
CM\755994BG.doc PE369.978v04-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

 Комисия по петиции

25.11.2008

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0295/2005, внесена от James Lunney, вероятно с ирландско 
гражданство, от името на инициативна група „Nevitt Lusk Action Group 
against a Superdump“, относно предложение за изграждане на депо за 
отпадъци

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява безпокойството си от проекта за изграждане на 
голямо депо за отпадъци в северната част на графство Дъблин. Според него депото за 
отпадъци би изложило на риск водоносните хоризонти, които осигуряват питейна вода. 
Освен това то вероятно ще привлича птици, които може да представляват опасност за 
въздушния трафик предвид факта, че мястото се намира на не повече от 12 километра 
от летище Дъблин. Вносителят посочва, че насоките на Международната организация 
за гражданско въздухоплаване препоръчват депата за отпадъци да бъдат разполагани на 
не по-малко от 13 километра от летището. Още повече, че местоположението би 
създало неудобства за местните жители. На последно място, вносителят на петицията 
смята, че изграждането на това депо за отпадъци ще бъде в противоречие с принципа за 
близост, определен в Рамковата директива за отпадъците, който посочва, че отпадъците 
следва да се управляват възможно най-близо до източника им. Според вносителя 
планираното депо се очаква да приема отпадъци от отдалечени райони, като по този 
начин ще създаде значителен допълнителен пътен трафик. По този начин то също така 
ще подкопае усилията за постигане на целите за рециклиране на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 август 2005 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 3 февруари 2006 г.



PE369.978v04-00 2/7 CM\755994BG.doc

BG

Петицията се отнася до планираното изграждане на депо за отпадъци в графство 
Дъблин, Ирландия.
Според вносителя изграждането на депо за отпадъци би имало отрицателно 
въздействие върху околната среда. Също така вносителят твърди, че разполагането на 
депото за отпадъци не е съобразено с принципа за близост.

Основните задължения за третиране на отпадъци са определени в Директива 
75/442/ЕИО относно отпадъците1. Член 5 от тази директива изисква държавите-членки 
да установят адекватна мрежа от инсталации за обезвреждане, които да дадат 
възможност на Общността като цяло да стане независима по отношение на 
обезвреждането на отпадъци и държавите-членки да се стремят към тази цел, като 
отчитат географските обстоятелства и необходимостта от специализирани инсталации 
за някои видове отпадъци. Мрежата от инсталации за обезвреждане трябва също така 
да дава възможност за обезвреждане на отпадъците в някоя от най-близките подходящи 
инсталации посредством най-подходящите методи и технологии с цел да се гарантира 
високо ниво на опазване на околната среда и общественото здраве.

Принципът за близост не означава, че отпадъците трябва да бъдат обезвредени в най-
близката инсталация до мястото, където те са произведени. Той означава, че 
подходящата инсталация за обезвреждане на отпадъците, опазването на околната среда 
и здравето на човека, и близостта на инсталацията са критериите, които трябва да се 
вземат предвид, когато се създава мрежата от инсталации за обезвреждане.

Член 7 от Директивата изисква от държавите-членки да изготвят планове за управление 
на отпадъците, които трябва да включват подходящи депа и инсталации за 
обезвреждане.

Директива 1999/31/EО относно депонирането на отпадъци2 определя по-специфични 
изисквания за изграждането, експлоатацията, закриването и последващите грижи за 
депата. По отношение на избора на места за депа тя поставя няколко изисквания, 
включително следва да се вземат предвид хидрогеоложките условия на района, 
наличието на населени зони, земеделски или защитени територии, и посочва, че 
изграждането на депо може да бъде разрешено само ако не представлява сериозна 
опасност за околната среда. Едно от условията за издаване на разрешително е проектът 
за депото да е в съответствие с плана за управление на отпадъците.

Депа за отпадъци, които получават повече от 10 тона на ден или с общ капацитет, който 
превишава 25 000 тона, с изключение на депа за инертни отпадъци, трябва да имат 
интегрирано разрешително съгласно Директива 96/61/ЕО относно комплексното
предотвратяване и контрол на замърсяването3.

Необходимо е да бъде извършена оценка на въздействието върху околната среда 

                                               
1 ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 47, последно изменена от Решение 96/350/ЕО, ОВ L 135, 6.6.1996 г., стр. 32.

2 ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1.

3 ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26.
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съгласно Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 97/11/ЕО относно оценката на 
въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда4, ако 
има вероятност депото да окаже значително въздействие върху околната среда.

Предвид факта, че в този случай проектът е все още в ранен етап и все още не е 
предоставено разрешително за изграждане на депото, не може да се идентифицира 
потенциално нарушение на това законодателство.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 10 ноември 2006 г.

На заседанието на комисията по петиции на 24 април 2006 г. беше посочено, че се 
очаква предоставянето на разрешително за изграждането на депото. От страна на 
вносителя постъпиха аргументи, че депото е разположено в исторически район и че 
разстоянието от площадката до летището е под препоръчителните насоки. Вносителят 
на петицията има интерес да започне проучване за оценка на въздействието на 
планираната площадка за депо върху околната среда и призовава за извършване на 
предварително разследване. Освен това е направено предложение Комисията да се 
намеси на етапа на планиране.

От последното си съобщение Комисията не е получила никаква допълнителна 
информация, която би могла да й позволи да промени становището си. По-специално, 
тя не е идентифицирала възможно нарушение на законодателството на ЕС относно 
отпадъците във връзка с безпокойствата на вносителите, свързани с историческото 
наследство и разстоянието до жилищните имоти.

Съгласно Директивата относно депонирането на отпадъци депото може да получи 
разрешително само ако характеристиките на мястото, в съответствие с изискванията на 
раздел 1.2, приложение I от Директивата, или взетите корективни мерки посочат, че 
депото не представлява сериозна опасност за околната среда. По отношение на 
възможните последици върху околната среда, например върху водоносните хоризонти, 
Директивата относно депонирането на отпадъци предвижда строги правила, като 
поставя прагове и процедури за последващи грижи. Също така това се прилага по 
отношение на всички възможни емисии. Оценката на съответствието на планираните 
мерки с всички тези законови изисквания зависи от отговорните национални органи.

Комисията, като пазител на Договора, има основно задължение да поддържа 
законодателството на Европейската общност. В член 226 от Договора за ЕО се дават 
правомощия на Комисията за започване на процедура за нарушение, когато държава-
членка не е изпълнила свое задължение съгласно Договора. Въпреки това Комисията 
смята, че понастоящем няма основания, поради които тя би могла или следва да се 
позове на член 226 в този случай, тъй като процедурата за издаване на разрешително за 
депо за отпадъци все още не е приключила и не е възможно да се идентифицира 
нарушение на правото на ЕС, свързано с издаване на разрешително.

5. Отговор от Комисията, получен на 5 май 2008 г.

                                               
4  ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5.
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Настоящата петиция се отнася до проекта за изграждане на голямо депо за отпадъци в 
Nevitt (в северната част на графство Дъблин) и е била подадена до Европейската 
комисия през септември 2005 г. от името на Nevitt Lusk Action Group. Регистрирана е 
под номер 295/2005 и е разгледана от службите на Комисията въз основа на 
информацията, предоставена от вносителя.
Резултатите от предварителния анализ са докладвани на членовете на комисията по 
петиции на 24 април 2005 г. и Комисията е посочила, че трябва да бъде извършена 
оценка на въздействието върху околната среда и че по това време и предвид факта, че 
все още не е дадено разрешително за изграждане на депото, не би могло да се 
идентифицира потенциално нарушение във връзка със законодателството относно 
отпадъците.

След извършване на допълнителен анализ от страна на службите на Комисията, въз 
основа на допълнителна информация, изпратена от вносителя, изглежда, че 
проектираното депо за отпадъци би могло да доведе до влошаване на качеството на 
подпочвените водоизточници, което представлява потенциално нарушаване на 
законодателството относно водите. По-специално проектираното депо се намира в 
близост до водоносен хоризонт (the Bog of the Ring), който снабдява с питейна вода 
местните райони и би бил потенциално засегнат от дейността на депото за отпадъци.

Комисията по петиции наскоро е започнала директна кореспонденция с ирландските 
органи (EPA). Този директен контакт е свързан с решение на комисията по петиции да 
изпрати наблюдатели на обществения дебат относно проекта за изграждане на депото.

Държавите-членки имат задължение съгласно Рамковата директива за водите (WFD) 
2000/60/ЕО5 да предотвратяват всяко влошаване на качеството на водите и да постигнат 
добро състояние на водите до 2015 г. Накрая водните басейни в опасност ще бъдат 
предмет на програма от мерки на Директивата, за да се постигне добро състояние на 
водите до 2015 г., или, ако са изпълнени някои строги изисквания, ще подлежат на 
изключение.

Директива 99/31/ЕО6 относно депонирането на отпадъци налага, посредством строги 
оперативни и технически изисквания относно отпадъците и депата за отпадъци, мерки, 
процедури и насоки за предотвратяване или намаляване, доколкото е възможно, на 
отрицателното въздействие върху околната среда, по-специално замърсяването на 
водата, подпочвената вода, почвата и въздуха. Съгласно приложение I от директивата 
относно депонирането на отпадъци при разполагането на депата за отпадъци трябва да 
се отчитат изискванията, свързани наред с друго със съществуването на подпочвени 
води и хидрогеоложките условия в района. Компетентните органи не следва да издават 
разрешително за изграждане на депо за отпадъци, освен ако не са удовлетворени тези и 
други изисквания, посочени в член 7 от Директивата относно депонирането на 
отпадъци. Задължително е компетентните органи да инспектират района, за да 
гарантират спазване на изискванията за издаване на разрешително. На последно място 
и в допълнение на посоченото по-горе, мерките за предотвратяване на отвеждания на 
опасни замърсители в подпочвените води или ограничаване на отвежданията на 
неопасни замърсители в подпочвените води, са задължителни съгласно Директива 
                                               
5 ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр.1.
6 ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1-19.
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80/68/ЕИО7 - вж. също член 6 от Директива 2006/118/ЕО8.
В контекста на гореизложеното трябва да бъдат извършени предварителни проучвания 
за оценка на опасността от замърсяване на подпочвените води и, ако е целесъобразно, 
да се предостави разрешително за подобна дейност, при условие че са взети всички 
технически предохранителни мерки за предотвратяване на замърсяването на 
подпочвените води от вещества, които произхождат от депото за отпадъци. Следва да 
се отбележи също така, че съгласно условията на Директива 98/83/ЕО ирландските 
органи са задължени да гарантират, че водата, доставяна на потребителите, не е 
бактериално замърсена.

В своя доклад от 18 юни 2007 г. ирландската служба на EPA за издаване на 
разрешителни и даване на указания е посочила, че вероятността от въздействие върху 
качеството на подпочвените води е незначителна по отношение на потенциалната 
опасност от изтичане (в сравнение с течението на подпочвените води и свързания с 
това фактор на разреждане) от депото за отпадъци и като се вземат предвид различните 
технически предпазни мерки, които са били взети, за да се гарантира, че ще бъде 
предотвратено замърсяване (например използване на мембрани за депата), и които са в 
съответствие с Директива 80/68/ЕИО относно опазването на подпочвените води от 
замърсяване.

Проучванията относно въздействието върху околната среда (ПВОС) от април 2006 г. и 
юни 2007 г. предвиждат елементи относно техническите предпазни мерки, които са 
взети, за да се предотврати влошаването на качеството на водоносния хоризонт. 
Въпреки това Комисията все още не е получила конкретни данни, които категорично да 
показват това (например сравнение на данни от мониторинг с естествените фонови 
нива), което означава, че малката вероятност от значителна опасност може да бъде 
предположение. Освен това се предлага разрешителното за депо за отпадъци да бъде 
преразглеждано на всеки 8 години, докато Директива 80/68/ЕИО посочва 
преразглеждане на 4-годишни интервали. Още повече този район следва да бъде 
регистриран като защитена територия с питейна вода съгласно член 6 от Директива 
2000/60/ЕО (Рамкова директива за водите), което изглежда не е направено. Това 
законово изискване е свързано с избягване на влошаване на качеството на 
(подпочвените) води(те), за да се намали нивото на пречистване на водата при 
производството на питейна вода.

Заключения

В контекста на тези първоначални наблюдения Комисията прави проучване съвместно 
с ирландските органи относно очевидната липса на проучвания на най-пропускливата 
зона за водоносен хоризонт (чакъл) и липсата на заключения относно водоносните 
хоризонти, разположени под депото за отпадъци, в контекста на потенциалната им 
употреба като източник на питейна вода, както и относно интервалите на 
преразглеждане и опазването на източника на питейна вода.

                                               
7 ОВ L 20, 26.1.1980 г., стр. 43.
8 ОВ L 372, 12.12.2006 г., стр. 19.
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Комисията ще информира комисията по петиции относно развитието на тези 
проучвания.

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

Както се отбелязва в съобщението от 5 май 2008 г., Комисията изпрати писмо (с дата 14 
март 2008 г.) до ирландските органи със запитване относно очевидната липса на 
проучвания на най-пропускливата зона за водоносен хоризонт (чакъл) и липсата на 
заключения относно водоносните хоризонти, разположени под депото за отпадъци, в 
контекста на потенциалната им употреба като източник на питейна вода, както и 
относно интервалите на преразглеждане и опазването на източника на питейна вода. На 
22 май 2008 г. беше получен отговор. Това съобщение обобщава основните точки от 
отговора.

В писмото си от 12 май 2008 г. ирландските органи потвърждават, че в доклада си от 18 
юни 2007 г. ирландската служба на EPA (Агенция за защита на околната среда) за 
издаване на разрешителни и даване на указания е посочила, че вероятността от 
въздействие върху качеството на подпочвените води е незначителна по отношение на 
потенциалната опасност от изтичане (в сравнение с течението на подпочвените води и 
свързания с това фактор на разреждане) от депото за отпадъци и като се вземат предвид 
различните технически предпазни мерки, които са били взети, за да се гарантира, че ще 
бъде предотвратено замърсяване (например използване на мембрани за депата), и които 
са в съответствие с Директива 80/68/ЕИО относно опазването на подпочвените води от 
замърсяване.
Ирландските органи подчертават, че EPA все още не е завършила законовия процес 
свързан със заявлението за разрешително за депо за отпадъци във връзка със случая. 
Поради това заявяват, че загрижеността на Комисията относно валидността на оценката 
на заявлението е твърде прибързана и че пълната документация трябва да се разгледа 
едва след като е завършен целия процес на кандидатстване. Ирландските органи също 
така споменават, че EPA е провела публично изслушване на възраженията, на което 
присъстваха и взеха участие всички лица, които имаха възражения, както и 
представители на комисията по петиции към Европейския парламент. По процедурата 
за издаване на разрешително, председателят на изслушването трябва да изготви доклад
и да го предаде на борда на EPA, който ще разгледа доклада и възраженията, преди да 
вземе окончателно решение. Тези решения се публикуват на уебсайта на EPA и са 
достъпни за обществеността заедно с цялата свързана документация на адрес 
www.epa.ie/licensing.
Що се отнася до въпроса за продължителността на разрешителното и изискването за 
преразглеждане на всеки 4 години съгласно Директива 80/68/ЕИО, ирландските органи
потвърдиха, че всяко разрешително за депо за отпадъци се преразглежда поне на всеки 
4 години съгласно член 39 от Наредбите от 1994 г .  относно лицензиране на 
управлението на отпадъците.

Накрая, що се отнася до предполагаемата липса на регистрация на района като 
защитена територия с питейна вода съгласно член 6 от Рамкова директива за водите, 
ирландските органи информираха Комисията, че в този случай подпочвените води са 
били включени в регистъра на защитените територии съгласно Директивата. Това беше 
съобщено на Европейската комисия през март 2005 г .  от EPA от името на 
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Министерството на околната среда, наследството и местното управление.

Заключения
Комисията е задоволена от отговора на ирландските органи относно въпросите,
свързани със законовото прилагане на Директиви 80/68/ЕИО и 2000/60/ЕО. 
Заключенията относно рисковете от влошаване на качеството на водния хоризонт ще 
трябва да почакат до окончателното решение на борда на EPA във връзка със 
завършването на процедурата по издаване на разрешително. На този етап, Комисията 
не вижда причина да разследва случая допълнително.


