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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0404/2020, внесена от H.M., с полско гражданство, относно 
предполагаемо нарушение на законодателството на ЕС, свързано с 
„Натура 2000“, и заплаха за местообитанията на редки видове скален 
орел в масива Mała Barania (Полша)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията насочва вниманието към предполагаеми нарушения на 
правната рамка на ЕС относно местообитанията на важни видове птици по време на 
очертаването на високоскоростен път в масива Mała Barania. Вносителят на петицията 
твърди, че решенията в областта на околната среда, необходими за този проект, не вземат 
предвид екологичните фактори, а именно заплахи за местообитанията на застрашени 
видове. Жалбата, изпратена до провинциалния инспекторат по опазване на околната 
среда, не е дала желаните резултати, тъй като този орган не е извършил проверки на 
място и в решението си е заявил, че няма доказателства за нарушаване на 
законодателството, свързано с местообитанията на важни видове птици. Освен това не 
са проведени консултации с природозащитни институции или организации. Вносителят 
на петицията се позовава на членове 11 и 13 от ДФЕС, свързани с опазването на околната 
среда и хуманното отношение към животните, които следва да бъдат взети предвид при 
прилагането на политики на ЕС и на транспортни политики от страна на държавите 
членки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 юли 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.

Приложимо законодателство на ЕС:
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За въпросния проект могат да бъдат приложени следните разпоредби на Директивата за 
местообитанията1. 

Член 6, параграф 3

„Планове или проекти, които не са непосредствено свързани с управлението на 
територията, но които поотделно или във взаимодействие с други планове и проекти 
могат да окажат значително влияние, се подлагат на проверка, за да се оцени 
въздействието им върху територията от гледна точка на целите на съхраняването на тази 
територия. При съблюдаване на резултатите от изпитанието за въздействието върху 
територията и при спазване на разпоредбите на параграф 4 компетентните национални 
органи одобряват плана или проекта само след като установят, че той няма да има 
отрицателно влияние върху съответната територията и ако е подходящо, след като са 
получили мнението на обществеността.“

Член 6, параграф 4

Ако даден план или проект трябва да бъде осъществен въпреки негативната оценка на 
въздействието върху територията поради наложителни причини от по-важен обществен 
интерес, включително и такива от социален или икономически характер, и поради 
липсата на алтернативно решение, държавата членка предприема всички необходими 
компенсаторни мерки, за да осигури цялостната кохерентност на „Натура 2000“.  
Държавата членка информира Комисията за приетите от нея компенсаторни мерки.

Ако в съответната област има приоритетен природен тип местообитание и/или 
приоритетен вид, единствените съображения, които могат да бъдат посочени, са 
свързаните със здравето на човека или обществената безопасност, с благоприятни 
въздействия върху околната среда от първостепенно значение или други наложителни 
причини от приоритетен обществен интерес съгласно становището на Комисията.“

Информацията, предоставена в петицията, е много оскъдна. Не е ясно как проектът може 
да засегне видовете, защитени от екологичното законодателство на ЕС, и за кои 
територии от „Натура 2000“ става въпрос. Съгласно информацията, с която разполага 
Комисията2, планината Mała Barania изглежда не е определена като територия от 
„Натура 2000“. В близката специална защитена зона PLB240002 Beskid Żywiecki 
наистина се намира популация от скален орел, но проектът изглежда се намира извън 
тази територия. Вносителят на петицията не предостави информация за това кои 
конкретни аспекти на проекта биха могли да засегнат опазването на скалния орел в 
рамките на или извън територии от „Натура 2000“.

Освен това трябва да се изясни, че основната отговорност за прилагане на правото на ЕС, 
включително на Директивата за местообитанията, е на националните органи. 
Националното законодателство, транспониращо директивите за околната среда на ЕС, 
предоставя възможности за справяне с предполагаемия риск за „Натура 2000“ на 
национално равнище.

1 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.
2 https://natura2000.eea.europa.eu/ 

https://natura2000.eea.europa.eu/
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Заключение

Комисията не може да установи нарушение на правото на ЕС във връзка с изграждането 
на споменатия по-горе високоскоростен път. Поради тези причини Комисията не 
възнамерява да се намеси във връзка с този проект.


