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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0221/2020, внесена от Франц Кламлер, с австрийско 
гражданство, от името на „Schutzgemeinschaft Lengau“, относно проект за 
пътно строителство, който представлява заплаха за защитените съгласно 
Директивата за местообитанията пеперуди

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че с оглед на проект за пътно строителство, свързан с 
Републикански път 147 в Горна Австрия, органите са решили, че следва да се предостави 
коридор за потенциално пътно строителство, който преминава през влажна ливадна зона 
в община Ленгау, където е доказано, че съществуват някои видове пеперуди, защитени 
по силата на Директивата за местообитанията. Той твърди, че стратегическата оценка на 
въздействието върху околната среда и оценката на въздействието върху природната 
среда, извършена от компетентния орган, са били погрешни. Така например в тях не са 
разгледани в достатъчна степен алтернативите, а значението на съответните видове 
пеперуди е оценено неправилно.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 юни 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.

Забележки на Комисията 

На 30 ноември 2018 г. организацията, представлявана от вносителя на петицията 
(Schutzgemeinschaft Lengau), подаде жалба до Комисията по същия въпрос. Жалбата е 
регистрирана с референтен номер CHAP(2018)3866. След като разгледа жалбата, 
Комисията информира жалбоподателя, че в съответствие със съобщението на Комисията 
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„Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“1, националните органи и 
съдилища разполагат с по-добри възможности да разследват по-добре твърдения за лошо 
прилагане на правото на ЕС в отделни случаи. На 12 януари 2019 г., 27 януари 2019 г. и 
16 август 2019 г. обаче жалбоподателят предостави допълнителна информация във 
връзка с жалбата. 

В това отношение следва да се отбележи, че през 2019 г. Горна Австрия прие Oö. Natur- 
und Landschaftsschutzrechtsnovelle – закон за изменение на Закона за опазване на 
природата в Горна Австрия с цел прилагане на Конвенцията от Орхус за достъпа до 
информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа 
до правосъдие по въпроси на околната среда2. По силата на този нов закон екологичните 
организации имат достъп до производство по обжалване пред съд. Производството по 
обжалване обхваща както решения, засягащи територии, така и решения, засягащи 
видове, защитени съгласно Директивата за местообитанията3. Следователно изглежда, 
че ако организацията на вносителя на петицията отговаря на условията за екологична 
организация съгласно националното законодателство, тя може да поиска 
преразглеждането на такива решения пред компетентния административен съд. 

Заключение

След като Комисията разгледа предоставената нова информация, нейната позиция остава 
непроменена. Петицията и жалбата се отнасят до лошо прилагане на правото на ЕС в 
конкретен случай и не посочват систематични слабости на правната система на Австрия. 
Следователно, в съответствие с горепосоченото съобщение на Комисията, националните 
органи и съдилища разполагат с най-добри възможности да разследват този случай.

1 Съобщение на Комисията – „Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане; ОВ C 18, 
19.1.2017 г., стр. 10.
2 Тези мерки бяха приети в контекста на  производството за установяване на нарушение на Комисията 
2014/4111 срещу Австрия във връзка с прилагането на Конвенцията от Орхус; това производство все още 
е висящо. 
3 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна, ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7–50.


