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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0219/2020, внесена от Рафал Роговски, с полско гражданство, 
от името на Сдружение „Съседи за град Весола“, относно проект за 
изграждане на източен участък от околовръстния път на Варшава

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, от името на Stowarzyszenie „Sąsiedzi dla Wesołej“ (Сдружение 
„Съседи за град Весола“), твърди, че е налице нарушение на правото на ефективни 
правни средства за защита и на достъп до безпристрастен съд, а именно отказ на 
национален административен орган от втора инстанция да разгледа жалбите на жителите 
срещу решение за издаване на екологични разрешителни за проект, който е станал 
подлежащ на незабавно изпълнение. Той засяга изграждането на източна отсечка от 
околовръстния път на град Варшава, а именно Главна дирекция „Национални пътища и 
автомагистрали“ (официално съкращение DGDKiA). Избраният „зелен“ вариант за 
строеж би могъл, за разлика от първоначалния „червен“ вариант, да доведе до 
необратими екологични щети. Освен това жителите на градовете и населените места, 
през които трябва да минава тази отсечка, не са дали съгласието си за този вариант. 
Внезапната промяна в проекта на автомагистралата ще окаже въздействие върху 
териториалното устройство на района, не съответства на дългосрочните планове за 
развитие и нещо повече, ще доведе до унищожаването на ценен горски природен район, 
наречен „Milowy Las“.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 юни 2020 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).
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3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Петицията

Петицията, която е внесена от сдружението „Съседи за град Весола“, се отнася до 
изграждането на източната част на околовръстния път на град Варшава. Вносителят на 
петицията твърди, че е нарушено правото на ефективни правни средства за защита и на 
достъп до безпристрастен съд с оглед на дългите производства по обжалване, които са 
висящи пред националния административен орган (Главна дирекция за опазване на 
околната среда, „GDOŚ“). Вносителят на петицията се позовава по-специално на 
нарушението на член 47 от Хартата на основните права на ЕС, на член 9, параграфи 2 и 
4 от Конвенцията от Орхус и на Директива 2011/92/ЕС1 относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директива за 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)). 

На 15 август 2020 г. бяха представени допълнителни документи по същия въпрос от 
друга неправителствена организация (НПО) („Асоциация за опазване на околната среда 
и природните ресурси „Вода и околна среда“). НПО твърди, че информацията, 
предоставена от вносителя на петицията, е „невярна, ненадеждна и остаряла“. НПО 
съобщава, че: a) на 10 януари 2020 г. Областният административен съд на Варшава е 
отхвърлил делото, заведено от вносителя на петицията във връзка с твърдението за 
продължителна процедура. Вносителят на петицията не е обжалвал това решение и то е 
станало окончателно; б) Генерална дирекция за опазване на околната среда е проверила 
всички жалби и е определила датата за решението по жалбата за 14 септември 2020 г.; 
в) дългата продължителност на процедурата по обжалване се дължи на големия брой 
жалби и писма, подадени по различни теми. Неправителствената организация също така 
не е съгласна с вносителя на петицията относно предполагаемото въздействие на 
избрания вариант за пътно строителство върху околната среда и отправя искане 
петицията да бъде счетена за недопустима.

Забележки на Комисията

Комисията не разполага с правомощия при вземането на решения относно 
предприемането на конкретни инвестиции, тъй като това попада в рамките на 
отговорността на държавите членки. 

Инвестициите, направени от държавите членки, обаче трябва да са в съответствие със 
съответните директиви на ЕС, например Директива 2011/92/ЕС относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с 
Директива 2014/52/ЕС2 (известна като Директива за оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС)). 

1 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. 
относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната 
среда (текст от значение за ЕИП), OВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1 – 21.
2 Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за 
изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда (Текст от значение за ЕИП), OВ L 124, 
25.4.2014 г., стр. 1 – 18.
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Комисията отбелязва, че има висяща процедура за обжалване на решението за ОВОС 
пред Главна дирекция за опазване на околната среда (GDOŚ) и че все още е рано 
Комисията да извършва оценка на съответствието на оспорвания проект с правото на ЕС.

По-общо Комисията би искала да посочи, че има висящо производство за установяване 
на нарушение срещу Полша (реф. № 2016/2046) за неправилно транспониране на 
Директивата за ОВОС относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда. В мотивираното си становище от 7 март 2019 г.3, 
представено на основание член 258 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), Комисията заключи, че в случая с осем конкретни акта, включително акта 
от 10 април 2003 г. относно специални правила при изготвянето и изпълнението на 
инвестиционни проекти за изграждането на пътища4, Полша не е изпълнила 
задълженията си по Директивата за ОВОС. 

Заключение

Комисията вече е предприела съответни действия във връзка с общия въпрос за достъпа 
до правосъдие в Полша. 

По отношение на конкретния въпрос, повдигнат от вносителя на петицията, т.е. 
изграждането на източната част на околовръстния път на град Варшава, Комисията 
отбелязва, че процедурата за обжалване на решението за ОВОС все още е в процес на 
разглеждане от компетентните национални органи.

3 C(2019)1273 final.
4 J. L. 2018, 1474, изменен в J.L. 2020, точка 1363.


