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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0134/2020, внесена от K.K., с полско гражданство, относно 
предполагаема липса на обществена консултация и въздействието 
върху околната среда, произтичащо от новото летище, което ще бъде 
построено от полското правителство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че полското правителство е приело специален закон, 
който дава право на публичните органи да построят летище с капацитет от 100 милиона 
пътници на юг от Варшава, без обществена консултация и извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда. Според вносителя планът за построяване на 
летище е в нарушение на Конвенцията от Орхус, Конвенцията за ландшафта и 
Директивата относно оценката и управлението на шума в околната среда. Вносителят 
твърди, че органите не разкриват пред местните общности точното местонахождение на 
летището и плановете за него. Вносителят счита, че една възможна алтернатива на 
новото летище би могло да бъде разширяването на съществуващите летища във 
Варшава, Модлин и Радом.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 май 2020 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Комисията потвърждава, че на 10 май 2018 г. Полша е приела специален акт относно 
Центъра за солидарен транспорт ( Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym)1. 

1 J.L. 2018 г., точка 1089, с допълнителни изменения (последно изменение, въведено на 14 февруари 2020, 
J.L. 2020 г., точка 234).
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Въпреки това Комисията отбелязва, че — противно на твърденията на вносителя на 
петицията — актът съдържа правни разпоредби относно необходимостта от провеждане 
на обществени консултации. 

Въз основа на информацията, предоставена на уебсайта на Центъра за солидарен 
транспорт2, изглежда, че първият кръг от обществените консултации (във връзка със 
стратегическото проучване за местоположението на Центъра за солидарен транспорт) 
вече е приключил (с общо 146 000 получени становища). Докладът за консултацията с 
приложени въздушни и железопътни коридори е публично достъпен.  Вторият кръг от 
обществени консултации, който понастоящем бива планиран, ще включва участието на 
жителите в рамките на стратегическата оценка на въздействието върху околната среда. 
Обяснява се, че по време на тази процедура жителите ще могат да се запознаят с 
измененото стратегическо проучване на местоположението (което ще вземе предвид 
резултатите от първия кръг от обществени консултации) и с прогнозата за оценка на 
въздействието върху околната среда, изготвена за този проект. 

Комисията отбелязва, че проектът все още е на етап концепция и проектиране и 
участието на обществеността все още продължава.  На този етап Комисията не може да 
установи никакво нарушение на правото на ЕС във връзка с този проект.

Заключение

На този етап Комисията не може да установи никакво нарушение на правото на ЕС във 
връзка с този проект.

2 https://www.cpk.pl/pl.
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