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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1788/2009, którą złożył M.T. (Bułgaria) w sprawie fabryki asfaltu 
w Sewliewie w Bułgarii

Petycja 0634/2010, którą złożył Momchil Minchev (Bułgaria), w imieniu 
stowarzyszenia obywatelskiego „Sewliewo dla wszystkich”, w sprawie 
budowy asfaltowni na obszarze Natura 2000 Vidima w pobliżu miasta 
Sewliewo w Bułgarii oraz związanych z tym naruszeń przepisów 
środowiskowych UE

1. Streszczenie petycji 1788/2009

Składający petycję protestuje przeciwko budowie fabryki asfaltu w mieście Sewliewo, 
w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru chronionego wchodzącego w skład sieci Natura 2000 
(Vidima – BG0000618). Składający petycję informuje, że budowa fabryki asfaltu wywrze 
katastrofalny wpływ na obszar chroniony i na rzekę Widimę oraz że stoi ona w rażącej 
sprzeczności z prawodawstwem UE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Ponadto 
składający petycję wskazuje na poważne skutki dla zdrowia lokalnych mieszkańców oraz 
twierdzi, że przedsięwzięcie będzie miało fatalny wpływ na nieocenione dziedzictwo 
architektoniczne obszaru, w tym na stary kamienny most nad rzeką Risitsą. W związku z tym 
składający petycję wzywa Parlament Europejski, aby podjął interwencję w celu zatrzymania 
przedsięwzięcia.

Streszczenie petycji nr 0634/2010

Składający petycję odnosi się do budowy asfaltowni na obszarze Natura 2000 Vidima 
(BG0000618) w pobliżu miasta Sewliewo w północnej Bułgarii oraz związanych z tym 
naruszeń przepisów środowiskowych UE. Składający petycję zaznacza, że odpowiedzialne 
władze zignorowały liczne protesty zainteresowanych mieszkańców, jak również opinię 
miejskiego architekta Sewliewa, w której podkreślał on, że miejscowa ludność korzysta 



PE445.615v03-00 2/5 CM\887583PL.doc

PL

z rzeczonego obszaru w celach rekreacyjnych, a budowa asfaltowni zmieni go w teren 
przemysłowy. Składający petycję twierdzi też, że dla tego przedsięwzięcia nie 
przeprowadzono żadnej oceny oddziaływania na środowisko i dlatego wzywa Parlament 
Europejski do zapewnienia wstrzymania jego realizacji.

2. Dopuszczalność

Petycja 1788/2009 uznana została za dopuszczalną dnia 19 marca 2010 r. 
Petycja 0634/2010 uznana została za dopuszczalną dnia 8 października 2010 r.

Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji na petycję 1788/2009, otrzymana dnia 24 czerwca 2010 r.

Składający petycję odnosi się do zatwierdzonego planu budowy fabryki asfaltu na obszarze 
miasta Sewliewo, leżącego na obszarze sieci Natura 2000 (teren mający znaczenie dla 
Wspólnoty „Vidima – BG0000618”) oraz do decyzji lokalnych władz dotyczącej 
sporządzenia szczegółowego planu strukturalnego, aby umożliwić zmianę statusu gruntów dla 
tego celu. Składający petycję utrzymuje, że przedmiotowe przedsięwzięcie poważnie 
zaszkodzi temu obszarowi i nie powinno było zostać zatwierdzone, co wykazano w opiniach 
ekspertów, które nie zostały uwzględnione. Odwołuje się on również do negatywnego 
wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na inne aspekty środowiskowe i kulturowe na 
danym obszarze, a także na zdrowie mieszkańców oraz na inne działania prowadzone na 
pobliskich obszarach. W związku z tym zwraca się on o to, aby realizacja przedmiotowego 
przedsięwzięcia została wstrzymana oraz aby przeanalizowano zgodność wydanych zezwoleń 
z prawem.

Składający petycję podkreśla, że pomimo oświadczenia, iż „wpływ na dany obszar chroniony 
będzie długotrwały i będzie się utrzymywał”, Regionalny Inspektorat Ochrony Środowiska 
i Wód – Weliko Tarnowo udzielił zgody na realizację proponowanej inwestycji (decyzja nr 
13/ C-OC/2009 nr 437/13 marca 2009 r.). Mimo nieprzychylnej opinii wydanej przez radę 
ekspertów powołaną przez burmistrza oraz opinii wydanej przez Głównego Architekta Miasta 
burmistrz Sewliewa zezwolił na sporządzenie szczegółowego planu strukturalnego, którego 
celem była zmiana statusu użytkowania gruntów rolnych na grunty nadające się pod 
zabudowę w celu zbudowania fabryki asfaltu.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Z informacji przedstawionych przez składającego petycję wynika, że obszar, na którym ma 
zostać zrealizowane to przedsięwzięcie, jest terenem mającym znaczenie dla Wspólnoty 
„Vidima – BG0000618”, wyznaczonym w ramach sieci Natura 2000 zgodnie z dyrektywą 
siedliskową 92/43/EWG1. W związku z tym obszar ten jest objęty systemem ochrony, 
określonym w art. 6 tej dyrektywy. W szczególności, zgodnie z art. 6 ust. 3 tej dyrektywy, 
każdy plan lub przedsięwzięcie, które może w istotny sposób oddziaływać na obszar sieci 
Natura 2000, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub 
przedsięwzięciami, podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu 
                                               
1 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory, Dz.U. L 206 z 22.7.1992.
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widzenia założeń jego ochrony, a władze mogą wyrazić zgodę na dany plan lub 
przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren. 
Wymogi te mają także zastosowanie w przypadku przedmiotowej fabryki asfaltu i to 
właściwe bułgarskie władze są odpowiedzialne za ich całkowite spełnienie.

Uwzględniając powyższe uwagi, należy zauważyć, że zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 
2001/42/WE1 (dyrektywa SEA), plany i programy, które są przygotowywane m.in. dla 
planów zagospodarowania przestrzennego lub użytkowania gruntu i które ustalają ramy dla 
przyszłego zezwolenia na inwestycję, dotyczącego projektów wymienionych w załącznikach 
I i II do dyrektywy 85/337/EWG2 (dyrektywa OOŚ) lub które, ze względu na potencjalny 
wpływ na tereny, zostały uznane za wymagające oceny na podstawie art. 6 lub 7 dyrektywy 
siedliskowej, podlegają ocenie oddziaływania na środowisko.

Z przekazanych przez składającego petycję informacji dotyczących budowy fabryki asfaltu, 
a także przy uwzględnieniu wykazów przedsięwzięć wymienionych w załącznikach I i II do 
dyrektywy OOŚ, nie wynika, że budowa danej fabryki asfaltu wchodzi w zakres dyrektywy 
OOŚ.

Jednak z uwagi na to, że zdaniem składającego petycję budowa tej fabryki asfaltu negatywnie 
wpłynie na obszary sieci Natura 2000, a wtedy konieczne może być przeprowadzenie oceny 
określonej w art. 6 dyrektywy 92/43/WE, zastosowanie może mieć dyrektywa SEA. Plany 
i przedsięwzięcia wchodzące w jej zakres podlegają zatem ocenie oddziaływania na 
środowisko podczas ich przygotowywania i przed ich przyjęciem. Dyrektywa SEA ma 
charakter proceduralny. Procedura ta obejmuje sporządzenie sprawozdania środowiskowego, 
w którym określony zostanie możliwy istotny wpływ na środowisko naturalne oraz rozsądne 
rozwiązania alternatywne. Obowiązkowe jest przeprowadzenie konsultacji ze 
społeczeństwem oraz z organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska naturalnego. W 
trakcie procedury podejmowania decyzji dotyczącej konkretnego planu lub przedsięwzięcia 
należy uwzględnić rezultaty konsultacji ze społeczeństwem oraz wnioski określone 
w sprawozdaniu środowiskowym.

Składający petycję nie podaje informacji na temat tego, czy szczegółowy plan strukturalny 
został poddany ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami dyrektywy SEA.

Komisja podkreśla, że w dyrektywie siedliskowej nie określono zakazu rozwoju działalności 
gospodarczej na obszarze sieci Natura 2000. Jednak decyzja dotycząca jakiegokolwiek 
nowego przedsięwzięcia musi opierać się na odpowiedniej ocenie i musi być w pełni zgodna 
z wyżej wspomnianymi przepisami art. 6 ust. 3 tej dyrektywy. Z informacji przekazanych 
przez składającego petycję nie można wywnioskować, że odpowiednia ocena została 
przeprowadzona.

Wnioski

                                               
1 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu niektórych planów i 
programów na środowisko, Dz.U. L 197 z 21.7.2001.
2 Dyrektywa Rady 85/337/EWG, Dz.U. L 175 z 5.7.1985, zmieniona dyrektywą Rady 97/11/WE, Dz.U. L 73 z 
14.3.1997, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE, Dz.U. L 156 z 25.6.2003 oraz dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE, Dz.U. L 140 z 5.6.2009.
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W celu należytego zbadania zarzutów składającego petycję Komisja skontaktuje się 
z bułgarskimi władzami w celu uzyskania informacji dotyczących przestrzegania właściwego 
prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w szczególności dyrektyw 
92/43/EWG i 2001/42/WE. Komisja zwróci się również do składającego petycję w celu 
uzyskania bardziej konkretnych dowodów potencjalnego negatywnego wpływu na 
przedmiotowy obszar sieci Natura 2000.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji na petycje 1788/2009 i 0634/2010, otrzymana dnia 
29 marca 2011 r.

Zgodnie z wnioskami z poprzedniego komunikatu, Komisja, w celu uzyskania 
dokładniejszych informacji i przeprowadzenia dochodzenia w sprawie przestrzegania 
właściwego prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w szczególności 
dyrektyw 92/43/EWG i 2001/42/WE, skontaktowała się z władzami bułgarskimi 1 lipca 2010 
r., a 30 czerwca 2010 r. zwróciła się z pismem do składającego petycję o wypełnienie 
formularza skargi.

Władze bułgarskie wystosowały odpowiedź 14 września 2010 r., ale składający petycję do tej 
pory nie skontaktował się z Komisją.

Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez władze bułgarskie, Komisja dochodzi do 
następujących wniosków:

- w odniesieniu do zgodności przedsięwzięcia budowy asfaltowni z wymogami dyrektywy 
siedliskowej 92/43/EWG: władze regionalne wydały decyzję nr 13/C-OC/2009, w której 
stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie miało znaczących negatywnych skutków na 
siedliska i gatunki żyjące na terenie mającym znaczenie dla Wspólnoty „Vidima -
BG0000618”. Z przedstawionych informacji wynika, że działka, na której zostanie 
zbudowana i będzie działała fabryka, jest oddalona od podlegających ochronie siedlisk. W 
decyzji ustanowiono również pewne warunki i środki ograniczające ryzyko, które mają zostać 
wdrożone i które będzie należało respektować. Ponadto przeciw przedmiotowemu 
przedsięwzięciu nie wniesiono żadnych skarg administracyjnych lub sądowych,

- w sprawie zastosowania dyrektywy SEA Komisja zwróciła się do władz o dodatkowe 
wyjaśnienie zastosowania dyrektywy w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko do szczegółowego planu strukturalnego.

Wniosek

Komisja złoży sprawozdanie dotyczące dodatkowej odpowiedzi władz bułgarskich na temat 
stosowania dyrektywy SEA.

5. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Zgodnie z wnioskami z poprzedniego komunikatu ostatnią kwestią wymagającą wyjaśnienia 
w odniesieniu do zgodności przedsięwzięcia budowy asfaltowni w pobliżu Sewliewa 
z dorobkiem UE w dziedzinie ochrony środowiska jest zgodność szczegółowego planu 
strukturalnego z postanowieniami dyrektywy 2004/38/WE (dyrektywa w sprawie 
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strategicznej oceny oddziaływania na środowisko). Komisja zażądała dodatkowej informacji 
od władz bułgarskich na ten temat. Po zbadaniu odpowiedzi władz bułgarskich Komisja może 
stwierdzić, że nie ma konieczności przeprowadzania oceny szczegółowego planu 
strukturalnego, wymaganej na mocy dyrektywy w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko (SEA): 

 jedynym przedmiotem powyższego planu była budowa asfaltowni, która nie jest 
wymieniona w załącznikach I i II do dyrektywy OOŚ. Stąd art. 3 ust. 2 lit. a) 
dyrektywy SEA nie mają zastosowania;

 uznano, że powyższy plan nie będzie miał większego wpływu na obszar mający 
znaczenie dla Wspólnoty „Vidima - BG0000618”, więc nie zażądano oceny zgodnie 
z art. 6 lub 7 dyrektywy siedliskowej. W konsekwencji art. 3 ust. 2 lit. b) dyrektywy 
SEA nie ma zastosowania.

Komisja uważa zatem, że projekt budowy asfaltowni w miejscowości Chakala nie narusza 
praw UE w zakresie ochrony środowiska. 


