за водите. 

Като първа стъпка към ПУРБ, член 5 от Рамковата директива за водата изисква до 
декември 2004 г. държавите членки да извършат преглед на въздействието на 
човешките дейности върху състоянието на повърхностните и подземните води. Целта 
на прегледа е да идентифицира водните обекти, за които съществува риск да не 
постигнат целите на директивата. Това първо идентифициране следва да се допълни от 
информация, събрана чрез мрежите за мониторинг, създадени до м. декември 2006 г. В 
крайна сметка към водните обекти, за които съществува риск, ще бъде приложена 
програма от мерки според директивата, за да се постигне добро състояние до 2015 г., 
включително количествено и химично състояние. Съгласно Рамковата директива за 
водите, в член 4, параграф 1, буква б), ii) най-късно до 2015 г. държавите членки трябва 
да осигурят баланс между водочерпене и водосбор на подземни води. Член 4 от 
Рамковата директива за водите допуска изключения от общата цел, когато са изпълнени 
определени критерии. В случаите, когато някое от тези изключения може да бъде 
приложено към водни обекти, съответните основания трябва да бъдат включени в 
ПУРБ.

                                               
1 Директива 2002/49/EО от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда, 
OВ L 189 18.7.2002 г., стр. 12-24.
2 OВ L 327, 22.12.2000 г.
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В светлината на гореказаното проектът DTS и свързаният с него риск от понижаване на 
индекса на подземните води, очевидно трябва да бъдат част от мерките за защита, 
предприемани съгласно ПУРБ. На този етап обаче няма доказателства за нарушение на 
законодателството. 

Заключения 

Съгласно Директивата за оценката на въздействието върху околната среда съществува 
подозрение за потенциално нарушение на Директивата за ОВОС. Ето защо Комисията 
ще поиска от полските органи да предоставят допълнителна информация, която ще 
разреши проучване на въпроса.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 7 март 2008 г.

Вследствие на петицията, с цел разследване на потенциалното нарушение на 
Директивата за оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС)1, Комисията 
регистрира жалба с входящ номер 2007/2220. Впоследствие, през юни 2007 г., 
Комисията изпрати писмо до полските компетентни органи с цел да получи 
информация относно процедурата за оценка на въздействието върху околната среда, 
извършена за високоскоростния път Руда Шльонска – Забже – Гливице. Полските 
органи отговориха на писмото на Комисията на 3-ти и на 10-ти септември 2007 г. В 
своите отговори полските органи посочват, че информацията относно ОВОС се събира 
в момента и ще бъде предоставена на Комисията в кратък срок. Писмото, придружено 
от обемиста документация относно ОВОС за отсечките Руда Шльонска и Забже, беше 
получено от Комисията на 10 декември 2007 г. и в момента преминава през щателна 
оценка. 

Според информацията, предоставена от полските органи през септември 2007 г., 
експресният път Руда Шльонска – Забже – Гливице е бил разделен на осем отсечки, от 
които две са в рамките на Гливице (G1 и G2), четири в рамките на Забже (Z1, Z2, Z3 и 
Z4) и две в рамките на Руда Шльонска (R1 и R2). Всяка отсечка от пътя е била/ще бъде 
подложена на ОВОС. 

Отсечките в Руда Сласка (R1 и R2) се строят в момента. За двете отсечки от пътя до 
Забже (Z1 и Z2) вече е издадено разрешението за осъществяване на проект. Важно е да 
се отбележи, че процедурата за издаване на разрешение за осъществяване на проект за 
пътя Руда Шльонска (R1, R2) и за една от отсечките в Забже (Z1) е започнала преди 1 
май 2004 г., следователно преди Директивата за ОВОС да влезе в сила. Ето защо 
Директивата за ОВОС не може да се приложи за тези три отсечки и не може да се 
установи нарушение в този случай. Що се отнася до отсечката Z2 в Забже, процедурата 
по ОВОС е започнала на 23-ти ноември 2005 г. Документите относно отсечката Z2 са 
предоставени на Комисията през декември 2007 г. и в момента се оценяват. 

За останалите четири отсечки в Забже (Z3 и Z4) и Гливице (G1 и G2) възложителят е 
                                               
1 Директива на Съвета 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои обществени и частни 
проекти върху околната среда (Директива за ОВОС) (ОВ L 175, 5 юли 1985 г., стр. 40), с изменения в 
Директиви 97/11/EО (OВ L 73, 14 март 1997 г., стр. 5) и 2003/35/EО (OВ L 156, 25 юни 2003 г., стр.17)
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внесъл заявления за получаване на разрешения за осъществяване на проект през 
ноември и декември 2006 г. Според информацията, предоставена от полските органи на 
10 декември 2007 г., все още не са издадени разрешения за осъществяване на проект за 
тези четири отсечки в Гливице и Забже и процедурата не е финализирана. 

По отношение на „разделянето на проекта“ би било подходящо да се извърши една 
обща ОВОС за четирите отсечки в Забже и Гливице (Z3, Z4 и G1, G2), тъй като те 
представляват непрекъснато трасе и процедурите за получаване на разрешения за 
осъществяване на проект за тях са започнали едновременно. Разделянето на проекта на 
отделни части обаче може да бъде приемливо, ако е направено по технически или 
административни причини, при условие че всички възможни въздействия на целия 
проект са напълно и правилно оценени, в това число и кумулативните въздействия. 

Тъй като процедурата за издаване на разрешение за осъществяване на проект още не е 
завършила, Комисията няма причина на този етап да предполага, че не е спазена 
Директивата за ОВОС. Полските органи носят отговорността за осигуряване на 
извършването на ОВОС за проекта в съответствие с разпоредбите на Директивата за 
ОВОС. 

Заключения 

На този етап разрешение за осъществяване на този проект не е издадено. Ето защо е 
твърде рано да се предполага нарушение на общностното законодателство. В случай, че 
след завършването на процедурата вносителят на петицията счита, че важни 
разпоредби на Директивата за ОВОС не са били спазени, той трябва да предостави 
съответната информация.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 8 октомври 2010 г.

В предоставената допълнителна документация, вносителят на петицията заявява, че 
възложителят е подал искане за издаване на решение относно екологичните условия 
във връзка с проекта и че Регионалната дирекция за защита на околната среда е 
започнала процедура на консултации с обществеността. Вносителят на петицията е 
отправил няколко твърдения във връзка с тази процедура. По-специално, вносителят на 
петицията твърди, че процедурата не е извършена в Гливице, а в Катовице, и то в 
работно време, поради което вносителят е срещнал затруднения при запознаването с 
документацията по проекта. Той също така твърди, че служителите на Регионалната 
дирекция за защита на околната среда не са имали достатъчно информация за проекта. 
Освен това, вносителят на петицията е предоставил копие от коментарите, предадени 
на Регионалната дирекция за защита на околната среда от сдружението „Gliwiczanie dla 
Gliwic“ и други лица. 

След предоставянето на гореспоменатата документация от вносителя, Комисията се 
свърза с полската Генерална дирекция за защита на околната среда, за да поиска 
разяснения относно процедурата по ОВОС във връзка с въпросния проект. От 
получената от полските органи информация става ясно, че процедурата по издаване на 
решение относно екологичните условия на пътя („Drogowa Trasa Srednicowa”), отсечка 
„Zachod” от кръстовището с DK 88 в Гливице до 11+100 км в Забже, отсечки G1, G2, Z3 
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и Z4, е започнала на 26 февруари 2010 г. 

Обществеността е уведомена относно процедурата на консултации с обществеността в 
съобщение от 11 март 2010 г., което, наред с другото, е било поставено на градското 
табло за съобщения на Гливице и публикувано в националния вестник „Gazeta 
Wyborcza“. В съобщението обществеността е била информирана, съгласно 
разпоредбите на полското право, относно текущата процедура по издаване на решение, 
достъпността на информацията, събрана съгласно член 5 от Директивата за ОВОС1,

85/337/ЕИО, подробностите относно графика за внасяне на коментари и становища. В 
допълнение, на 10 май е организирано публично изслушване, в което сдружението 
„Gliwiczanie dla Gliwic“ е взело участие и е направило коментари.Съгласно получената 
от полските органи информация, сдружението „Gliwiczanie dla Gliwic“ е страна по 
производството за издаване на решение относно екологичните условия и има право на 
достъп до цялата информация, събрана по време на процедурата. Въз основа на 
горепосоченото изглежда, че разпоредбите на Директивата за ОВОС са спазени, а 
Комисията не откри доказателства за несъответствия с изискванията при провеждането 
на процедурата на консултации с обществеността.

Съгласно получената от полските органи информация процедурата по събиране на 
доказателства в производството за вземане на въпросното решение, е завършена на 19 
юли 2010 г. и Регионалната дирекция за защита на околната среда ще издаде решение, 
след като извърши анализ на наличните доказателства. 

Що се отнася до издаването на решение и коментарите, изпратени от сдружението до 
Регионалната дирекция за защита на околната среда, Комисията би желала да 
информира вносителя на петицията, че когато бъде взето решението за предоставяне 
или за отказ от предоставяне на разрешително, компетентният орган информира 
съответно обществеността и предоставя на нейното внимание:

- съдържанието на решението и всички свързани с него условия.

- след извършен преглед на тревогите и мненията, изразени от заинтересованата 
общественост, основните мотиви и аргументи, на които се основава решението, 
включително информация относно процеса на участие на обществеността.

– когато е необходимо, описание на основните мерки за избягване, намаляване и, ако е 
възможно, компенсиране на същественото отрицателно въздействие.

Освен това, като страна по производството съгласно полското законодателство, 
сдружението има право на съдебна процедура за преразглеждане пред съда или друг 
независим и безпристрастен орган, за да оспори материалната или процесуалната 
законосъобразност на решението (член 10а от Директивата за ОВОС). 

Заключения 

След като извърши анализ на информацията, предоставена от вносителя на петицията и 

                                               
1 ОВ L 175, 5 юли 1985 г., стр. 40-48.
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от полските органи, Комисията не откри нарушение на Директивата за ОВОС в хода на 
извършване на ОВОС до този момент. Освен това Комисията няма основание да счита, 
че Директивата за ОВОС няма да бъде спазена на следващия етап от извършването на 
процедурата по ОВОС, свързан с информацията относно вземането на решение и 
достъпът до съдебни процедури за преразглеждане.

Въпреки това, ако, след като процедурата бъде приключена, вносителят на петицията 
счита, че не са били спазени важни разпоредби на Директивата за ОВОС, той следва да 
предостави съответната информация.

6. Отговор от Комисията (REV III), получен на 16 декември 2011 г.

Вносителят на петицията изказва несъгласие с наблюденията на Комисията, изложени в 
последното съобщение. Той повтаря твърдения, изказвани преди, относно 
неадекватността на оценката на въздействието върху човешкото здраве, въздушните 
емисии и подпочвените води в района на парка „Шопен“. Ново твърдение на вносителя 
на петицията се отнася до липсата на оценка на PM2.5 в рамките на процедурата за 
Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за въпросния проект и 
следователно до несъответствие на проекта с Директивата за ОВОС и Директива 
2008/50/EО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа1. 

Комисията е запозната с проекта и след подаването на петицията през 2006 г. 
многократно е потърсила информация за проекта от полските органи. След последното 
твърдение, Комисията поиска от полските органи да дадат разяснения относно 
оценката на въздействието на проекта върху атмосферната в рамките на процедурата за 
Оценка на въздействието върху околната среда. Полските органи предадоха своя 
отговор на 22 септември 2011 г. 

Оценка на въздействието върху околната среда

Проектът е бил предмет на процедура за ОВОС, започнала с подаването на искане за 
решение относно състоянието на околната среда на 26 февруари 2010 г. На 11 март 
2010 г. регионалният директор по опазване на околната среда чрез публична обява 
информира обществеността за започването на процедурата и че съответните документи 
са достъпни (включително доклад за състоянието на околната среда), както и за 
разпоредбите за изпращане на коментари и мнения в рамките на процедурата. Освен 
това на 10 май 2010 г. е проведено публично изслушване в рамките на процедурата за 
ОВОС. Съгласно Решението за състоянието на околната среда (с което приключва 
процедурата за ОВОС), издадено на 31 август 2010 г., вносителят на петиции, който е 
страна по производството е участвал в публичното изслушване и е представил 
коментари в рамките на процедурата за ОВОС. 

По отношение на аспектите, споменати в петицията, които според вносителя на 
петицията не са били оценени надлежно, Комисията изтъква, че компетентният орган е 
обърнал внимание на тези аспекти (човешко здраве, въздействие върху подпочвените 
води в района на парк „Шопен“ и емисиите във въздуха) в решението за състоянието на 

                                               
1 ОВ L 152, 11 юни 2008 г., стр.1-44
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околната среда от 31 август 2010 г. и е отговорил изчерпателно на коментарите на 
вносителя на петицията. Комисията няма основания за недоверие към резултатите от 
оценката, извършена от полските органи.  

Въз основа на горепосоченото Комисията не установи нарушение на Директивата за 
ОВОС. 

Качество на атмосферния въздух

Директива 2008/50/ЕО, която трябваше да се транспонира от държавите членки до 11 
юни 2010 г. изисква от държавите членки да гарантират съответствието и пределно 
допустимите стойности на някои замърсители. Що се отнася до концентрациите на 
PM2.5, целевата стойност следва да бъде достигната от държавите членки до 1 януари 
2010 г., а пределно допустимата стойност – до 1 януари 2015 г.

По отношение на съответствието на проекта с Директива 2008/50/ЕО, Комисията 
трябва да изтъкне, че тази директива не се прилага за конкретни проекти, а по-скоро се 
съсредоточава върху качеството на въздуха в цялата зона. Когато в дадена зона нивата 
на замърсителите в атмосферния въздух надвишават пределно допустима стойност или 
целевата стойност, увеличени с което и да е съответстващо допустимо отклонение, 
Директива 2008/50/ЕО изисква държавите членки да гарантират, че са създадени 
планове за качество на въздуха за тази зона, за да се постигне съответната пределно 
допустима стойност или целева стойност, посочена в директивата. Според полските 
органи, подобен план за качество на въздуха се приема в зоните на Силезийското 
войводство. Въпросният проект (изграждане на автомагистрала Катовице-Гливице) се 
споменава като една от мерките, които целят да се ограничи транзитния трафик в 
центровете на съответните градове, включително Гливице. В свое писмо до Комисията 
полските органи заявяват, че в резултат на въпросния проект, част от трафика ще бъде 
пренасочен от градските улици към автомагистралата и следователно ще бъде намалено 
излагането на жителите на град Гливице на замърсяване на въздуха, предизвикано от 
движението по пътищата. 

Заключение

Комисията извърши повторна оценка на твърденията, направени в петицията и 
потвърждава, че не е установила нарушение на Директивата за ОВОС. По отношение 
на Директива 2008/50/ЕО Комисията обясни, че директивата не е пряко приложима за 
конкретни инфраструктурни инвестиции, осъществени от държавите членки. 


