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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0522/2007, внесена от Halina Messerschmidt, с полско 
гражданство, от името на екологичната асоциация „Zuraw“, относно 
неприлагане на законодателството на ЕС в областта на околната 
среда във връзка с проект за добив на инертни материали в 
Dzwierzuty, Източна Полша

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията възразява срещу планове за добив на инертни материали в 
района на Gisiel, община Dzwierzuty, в Източна Полша. Тя подчертава факта, че 
проектът не само ще измени структурата на ландшафта и ще застраши шансовете за 
развитие на туризма, но така също ще доведе до сериозни нарушения на 
законодателството на ЕС в областта на опазването на подземните води, както и на 
дивата флора и фауна. Поради това вносителката на петицията призовава Европейския 
парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 февруари 2008 г., Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 12 февруари 2008 г.

Петицията се отнася за проект за кариера за открит добив в района на Gisiel, община 
Dzwierzuty. Вносителката на петицията иска разрешение да участва в текущата 
процедура за оценка на въздействието на проекта върху околната среда. Тя също така 
представя своето мнение относно съдържанието на доклада за оценка на въздействието 
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върху околната среда. Вносителката на петицията твърди, че проектът ще окаже 
отрицателно въздействие върху защитени местообитания и видове, по-специално в 
областта „Dymerskie Laki“. Петицията включва копие от нейно писмо относно оценката 
на въздействието върху околната среда, изпратено до полските органи, както и копие от 
самия доклад.

Оценка на въздействието върху околната среда

Приложима е Директива 85/337/ЕИО1 на Съвета относно оценката на въздействието на 
някои публични и частни проекти върху околната среда във вида, в който е изменена. 
Тя е известна и като Директивата за оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС). Комисията няма правомощия по отношение на достъпа на определена страна 
до административна процедура по отделна ОВОС. Този въпрос е от изключителната 
компетентност на националните органи в държавите-членки. Същевременно, в 
съответствие с Директивата за ОВОС, на заинтересованата общественост следва да се 
предостави навременна и ефективна възможност да участват в процедурите за ОВОС. 
Член 1 от Директивата за ОВОС определя заинтересованата общественост, наред с 
другото, като: „... неправителствените организации, които подкрепят опазването на 
околната среда и отговарят на всички изисквания съгласно националното право...“. Те 
следва да имат право да изразяват забележки и мнения на етапа, когато за 
компетентните органи все още са допустими всички възможности и преди да бъде 
издадено разрешението за осъществяване на проекта. Поради тази причина, ако 
екологичната асоциация „Zuraw“ отговаря на горепосочените условия, тя следва да 
бъде допусната до участие в процедурата за ОВОС.

Проектът, посочен от вносителката на петицията, попада в обхвата на Приложение I, 
точка 19 от Директивата за ОВОС: „кариери и рудници за открит добив на суровини с 
площ над 25 хектара или за добив на торф с площ над 150 хектара“, за които ОВОС е 
задължителна.
Въпросният проект е бил предмет на процедура за ОВОС: изготвен е доклад, който е 
бил предмет на консултации с обществените органи и органите по околната среда. 
Вносителката на петицията е представила своето мнение и забележки относно проекта 
в рамките на процедурата за ОВОС, извършена от полските органи. Няма обаче 
информация за това, по какъв начин внесеното от нея мнение и забележки са били 
взети под внимание по отношение на разрешението за осъществяване на проекта.

Опазване на природата 

Въпреки че петицията не предоставя достатъчно детайли, за да позволи подробна 
оценка на случая, Комисията счита, че може да се приложат Директива 92/43/ЕИО2 за 
опазване на естествените местообитания и на дивата фауна и флора (Директива за 
местообитанията) и Директива 79/409/ЕИО3 относно опазването на дивите птици 
(Директива за птиците).

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40, изменена с Директива 97/11/ЕО (ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5) и Директива 
2003/35/ЕО (ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17).
2 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7—50.
3 ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1—18.
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В съответствие с член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията, всички 
планове и проекти, които могат да окажат значително въздействие върху специални 
защитени зони (СЗЗ) трябва да бъдат предмет на адекватна оценка на това въздействие, 
като се вземат предвид целите за защита на обекта. Тази разпоредба се прилага и за 
специалните защитени зони (СЗЗ), регулирани от Директивата за птиците.

Територията, обхваната от проекта, понастоящем не е определена или предложена за 
определяне като СЗЗ (Директива за птиците) или като територия от значение за 
Общността (Директива за местообитанията) и не е известна на Комисията като 
територия, която изисква защита по силата на Директивата за птиците и/или 
Директивата за местообитанията. Вносителката на петицията не е посочила никакво 
възможно въздействие върху СЗЗ, а най-близката СЗЗ, Puszcza Napiwodzko-Ramucka 
PLB280007, вероятно се намира на такова разстояние, че почти се изключва 
възможността за въздействие на проекта.

При все това, вероятно са приложими разпоредбите на Директивата за птиците относно 
видовете, по-специално по отношение на жеравите (Grus grus) в мястото за почивка на 
птиците „Zlotowisko Żurawi“ в района на село Dymar. Информацията, предоставена от 
неправителствената организация „Zuraw“, противоречи на информацията, предоставена 
в ОВОС, по отношение на разстоянието между въпросното място за почивка за жерави 
и местоположението на проекта и следователно не е възможно случаят да се оцени без 
по-подробна картографска информация за разположението на проекта.

Рамкова директива за водите 

Директива 2000/60/ЕО1 за установяване на рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите, известна като Рамковата директива за водите (РДВ) 
установява необходимостта от подробно планиране на използването на водните 
ресурси, за да се избегнат неустойчиви решения и необратими щети за околната среда 
чрез разработването на планове за управление на речните басейни (ПУРБ). В 
съответствие с РДВ, първият ПУРБ ще бъде публикуван до декември 2009 г. След 2009 
г. всички планове или програми, които оказват въздействие върху водни ресурси или 
качеството на водите, ще трябва да бъдат координирани с разпоредбите на ПУРБ, за да 
бъдат постигнати целите на РДВ в областта на околната среда.

Заключения 

Директива за ОВОС 

Комисията не е в състояние да открие нарушение на Директивата за ОВОС въз основа 
на информацията, предоставена от вносителката на петицията. Комисията ще бъде в 
състояние допълнително да разследва случая, ако вносителката на петицията 
предостави подробни сведения, като например дали асоциацията „Zuraw“ е била в 
състояние да вземе участие в процедурата за ОВОС и ако е била уведомена от 
компетентните полски органи относно това, по какъв начин техните становища и 
забележки са били взети предвид при разрешението за осъществяване на проекта.

                                               
1 ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр.1.
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Директиви за птиците и за местообитанията

Комисията не е в състояние да оцени дали планираният проект е в съответствие с 
Директивата за птиците и местообитанията, при липса на по-подробна картографска 
информация по отношение на точното местоположение на проекта. Ако вносителката 
на петицията представи такава информация, службите на Комисията са в готовност 
допълнително да проучат този случай. 

4. Отговор на Комисията, получен на 21 октомври 2008 г.

I. Петицията (допълнителна документация)

Петицията се отнася до проект за кариера за открит добив в района на Gisiel (община 
Dzwierzuty, Полша). В допълнителна документация вносителката на петицията 
споменава за несъответствието на проекта с Рамковата директива за водите: проектът, 
пясъчна кариера, се намира в зона на основен водоносен хоризонт от подземни води, 
който може да бъде използван за водоснабдяване с питейна вода (Olsztyn GZWP 213). 
Затова вносителката на петицията иска водоносният хоризонт да бъде определен
колкото е възможно по-скоро за защитена зона от министерството на околната среда, 
тъй като в противен случай няма да има законова защита за водоносния хоризонт и 
проекта.

II. Коментари на Комисията по допълнителната документация 

Рамковата директива за водите 1 предвижда:
 опазване на всички води (реки, езера, крайбрежни води и подземни води), със 

задължението за постигане/поддържане на добро качество на водите („добро 
състояние“) като правило до 2015 г.; доброто състояние на повърхностните води се 
определя по отношение на биологичните, химични и хидроморфологични 
параметри, а на подземните води — по отношение на химичните параметри и 
количеството;

 допълнителни мерки за опазване, inter alia, на водни обекти, използвани за 
водочерпене на питейни води и предвидени за такава употреба в бъдеще;

 разработване на планове и програми, в т.ч. оперативни мерки за постигане на добро 
състояние и допълнителни мерки за зони за водочерпене на питейни води и други 
защитени зони.

Водният обект, за който споменава вносителката на петицията, според предоставената 
от нея информация понастоящем не се използва за водочерпене на питейна вода, нито 
пък е определен от компетентните органи за такава употреба в бъдеще. Но както и за 
всички водни обекти (повърхностни и подземни води), „стандартната“ цел е 
постигането на добро състояние съгласно цитираната по-горе Рамкова директива за 
водите.

                                               
1 Директива 2000/60/ЕО от 23.11.2000 г., ОВ L327г., 22.12.2000 г., със съответните изменения.
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Искането на вносителката на петицията за поставяне на конкретна зона или воден обект 
под допълнителна защита като зона за бъдещо водочерпене на питейна вода
следователно не подлежи на контрол от страна на Комисията, ако компетентните
органи са взели решение, че зоната или водният обект не са предвидени за бъдещо 
използване за водочерпене на питейна вода. Същевременно всеки проект, в т.ч. такъв за 
добив на кариерни материали, трябва да спазва целите на член 4, параграф 1, буква б)
от Рамковата директива за водите („добро състояние“ плюс предпазване на подземните 
води от влошаване на сегашното им състояние по отношение на качество и количество) 
и задача на компетентните органи е при процедурата за разрешение да гарантират 
такова спазване. Дерогации от целите за добро състояние и не влошаване на 
състоянието са ограничени и подлежат на спазване на определен кръг от условия, 
посочени в член 4 от Рамковата директива за водите.

На този фон Комисията не смята предвиждания проект и неопределянето на зоната за 
защитена зона за бъдещо водоснабдяване с питейна вода за нарушение на Рамковата 
директива за водите.

III. Заключения

Предвид факта, че няма нарушение на Рамковата директива за водите, няма правно 
основание за намеса на Комисията.
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