
CM\745796BG.doc PE414.061v01-00

BG BG

EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по петиции

26.09.2008

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП 

Относно: Петиция 1367/2007, внесена от Eliane Audonet, с френско 
гражданство, подкрепена от 16 подписа, срещу два плана за 
строителство на „мега-сметища“

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията възразява срещу строителството на две „мега-сметища“
(175 000 тона на година), подвеждащо наречени „центрове за последен етап на 
съхранение на отпадъци“, в селскостопански район в околностите на Париж (Sud-
Essonne). Вносителката на петицията, която се опасява от ефекта на натрупване в 
почвата и подпочвените води, от замърсяване на въздуха и от евентуални щети за 
околната среда и общественото здраве, призовава Съюза да предприеме превантивни 
действия, тъй като един от проектите вече е бил подложен на процедура за обществено
допитване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
по член 192, параграф 4 от правилника.

3. Отговор от Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Съгласно общите изисквания, установени в Директивата за депонирането на отпадъци1, 
депата за отпадъци могат да бъдат разрешени от компетентните национални органи 
                                                       
1 1999/31/EО от 26.04.1999 г., ОВ L 182 от 16.07.1999 г.
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само при условие, че характеристиките на мястото на разположение на депата 
(съществуване на подземни води, разстояние от границата на депото до обитаемите 
зони и зоните за отдих, опазването на природата или наличието на културни паметници 
и пр.) показват, че депото няма да представлява сериозна опасност за околната среда 
(точка 1.2 от Приложение I към Директивата за депонирането на отпадъци).

Съгласно Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 97/11/ЕО1 и Директива
2003/35/ЕО2, относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти 
върху околната среда, необходимо е да се извърши оценка за въздействието, за да се 
определи дали депата биха имали значителен ефект върху околната среда.

Депата могат да функционират единствено ако на техните оператори са издадени 
разрешителни от компетентните органи в съответствие с условията, указани в член 8 от 
Директивата за депонирането на отпадъци, в това число и връзката между планираните 
депа и одобрените и влезли в действие планове за управление на отпадъците.

Подателят на петицията предоставя информация относно две депа за отпадъци, които 
понастоящем са на етап планиране. Комисията разбира, че изграждането на депата все 
още не се е състояло и че се провеждат обществени допитвания в съответствие с
правото на Общността.

Изборът на подходящо място за изграждане на ново депо за отпадъци следва да бъде 
направен от държавите-членки. Директивата за депонирането на отпадъци е 
транспонирана във френското национално законодателство, затова се предполага, че 
компетентните органи са напълно наясно по отношение на задълженията, свързани с 
изграждането на нови депа за отпадъци. В този случай Комисията няма причини да 
смята, че е нарушено законодателството на ЕО. Въпреки това, в случай че на по-късен 
етап подателят на петицията предостави на Комисията доказателства, които да я 
убедят, че планираните депа за отпадъци са в нарушение на законодателството на 
Общността, Комисията ще проучи тази информация и ще предприеме необходимите 
мерки.

                                                       
1 ОВ L 73, 14.03.1997 г., стр. 5.
2 ОВ L 156, 25.06.2003 г., стр. 17.


