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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0227/2011, внесена от Waclaw Mokrzycki, с полско гражданство, от 
името на асоциация „Zakanale“, относно несъобразяване с правните 
документи на ЕС във връзка с дейностите по изграждане на инфраструктура 
за предотвратяване на наводнения, финансирано от ЕС, в град Gorzów, 
западна Полша

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че отговорните полски органи са нарушили няколко 
правни документа на ЕС във връзка с възстановяването на инфраструктурата, която е 
била разрушена от голямо наводнение във и около град Gorzów, западна Полша.
Вносителят посочва, че текущите дейности по изграждане на инфраструктурата, 
включително поправянето на пътища и канализационни системи, се извършват с 
финансова помощ от ЕС. Според него завършването на въпросните проекти, за които не 
е проведено допитване до заинтересованите граждани, ще създаде проблеми за 
околната среда и ще има разрушителен ефект върху местната флора и фауна. Ето защо 
вносителят призовава Европейския парламент да провери дали въпросните 
инфраструктурни дейности отговарят на разпоредбите на Директива 2003/35/ЕО за 
осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и 
програми, отнасящи се до околната среда, Директива 2007/60/ЕО относно оценката и 
управлението на риска от наводнения, Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка 
за действията на Общността в областта на политиката за водите, Директива 2001/42/ЕО 
относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда, 
Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и 
фауна и на Директива 79/409/ЕИО относно опазването на дивите птици.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 31 май 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
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(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Вносителят на петицията твърди, че поради липсата на достатъчно информация за 
обществеността и консултации във връзка с планираните инвестиции за град Gorzów 
Wielkopolski са нарушени разпоредбите на следните директиви на ЕС:

- Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 26 май 2003 г. 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 
Съвета1,

- Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. 
относно оценката и управлението на риска от наводнения (наричана по-долу 
Директива за наводненията)2,

- Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. 
за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за 
водите (наричана по-долу Рамкова директива за водите)3,

- Директива 2001/42/EO на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. 
относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда 
(наричана по-долу Директива за СЕО)4

- Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна (наричана по-долу Директива за 
местообитанията)5,

- Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите 
птици (наричана по-долу Директива за птиците)6.

Освен това вносителят на петицията твърди, че във връзка с възстановяването на улица 
Strażacka в Gorzów Wielkopolski — проект, съфинансиран от ЕС, са нарушени редица 
непосочени полски нормативни актове и нормативни актове на ЕС. 

След това вносителят на петицията твърди, че неефективните напоителни дейности в 
района на река Варта (почистване на напоителните канали и водните канали, 
изграждане на диги) са довели до наводняване на регионите Zawarcie и Zakanale. 

Вносителят на петицията посочва, че извършването на някои (неопределени) 
инвестиции е довело до замърсяване на околната среда, строителни аварии и 
хидрологични промени (наводнения, суши) в областите Deszczno и Zakanale. Освен 
това вносителят на петицията твърди, че в резултат на наводненията в района на 
Gorzów Wielkopolski се е появила повреда във водоснабдителната система, която е 

                                               
1 ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17—25.
2 ОВ L 288, 6.11.2007 г., стр. 27—34.
3 ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1—73.
4 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30—37.
5 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7—50.
6 ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1—18.
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предизвикала превишаване на граничните стойности за манган във вода, 
предназначена за консумация от човека. Освен това вносителят на петицията твърди, 
че съществува липса на надзор от страна на ЕС над (неопределените) инвестиции. 

Накрая, вносителят на петицията призовава европейските институции да установят 
правна рамка за засаждане на дървета по продължението на диги и напоителни канали 
в комбинация с определянето на условия за съфинансиране от ЕС, тъй като този метод 
според него е доказал исторически, че е най-ефективният метод за защита от 
наводнения. 

По въпроса за потенциалното нарушаване на директивите, посочени от вносителя на 
петицията (Директивата за наводненията, Рамковата директива за водите, 
Директивата за местообитанията, Директивата за птиците, Директивата за СЕО, 
Директива 2003/35) от планирани инвестиции 

Вносителят на петицията не посочва нито инвестициите, нито действията, които биха 
нарушили разпоредбите на горепосочените директиви. В резултат на това Комисията 
не е в състояние да установи нарушение на споменатите директиви. 

По-конкретно следва да се отбележи, че Директива 2003/35/EО изменя разпоредбите на 
Директива 1985/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната среда1 (понастоящем 2011/92/EС2) (Директивата за 
ОВОС) по отношение на информацията за обществеността и консултациите и 
следователно е достатъчно да се анализира съответствието на предполагаемите 
дейности с Директивата за ОВОС. Като се вземе предвид фактът, че вносителят на 
петицията не предоставя никаква информация за планираните инвестиции, Комисията 
не е в състояние да установи дали Директивата за ОВОС е приложима за тях и дали 
изискванията на директивата са спазени. 

Директивата за СЕО изисква извършването на екологична оценка на определени 
обществени планове и програми, които има вероятност да окажат значително 
въздействие върху околната среда. Директивата за СЕО обаче изглежда не е приложима 
за никоя от инвестициите, посочени от вносителя на петицията.

В допълнение въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, 
Комисията не е в състояние да определи приложимостта на Директивата за 
местообитанията и на Директивата за птиците във връзка с тези въпроси. 

По отношение на останалите директиви Директивата за наводненията изисква „(…) 
държавите членки оповестяват публично предварителната оценка на риска от 
наводнения, картите на районите под заплаха от наводнения, картите на районите с 
риск от наводнения и плановете за управление на риска от наводнения“. Въз основа на 
информацията, предоставена от вносителя на петицията, Комисията не е в състояние да 
определи дали полските органи не са изпълнили своите задължения, така както са 
определени в директивата. 
                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.
2 ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1.
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Рамковата директива за водите също предвижда консултации с обществеността по 
отношение на процеса на изготвяне на планове за управление на речните басейни 
(ПУРБ). От информацията, предоставена от вносителя на петицията обаче, Комисията 
не е в състояние да определи дали полските органи не са изпълнили своите задължения 
по отношение на консултациите с обществеността съгласно определеното в 
директивата. Между другото, следва да се отбележи, че ПУРБ, включително онези, 
изготвени от полските органи, понастоящем са обект на хоризонтална оценка от страна 
на Комисията.

По въпроса за потенциално нарушение на Директивата за ОВОС по отношение на 
възстановяването на пътя 

Комисията би желала да отбележи, че Директива 2011/92/EС относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директивата 
за ОВОС) може да е приложима за проекта за възстановяване на улица Strazacka. 

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“.

Реконструкцията на пътища може да се квалифицира като един от проектите, изброени 
в точка 10, буква д) от приложение II към директивата: „Строителство на пътища, 
пристанища и пристанищни съоръжения, включително рибарски пристанища 
(проекти, невключени в приложение I)“, докато съгласно точка 13, приложение II, 
първо тире едно „Всяка промяна или разширяване на проектите, изброени в 
приложение I или в (...) приложение [II], които вече имат разрешение или които са 
изпълнени или са в процес на изпълнение, ако тази промяна или разширяване може да 
има значително отрицателно въздействие върху околната среда“.

Съгласно член 4, параграф 2 от директивата за проекти, изброени в приложение II, 
държавите членки определят чрез разглеждане на всеки отделен случай или чрез 
прагове или критерии, определени от държавата членка въз основа на критериите, 
включени в приложение III към Директивата за ОВОС, дали проектът да бъде предмет 
на оценка в съответствие с членове 5—10 от директивата. Когато в резултат на такъв 
анализ (скрининг) се установи, че проектът може да окаже значително неблагоприятно 
въздействие върху околната среда, той се подлага на процедура за оценка на 
въздействието върху околната среда преди издаване на разрешение за неговото 
осъществяване. Процедурата за ОВОС включва, inter alia, изготвяне на екологичен 
доклад, оценяване на прякото влияние и всяко непряко, вторично, кумулативно, 
краткосрочно, средносрочно и дългосрочно, постоянно и временно, положително и 
отрицателно въздействие на проекта върху околната среда, както и информация за 
обществеността и консултации. 

По-специално член 6 от Директивата за ОВОС се отнася за издаването на информация 
за обществеността и консултации. Член 6, параграф 2 определя, че „Обществеността 
се информира, чрез публично оповестяване или други подходящи средства като 
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електронните медии, където има такива, на ранен етап от процедурите по вземане 
на решения относно околната среда, посочени в член 2, параграф 2, и най-късно 
веднага след като информацията може разумно да се предостави, по следните 
въпроси: a) искането на разрешение за осъществяване; б) обстоятелството, че 
проектът подлежи на процедура за оценка на въздействието върху околната среда и, 
когато е целесъобразно, обстоятелството, че се прилага член 7; в) подробности за 
компетентните органи, отговорни за вземането на решението; тези, от които може 
да бъде получена съответната информация; тези, на които могат да бъдат 
предоставяни коментари и въпроси, и подробности за времевия график за предаване 
на коментари или въпроси; г) същността на възможни решения или в случаите, 
когато има такова, проекта на решение; д) указване на наличността на 
информацията, събрана съгласно член 5; е) указване на времето и местата, където 
ще бъде предоставена съответната информация на обществеността, както и 
средствата, чрез които това ще бъде направено; ж) подробните условия за участие 
на обществеността съгласно параграф 5 от настоящия член“. А член 6, параграф 4 
определя, че „На заинтересованата общественост се предоставят навременни и 
ефективни възможности да участва в процедурите по вземане на решения за 
околната среда, посочени в член 2, параграф 2, като за тази цел има право да изразява 
мнения и коментари, когато всички възможности са допустими, пред компетентния 
орган или органи преди да бъде взето решението по искането за разрешение за 
осъществяване“.

Комисията не е в състояние въз основа на ограничената информация, предоставена от 
вносителя на петицията, да установи дали разпоредбите на Директивата за ОВОС, 
включително разпоредбите за информация за обществеността и консултации, са били 
нарушени от полските органи във връзка с въпросния проект. 

По въпроса за потенциално нарушение на Директивата за ОВОС във връзка с 
напоителните дейности 

Комисията би желала да отбележи, че Директивата за ОВОС може да е приложима и за 
напоителните дейности, посочени от вносителя на петицията, тъй като те потенциално 
попадат в обхвата на приложение II, точка 10, буква е) от Директивата 
(„Строителство на вътрешни водни пътища, невключени в приложение I, изграждане 
на канали и аварийни съоръжения срещу наводнения“).

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията обаче, 
Комисията не е в състояние да определи дали Директивата за ОВОС е приложима за 
напоителните проекти, посочени от вносителя на петицията.

Относно въпроса за превишаване на стандартите за манган във водата за консумация 
от човека

Комисията би желала да отбележи, че Директива 98/83/EО1 на Съвета относно 
качеството на водите, предназначени за консумация от човека може да бъде приложима 
за въпроса за превишаване на стандартите за манган, повдигнат от вносителя на 
петицията. „Държавите членки вземат необходимите мерки за осигуряване 

                                               
1 ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32.
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здравословност и чистота на водите, предназначени за консумация от човека. За 
постигане на минималните изисквания на настоящата директива водите, 
предназначени за консумация от човека, са здравословни и чисти, когато: не 
съдържат брой или концентрация на микроорганизми, на паразити или на всякакви 
други вещества, представляващи потенциална опасност за здравето на хората, и б) 
съответстват на минималните изисквания, определени в приложение I, части А и Б“.
Следва да се отбележи, че манганът не е включен в списъка на химичните параметри, 
изброени в приложение I, части А и Б. Той обаче е включен в приложение I, част В, 
което, както е посочено в член 5 от директивата, определя стойностите, които трябва 
да се определят единствено за целите на контрола и за спазване на задълженията, 
наложени от член 8 от директивата относно мерките за отстраняване и ограниченията 
за използване. Съгласно член 8, параграф 1 от директивата в случай на неспазване на 
параметричните стойности, определени в съответствие с член 5, следва да се извърши 
незабавно проучване с оглед да се установи причината за това.  Освен това въз 
основа на член 8, параграф 2 от директивата, в случай че водите, предназначени за 
консумация от човека, не съответстват на параметричните стойности, определени в 
съответствие с член 5, съответната държава членка следи за това, необходимите 
мерки за отстраняване да бъдат взети възможно най-бързо с оглед да се възстанови 
качеството.  Член 8, параграф 6 постановява на свой ред, че в случай на неспазване на 
параметричните стойности или на спецификациите, предвидени в приложение I, част 
В, държавите членки проверяват дали това неспазване представлява риск за здравето 
на хората.  Държавите членки за длъжни също така да вземат мерки за отстраняване, 
за да се възстанови качеството на водите, когато това е необходимо за опазване 
здравето на хората. Освен това в член 8, параграф 7 от директивата се изисква, когато 
се вземат мерки за отстраняване, потребителите да бъдат информирани за това, освен 
ако компетентните органи преценят, че неспазването на параметричната стойност е 
маловажно.
В светлината на информацията, предоставена от вносителя на петицията, следва да се 
отбележи, че предприятието за водоснабдяване и канализация, което отговаря за 
водоснабдяването в района на Siedlice, е уведомило потребителите за неспазването на 
параметричните стойности на мангана, които са се получили след повредата във 
водоснабдяването, посочвайки, че въпросното неспазване е маловажно.  В 
допълнение, предприятието за водоснабдяване и канализация е заявило, че 
водоснабдяването на засегнатите потребители е било обезопасено незабавно след 
повредата във водоснабдителната система и че качеството на водата, предназначена 
за консумация от човека, не е криело никаква потенциална опасност за здравето на 
хората и е контролирана редовно. Ето защо с оглед на документите, предоставени от 
вносителя на петицията, може да се направи заключение, че изискванията на член 8 
от директивата са спазени. Следователно въз основа на информацията, предоставена 
от вносителя на петицията, може да се направи заключение, че повредата е била 
отстранена успешно в рамките на два месеца и че потребителите са били съответно 
информирани (включително като са съобщени причините за неизвършването на по-
ранен ремонт на повредите в резултат на сериозните наводнения във въпросната 
област). Следователно въз основа на информацията, предоставена от вносителя на 
петицията, не може да се направи заключение, че изискванията на Директивата за 
питейната вода са нарушени. 
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По въпроса за замърсяването на околната среда, строителните аварии и 
хидрологични промени в областите Deszczno и Zakanale

Вносителят на петицията твърди, че в резултат на неопределени решения, взети в 
процеса на реализиране на някакви неопределени инвестиции, се е появило 
замърсяване на околната среда, както и строителни аварии и хидрологични промени в 
областите Deszczno и Zakanale. 

Комисията би желала да отбележи, че въз основа на информацията, предоставената от 
вносителя на петицията, Комисията не е в състояние да определи приложимостта на 
законодателство на ЕС в областта на околната среда по отношение на тези въпроси.

По въпроса за липсата на надзор на инвестициите от страна на ЕС  

Всяка дейност, съфинансирана по линия на фондове на ЕС, трябва да спазва 
законодателството на ЕС. Както се посочва в член 9, параграф 5 от Регламент (EO) № 
1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г .  за определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния 
фонд, финансираните от фондовете операции следва да са в съответствие с 
разпоредбите на Договора и на приетите в съответствие с него актове. Следва да се 
отбележи, че в съответствие с Регламент (EO) № 539/2010 на Европейския парламент и 
на Съвета само „големи проекти“ на обща стойност над 50 милиона евро са предмет на 
оценка от страна на Комисията. Службите на Комисията проверяват тяхното 
съответствие с директивите за околната среда въз основа на документацията, 
предоставена от държавата членка преди приемането на решението на Комисията за 
отпускане на финансова помощ. За всички останали проекти обаче (т.е на обща 
стойност под 50 милиона евро) оценката на съответствието с достиженията на правото 
на ЕС се извършва от държавата членка. 

Важно е да се отбележи, че проектите, съфинансирани по линия на фондове на ЕС, се 
изпълняват при споделено управление между Комисията и държавата членка. В 
съответствие с принципа на споделено управление, прилаган в администрирането на 
политиката на сближаване на ЕС, държавите членки отговарят за изпълнението на 
програмите на място. Това включва подбора и изпълнението на проектите. По време на 
изпълнението на оперативните програми управляващият орган трябва да докладва на 
службите на Комисията, които на свой ред имат възможност и разполагат с 
инструментите за мониторинг на това изпълнение. В края на програмния период 
държавите членки трябва да изпратят на Комисията окончателен доклад относно 
изпълнението на оперативната програма.

По въпроса за призива на вносителя на петицията към институциите на ЕС за 
установяване на правна рамка за засаждане на дървета по продължението на диги и 
напоителни канали 

Основните законодателни актове на ЕС относно водата, т.е. Рамковата директива за 
водите и Директивата за наводненията, се основават на подход за създаване на рамка на 
европейско равнище, като същевременно се позволява на отделните държави членки да 
разработват свои собствени подробни правила в тази рамка.  Комисията към момента 



PE489.726v01-00 8/8 CM\903721BG.doc

BG

не разполага с планове за разработване на специфично законодателство по отношение 
на засаждането на дървета по продължението на диги и напоителни канали, тъй като 
счита че това следва да остане в рамките на свободата на преценка на държавите 
членки. 

Заключение

Въз основа на информацията, предоставената от вносителя на петицията, Комисията не 
може да установи нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда. 
Освен това към момента Комисията не разполага с планове за разработване на 
специфично законодателство по отношение на засаждането на дървета по 
продължението на диги и напоителни канали.


