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BG Единство в многообразието BG

EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0359/2011, внесена от Krystyna Szewczyk, с полско гражданство, 
подкрепена от 870 подписа, относно строителство на инсталация за биогаз в 
централна Полша и свързаното с това нарушение на законодателството на 
ЕС в областта на околната среда

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се позовава на строителството на инсталация за биогаз в 
Konopnica в централна Полша, в непосредствена близост до зона по Натура 2000 и река 
Rawka, която е част от природен резерват. Вносителката на петицията твърди, че 
компетентните органи са пропуснали да изслушат засегнатото население и че за 
проекта не е извършена оценка на въздействието върху околната среда. Като се 
позовава на Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
обществения достъп до информация за околната среда, Директива 2003/35/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 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 на Съвета и Директива 2008/1/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, 
вносителката на петицията призовава Европейския парламент да направи преглед на 
съвместимостта на този проект с тези актове на законодателството.

2. Допустимост

Oбявена за допустима на 8 юли 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 септември 2011 г.
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Този проект попада в обхвата на изменената Директива 85/337/ЕИО (Директива за 
ОВОС)1. 

Съгласно член 2 от Директивата за ОВОС „Държавите-членки приемат всички 
необходими мерки, за да гарантират, че преди да бъдат одобрени, проектите, които 
биха могли да окажат съществено въздействие върху околната среда, inter alia 
поради своя характер, мащаби или местоположение, са предмет на изискването за 
получаване на съгласие за предприемачески дейности и на оценка относно тяхното 
въздействие.“

Планираният проект може да бъде окачествен като „Промишлени инсталации за 
производство на електроенергия, пара и топла вода“ (точка 3, буква а) от приложение 
II към Директивата за ОВОС).   Съгласно член 4 от директивата, за проектите, изброени 
в приложение II, държавите-членки вземат решение чрез разглеждане на всеки отделен 
случай или чрез въвеждане на прагове или/и други критерии относно това дали 
проектът да бъде предмет на оценка съгласно разпоредбите на членове 5–10. 

Когато, в резултат на такъв анализ (скрининг) бъде установено, че проектът може да 
окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, той следва да бъде 
обект на процедура за оценка на въздействието върху околната среда съгласно членове 
5–10 от директивата, преди да бъде издадено разрешително за работа по проекта. 
Процедурата за ОВОС включва, наред с другото, изготвянето на екологичен доклад 
(описание на проекта), в който се оценява прякото и непряко въздействие на проекта, 
както и вторичното, кумулативно, краткосрочно, средносрочно и дългосрочно, 
постоянно и временно, положително и отрицателно въздействие на проекта върху 
околната среда. Процедурата включва също и обществена консултация. 

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя, може да бъде направено 
заключението, че проектът е бил обект на скринингова процедура, по време на която 
компетентният орган е решил, че не се изисква провеждането на оценка на 
въздействието съгласно членове 5–10 от директивата. Предвид ограничената 
информация, с която разполага, Комисията не е в позиция да установи дали по време на 
скрининговата процедура е била допусната някаква видима грешка. 

Според предоставената от вносителя информация предвиденото местоположение за 
проекта се намира в близост до територията от Натура 2000 Долина на река Rawka PLH 
100015. 
Съгласно член 6, параграф 2 от Директивата за местообитанията „държавите-членки 
вземат подходящи мерки за предотвратяване в специалните защитени територии на 
влошаването на състоянието на естествените местообитания на видовете, както и 
обезпокояване на видовете, за които са определени териториите, доколкото това 
обезпокояване може да има значително въздействие с оглед на целите на настоящата 
директива.“
Съгласно член 6, параграф 3 от директивата „планове или проекти, които не са 

                                               
1 Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда (ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40-48).



CM\896398BG.doc 3/4 PE473.772v02-00

BG

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. При съблюдаване на резултатите от оценката на въздействието 
върху територията, компетентните национални органи одобряват плана или 
проекта, само след като установят, че той няма да има отрицателно влияние върху 
съответната територия и, по целесъобразност, след като са получили мнението на 
обществеността.“
Оценка на въздействието на проекта върху територия от Натура 2000 следва да се 
извърши ако има вероятност проектът да окаже значително отрицателно въздействие 
върху тази територия.  Въз основа на информацията, предоставена на Комисията, не е 
възможно да се установи дали е такава оценка е трябвало да бъде изискана. Предвид 
предоставената информация Комисията не може да установи също така и дали има 
вероятност проектът да окаже значително отрицателно въздействие върху територията.

Директива 2001/42/EО1 (Директивата за СЕО) изисква извършването на екологична 
оценка по отношение на някои публични планове и програми, които има вероятност да 
окажат значително въздействие върху околната среда. Тъй като настоящият въпрос 
засяга проект, а не програма или план, Директивата за СЕО не е приложима.

Директива 2003/4/ЕО2 гарантира правото на достъп до информация в областта на 
околната среда, съхранявана от или за нуждите на публичните органи, и урежда 
основните срокове и условия и практическите мерки за упражняването на това право.  

Директивата за КПКЗ3 има за цел постигането на комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването, причинено от дейностите, изброени в приложение I към нея. 
Това става посредством процедурите за издаване на разрешение, гарантиращи 
изпълнението на най-добрите съществуващи техники, разработени в дадена 
промишлена сфера. Директивата за КПКЗ е приложима по отношение на горивни 
инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW (приложение I, 
точка 1.1.) Въпросният проект има топлинна мощност 2,128 MWh (топлина) и 1,99 
MWh (енергия) и се предполага, че номиналната му топлинна мощност е съответно 
2,128 MW и 1,99 MW. 

Заключения 

Въз основа на информацията, с която разполага, Комисията не може да установи 
наличие на нарушение на Директивата за местообитанията, Директивата за ОВОС или 
Директивата за достъпа до информация за околната среда. Освен това изглежда, че 
проектът попада извън обхвата на Директивата за СЕО и Директивата за КПКЗ. 
Въпреки това, ако вносителите предоставят информация, сочеща наличие на нарушение 

                                               
1 ОВ L 336, 25.4.1997 г.
2 Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. за обществения достъп до 
информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26–32).
3 Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 година за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването (OB L 24, 29.1.2008 г., стр. 8–29).
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на Директивата за местообитанията или Директивата за ОВОС, Комисията ще 
разследва случая допълнително.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 16 май 2012 г.

Първоначално вносителят на петицията повдигна въпросите, свързани със 
съответствието на проекта (инсталация за биогаз) с директивите за ОВОС и Натура 
2000. Сега вносителят представя нова информация относно Натура 2000 –
представените материали се състоят от карти, списък на видовете, които могат да се 
открият в територията от Натура 2000 „Dolina Rawki”, както и сведения от стандартния 
формуляр с данни за територията. Освен това Комисията получи и копие от решението 
на полски съд относно проекта. 

Новата информация относно Натура 2000 
Предоставените данни бяха подложени на оценка от технически отдел, отговарящ за 
Натура 2000. Петицията се отнася до строежа на инсталация за биогаз в близост до (но 
извън) територия от Натура 2000. В първоначалното си съобщение Комисията разгледа 
въпроса, отнасящ се до Натура 2000, като обясни, че няма доказателства за това, че този 
проект би засегнал целостта на територията. Предоставената от вносителя нова 
информация по същество се състои от по-подробни сведения относно територията от 
Натура 2000, но тя не осигурява нови елементи, с помощта на които да се докаже, че 
има вероятност проектът да окаже значително въздействие върху територията. 
Следователно тя не променя предходното заключение, що се отнася до съответствието 
с директивите за Натура 2000. 
Неотдавнашно решение на полския съд 
Вносителят също така привлича вниманието към решение на полски съд за анулиране 
на решение на местните власти по случай, засягащ издаването на решение относно 
околната среда за въпросния проект. Съдът е признал, че местните власти на са 
извършили скрининга, който би трябвало да се извърши за целите на директивите за 
ОВОС и местообитанията. Макар това да е ново важно развитие на положението, то 
показва, че всяка евентуална нередност по отношение на тези директиви е била 
разгледана чрез национално съдебно производство. Трябва да се предположи, че това 
съдебно решение ще бъде изпълнено с оглед на разрешаването на проблема, свързан с 
неизпълнението на решението за скрининг и неиздаването на решение относно 
околната среда. Въпреки че вносителят изразява своите опасения във връзка с 
продължаващия да се реализира проект, той не предоставя информация, която да 
покаже, че последствията няма да бъдат предмет на решение на полски съд. 
Следователно е невъзможно да се открият въпроси, които Комисията би могла да 
повдигне основателно пред полските органи. Съгласно становището на Комисията 
трябва да се счете, че съдебното решение означава, че неизпълнението на скрининга, 
установено от полския съд, в момента се разглежда в рамките на националната система.


