
CM\777487BG.doc PE416.42502-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по петиции

20.3.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1032/2007, внесена от г-н Saul Barry, с ирландско гражданство, 
относно твърдения за нарушение на законодателството на ЕС относно 
оценката за влияние върху околната среда във връзка с одобрението на 
градоустройствения план на окръг Дън Лири Ратдаун (Ирландия)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че вследствие на одобрението на градоустройствения 
план на окръг Дън Лири Ратдаун през 2004 г. статутът на промишления комплекс 
Sandyford е бил променен от „комплекс за лека промишленост“ на „комплекс, разрешен 
за жилищно строителство“. Според вносителя на петицията в резултат на 
градоустройствения план за този комплекс населението ще се увеличи от 0 до 20 000 
души до 2015 г. и ще бъдат построени над 10 000 жилища. Вносителят на петицията 
оспорва разработката на рамков градоустройствен план, като смята, че той е бил 
използван с цел да се избегнат изискванията за провеждане на стратегическа 
екологична оценка (СЕО), какъвто е бил случаят при местните планове. Вносителят на 
петицията се оплаква от значителното увеличение на шума и замърсяването на въздуха 
и моли Европейския парламент да проучи положението.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

Директива 85/337/ЕИО1 на Съвета относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда (позната като Директива относно 
                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г.
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оценката на въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС), изменена с 
Директива 97/11/ЕО1 и Директива 2003/35/ЕО2, регламентира изграждането на 
градоустройствени проекти. За проектите, изброени в Приложение ІІ (точка 10, буква б) 
от директивата, държавите-членки решават в процедура, наречена „отсяване“ (чрез 
разглеждане на всеки отделен случай или съгласно праговете и критериите, като се 
вземат предвид съответните критерии за подбор, изброени в Приложение ІІІ от 
директивата) дали проектът може да има значително въздействие върху околната среда 
и, следователно, се налага ОВОС преди даване на съгласие за изграждане. Процесът на 
отсяване трябва да е прозрачен за обществеността.

Когато се извършва ОВОС, трябва да се определят и оценят вероятните последствия 
върху околната среда и мерките за избягване, намаляване и, ако е възможно, 
предотвратяване на значителни отрицателни последствия. По време на процедурата по 
ОВОС трябва да се потърси мнението на обществеността и окончателното решение за 
даване на съгласие или отказ трябва да отчита резултатите от ОВОС и от общественото 
обсъждане. 

Що се отнася до стратегическата екологична оценка на плана, в член 3 Директива 
2001/42/ЕО на Съвета (така наречената Директива за СЕО3) определя кои планове и 
програми трябва да се оценяват. Член 3, параграф 2 постановява, че екологична оценка 
се извършва за всички планове и програми, изготвени за целите на градското и 
териториално планиране или земеползване и които определят рамката за даването на 
съгласие за бъдещо развитие на проектите, изброени в Приложения І и ІІ от Директива 
85/337/ЕИО (Директива за ОВОС).

Що се отнася до по-широката политика за градската околна среда, на 11.01.2006 г. 
Европейската комисия одобри Тематична стратегия4. Освен другите приоритети, тази 
стратегия определя градското управление и проектиране като предизвикателство за 
градските зони, но не предлага единни или обвързващи цели в тази област. В 
съответствие със законодателството на Общността като цяло и на законодателството,  
свързано с околната среда, Комисията поддържа становището си, че самите градове 
най-добре могат да решават подобни въпроси в отговор на местните нужди и 
обстоятелства. ЕС е предоставил на местните и национални органи съгласно принципа 
на субсидиарност правото да намират и прилагат решения, подходящи на местно ниво. 
Но през 2007 г. Комисията публикува документи, съдържащи насоки, за да помогне на 
градовете да подобрят градоустройството си5.

Що се отнася до проблема с качеството на въздуха, Дън Лири е част от агломерацията с 
център Дъблин (зона A). Всички обявени за тази зона замърсители съгласно Директива 
96/62/ЕО на Съвета6, Директива 1999/30/ЕО7 и Директиви 2000/69/ЕО1 и 2002/3/ЕО2 на 

                                               
1 ОВ L 73, 14.3.1997 г.
2 ОВ L 156, 25.6.2003 г.
3 ОВ L 197, 21.7.2001 г.
4 http://ec.europa.eu/environment/urban/thematic_strategy.htm
5 http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transport.htm; 
http://ec.europa.eu/environment/urban/home_en.htm
6 ОВ L 296, 21.11.1996 г., стр. 55–63
7 ОВ L 163, 29.6.1999 г., стр. 41–60
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Европейския парламент и на Съвета са под съответните пределни стойности. При 
подобни обстоятелства, държавата-членка трябва да продължи да поддържа нивата на 
замърсителите под пределните стойности и да положи всички усилия за запазването на 
най-доброто качество на въздуха, съответстващо на устойчивото развитие. Като взема 
предвид информацията, с която разполага, Комисията не може да предвиди, дали 
реализирането на градоустройствения план на окръг Дън Лири Ратдаун ще доведе до 
нарушаване на някоя от пределните стойности.

Заключения

Като взе предвид допълнителната информация, предоставена от вносителя, Комисията 
реши да пише до ирландските органи, за да получи някои разяснения относно 
разграничаването между общия устройствен план и подробните устройствени планове 
на дадена местност и съответните задължения съгласно Директивата за СЕО. След 
получаване на отговор до Комисията по петиции ще бъде изпратено допълнително 
съобщение.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Комисията се свърза с ирландските органи във връзка с настоящата петиция и поиска 
разяснения относно разграничаването между общия устройствен план и подробните 
устройствени планове на дадена местност и съответните задължения съгласно 
Директива за СЕО3.

Ирландските органи обясниха, че промишленият комплекс Sandyford е част от 
устройствения план на окръг Дън Лири Ратдаун, приет преди влизането в сила на 
Директивата за СЕО. Устройственият план обаче съдържа становище относно 
вероятното въздействие върху околната среда в резултат от неговото осъществяване.

През 2007 г., окръжният съвет е решил да възложи на консултанти да изготвят проект 
за общ устройствен план (включително промишления комплекс Sandyford). Общият 
устройствен план е насочващ документ, който няма нормативен статут. Той не може да 
се разглежда като алтернатива на подробните устройствени планове. Но възможното 
осъществяване на общия устройствен план може да наложи промяна в устройствения 
план на даден окръг. Съобразно с това всяка промяна подлежи на пълно отсяване във 
връзка със СЕО и на обществено обсъждане, тъй като попада в обхвата на Директивата 
за СЕО, член 3.

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя, и на отговора на ирландските 
органи, Комисията не установи нарушаване на законодателството на ЕО и поради това 
не може да предприеме по-нататъшни действия по случая.

                                                                                                                                                  
1 ОВ L 313, 13.12.2000 г., стр. 12–21
2 ОВ L 67, 9.3.2002 г., стр. 14–30
3 ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.


