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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0947/2011, внесена от W.R., с полско гражданство, от името на 
екологичното движение „Rzecz Gospodarczego Rozwoju Gminy Wolin i 
Ochrony Srodowiska“, относно липсата на консултации с гражданите на 
Wolin във връзка с мерките, оказващи въздействие върху околната 
среда

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е председател на горепосоченото екологично 
движение, твърди, че общинските органи във Wolin, главният град на полски остров 
със същото име, не са спазили разпоредбите на Орхуската конвенция за достъпа до 
информация и участието на обществеността в процеса на вземане на решения в 
областта на околната среда във връзка с мерки, оказващи отрицателно въздействие 
върху водоносния хоризонт в района, който е защитена зона. Вследствие на това 
вносителят моли Европейския парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Вносителят на петицията (председател на въпросната НПО), заявява, че общинските 
органи в Wolin не са спазили разпоредбите на Орхуската конвенция. От допълнителна 
информация, изискана от вносителя на петицията, може да се направи заключение, че 
твърдението за липса на проведени консултации се отнася за приемането от страна на 
общинския съвет на решение за изменение на проучването относно териториалните 
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условия и указания за териториалното управление на община Wolin1. Според вносителя 
на петицията горепосочената резолюция е трябвало да бъде предшествана от 
обществена консултация и непровеждането на такава консултация води до нарушение 
на Орхуската конвенция. 

Петицията е придружена от копия от кореспонденция с полските органи по въпроса. 
Въз основа на предоставената кореспонденция изглежда, че вносителят на петицията 
проявява загриженост за качеството на екологичния доклад, извършен за кариерата за 
чакъл, изготвен в рамките на процедурата за ОВОС. 

Първо следва да се отбележи, че Конвенцията от Орхус за достъпа до информация, 
участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до 
правосъдие по въпроси на околната среда е транспонирана в законодателството на ЕС 
чрез Директива 2001/42/EО от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на 
някои планове и програми върху околната среда (Директивата за СЕО)2 и Директива 
2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти 
върху околната среда (Директивата за ОВОС)3. Последната директива кодифицира 
Директива 85/337/EИО. Поради това е уместно и достатъчно обвиненията на вносителя 
на петицията да бъдат проверени в светлината на горепосочените директиви. 

Директива 2001/42/EО (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. На основание на член 6 от 
директивата обществени консултации (включително консултации с органи, отговарящи 
за екологични въпроси) следва да се организират за проекта на план или програма и за 
екологичния доклад, изготвен в съответствие с член 5 от директивата.

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, изглежда, че 
общината е взела решение да измени своя документ за териториално и селищно 
устройство, т.е. Проучването относно териториалните условия и указания за 
териториално управление. Вносителят на петицията твърди, че общинските органи на 
Wolin са нарушили Конвенцията от Орхус, тъй като не са извършили обществени 
консултации за това решение. Както е обяснено по-горе, достатъчно е това твърдение 
да се провери в светлината на съществуващото законодателство на ЕС за 
транспониране на задълженията от Конвенцията в правото на ЕС, в този случай —
Директивата за СЕО. 

В тази връзка следва да се подчертае, че Директивата за СЕО не изисква дадено 
решение за изменение на план или програма да бъде обект на обществена консултация. 
Съгласно Директивата за СЕО обществена консултация се изисква, когато се извършва 
екологична оценка. Член 3 от директивата определя онези планове и програми, за които 
изготвянето на екологична оценка е задължително (виж член 3, параграф 2 от 

                                               
1 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmian w Studium Uwarunkowania i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin 
2 ОВ L 197/30, 21.7.2001 г. 
3 ОВ L 26/1, 28.01.2012 г.
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директивата)1. Освен това член 3 от директивата предвижда т.нар. процедура за 
скрининг по отношение на видовете планове и програми. По-конкретно се изисква 
компетентните органи да решат дали плановете и програмите, посочени в параграфи 3 
и 4 от този член, биха имали съществено въздействие върху околната среда. Така че 
процедурата за скрининг се извършва за планове и програми, посочени в параграф 2, 
които определят използването на малки области на местно ниво и за незначителни 
изменения на планове и програми, както и за планове и програми, различни от онези, 
посочени в параграф 2, които обаче определят рамката за бъдещото съгласие за 
разработване на проекти. Ако по време на процедурата за скрининг се определи, че 
даден план или програма има вероятност да има съществено въздействие върху 
околната среда, директивата изисква да се извърши пълна екологична оценка, 
включително и обществена консултация. 

Комисията желае да отбележи, че полското право транспонира правилно задълженията, 
определени в член 3 от Директивата за СЕО. В настоящия случай самите полски органи 
са посочили в приложената кореспонденция, представена с петицията, че след като 
решението е прието, изменението на документа за планиране ще бъде обект на 
екологична оценка, включително на обществени консултации в съответствие с 
изискванията на полското право. 

В светлината на горепосоченото и като се има предвид фактът, че Директивата за СЕО 
не изисква дадено решение за изменение на план или програма да бъде обект на 
обществени консултации, Комисията не може да установи наличие на нарушение на 
Директивата за СЕО по отношение на въпросите, повдигнати от вносителя на 
петицията. 

От предоставената информация може да се направи заключение, че въпросният проект, 
кариера за чакъл, попада в обхвата на Директива 2011/92/EС (Директива за ОВОС).

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 значително въздействие върху околната среда, inter alia, 
поради своя характер, мащаби или местоположение, са предмет на изискването за 
получаване на разрешение за осъществяване и на оценка относно тяхното 
въздействие.“

На основата на предоставената ограничена информация въпросният проект може да 
бъде квалифициран „кариери, открити рудници и добив на торф (проекти, невключени 
в приложение I)“ (точка 2, буква a от приложение II към Директивата за ОВОС) или 
като „кариери и рудници за открит добив на суровини с площ над 25 хектара или за 
добив на торф с площ над 150 хектара.“ (точка 19 от приложение I към Директивата за 
                                               
1 планове и програми, които се изготвят за селското и горското стопанство, риболова, енергетиката, 
промишлеността, транспорта, управлението на отпадъците, далекосъобщенията, туризма, градско и 
териториално планиране или земеползване и които определят рамката за даването на съгласие за бъдещо 
развитие на проектите, изброени в приложения I и II към Директива 85/337/ЕИО, или които с оглед 
вероятните последици върху местата, са били определени, че изискват оценка в съответствие с членове 6 
или 7 от Директива 92/43/ЕИО. 
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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. За проектите от приложение I винаги 
се изисква оценка на въздействието в съответствие с членове 5—10. 

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. 

На основата на информацията, предоставена от вносителя на петицията, може да се 
направи заключение, че за въпросните проекти се изисква оценка на въздействието в 
съответствие с членове 5—10 от директивата и че информацията, изисквана в член 5, 
параграф 3 от директивата е предоставена от разработчика под формата на екологичен 
доклад. От информацията, приложена към петицията, може да се направи заключение, 
че вносителят на петицията проявява загриженост по отношение на качеството на 
доклада. 

Трябва обаче да се подчертае, че на основата на предоставената информация Комисията 
не е в състояние да направи заключение, че въпросният доклад е бил изготвен в 
нарушение на изискванията на директивата. Освен това следва да се подчертае, че 
Директивата за ОВОС налага задължението за предоставяне на информацията, 
изисквана от член 5, параграф 3 от директивата, сред отговорностите на инвеститора. 
Следователно фактът, че екологичният доклад е бил изготвен от инвеститора, не може 
да се разглежда като несъответствие с Директивата за ОВОС. В обобщение Комисията 
не може да установи нарушение на Директивата за ОВОС. 

Заключения 

Въз основа на наличната информация Комисията не може да установи наличие на 
нарушение на Директивата за ОВОС или на Директивата за СЕО.


