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Комисия по петиции

20.03.2009 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0842/2007, внесена от г-н Charlie Weston, с ирландско 
гражданство, от името на „Fairshare Campaign Group”, относно 
предполагаеми нередности при извършването на стратегическа 
екологична оценка във връзка с изграждането на пречиствателна 
станция за отпадъчни води в района на полуостров Donabate/Portrane 
(община Дъблин)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че са допуснати нарушения на Директива 2001/42/ЕО 
при изготвянето на стратегическа екологична оценка (СЕО) в рамките на „The Greater 
Dublin Strategic Drainage Study” - стратегическо проучване на дейностите, свързани с 
отпадъчните води, на равнище органи на местно управление. Вносителят на петицията 
твърди, че при изготвянето на въпросната СЕО, която съдържа препоръка за 
изграждане на пречиствателна станция в района на Donabate/Portrane, не са взети под 
внимание принципът за близост, определен от законодателството на Общността, и 
потенциалното въздействие върху околната среда за намиращата се в близост защитена 
естуарна зона Rogerstown. Според вносителя на петицията не е извършена независима 
СЕО, като включването на Portrane в 6 от общо 16-те потенциални стратегии за 
изграждане на районна пречиствателна станция представлява доказателство за липсата 
на обективна оценка. Вносителят на петицията счита, че не е взето под внимание 
общественото мнение и твърди, че проектът излага на риск устойчивото развитие на 
Donabate, Portrane и Malahide.

2. Допустимост

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

3. Отговор на Комисията, получен на 10 юни 2008 г.

Вносителят на петицията твърди, че е налице нарушение на Директива 2001/42/EО във 
връзка с извършването на стратегическа екологична оценка (СЕО) в рамките на „The
Greater Dublin Strategic Drainage Study” - стратегическо проучване на дейностите, 
свързани с отпадъчните води, на равнище органи на местно управление. Вносителят на 
петицията твърди, че при изготвянето на въпросната СЕО, която съдържа препоръка за 
изграждане на пречиствателна станция в района на Donabate/Portrane, не са взети под 
внимание принципът за близост, определен от законодателството на Общността, и 
потенциалното въздействие върху околната среда за намиращата се в близост защитена 
естуарна зона Rogerstown. Според вносителя на петицията не е извършена независима 
СЕО, като вземането на решение за изграждане на регионална пречиствателна станция 
на територията на Portrane въз основа на едва шест от общо шестнадесетте 
стратегически възможности представлява доказателство за липсата на обективна 
оценка. Вносителят на петицията счита, че не са взети предвид опасенията, изразени от 
представители на обществеността, и твърди, че проектът излага на риск процеса на 
устойчиво развитие в района на Donabate, Portrane и Malahide. 

Директива 2001/42/EО1 - Директива относно стратегическата екологична оценка или 
Директива относно СЕО, е приложима към планове и програми, които са свързани с 
вероятни значителни последици върху околната среда. Приложното поле на 
директивата е изложено в член 2 и член 3.

Съгласно член 5 вероятните значителни последици върху околната среда от 
изпълнението на плана или програмата следва да се идентифицират, опишат и оценят. 
Включването на съображения от екологично естество в съдържанието на доклада 
следва да допринесе за намирането на по-устойчиви решения в рамките на процеса на 
вземане на решения. Въпросният член предвижда също така налагането на задължение 
за сравнимо идентифициране, описване и оценяване на разумните алтернативи. От 
особено значение е представителите на съответния орган, който отговаря за приемането 
на плана или програмата, както и представителите на обществеността и на органите, 
които участват в процедурата по провеждане на консултации, да разполагат с точна 
представа за наличните разумни алтернативи и за причините, поради които те не са 
окачествени като най-добрия възможен вариант. Следователно, сведенията, до които се 
отнася приложение I на директивата относно СЕО, следва да бъдат предоставени във 
връзка с избраните алтернативи.

Вносителят на петицията се жалва от избора на алтернатива от страна на ирландските 
органи и твърди, че не е извършена правилна оценка на отделните алтернативи. Като 
има предвид предоставените сведения, Комисията счита, че не е налице нарушение на 
директивата относно СЕО, тъй като по всичко личи, че са извършени разглеждане и 
                                               
1 Директива 2001/42/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на 
последиците на някои планове и програми върху околната среда, OВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30
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анализ на пълния набор от алтернативи.

Следва да бъде отбелязано, че за да бъде установено нарушение на правото на 
Общността, следва да са налице доказателства за неспазване на изискванията на 
законодателството на ЕО, в случая на директивата относно СЕО, от страна на 
националните органи. Въпреки това, Комисията не разполага с правомощия по 
отношение на съдържанието на решението. Това, че съществува вероятност 
неблагоприятните екологични последици да вземат превес над предимствата от 
икономическа (или друга) гледна точка, само по себе си не представлява нарушение на 
директивата..

Заключение

Комисията изказва своята благодарност на вносителя на петицията за предоставянето 
на сведенията, съдържащи се в доклада на „Pick Everard Engineering Consultants”, но 
според нея на настоящия етап не е налице нарушение на правото на Общността.

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

Коментари на Комисията относно допълнителната информация, предоставена от 
вносителя

Комисията разгледа допълнителната информация, предоставена от вносителя, по-
специално „Изложение на фактите, свързано с възражението от страна на „Fairshare”
срещу Екологичен проектодоклад във връзка със СЕО на GDSDS” – декември 2007 г. и
„Стратегическа екологична оценка на GDSDS, Екологичен доклад” – септември 2007
г.1, за който се отнася изложението на фактите от „Fairshare”.

Що се отнася до Директивата относно СЕО, Комисията потвърждава, че официалните 
изисквания на Директивата относно СЕО са спазени и докладът не съдържа решение 
във връзка с конкретно местоположение или технология.

Що се отнася до предполагаемите нарушения на Рамковата директива за водите2, 
Директивата за пречистване на градските отпадъчни води3 и Директивата за птиците4 и
Директивата за местообитанията5, Комисията е направила следната оценка:
                                               
1 „The Greater Dublin Strategic Drainage Study” е започнато през 2001 г. поради необходимостта от 
изясняване на регионално ниво на съществуващите и бъдещите нужди от канализация и пречиствателна 
инфраструктура за областта Greater Dublin. Мащабът и темповете на застрояване в последно време, 
резултат от стабилния икономически растеж, увеличиха натиска върху съществуващата дренажна 
система и реките.

2 Директива 2000/60/ЕО, ОВ L327 от 22.12.2000 г., с измененията.

3 Директива 91/271/ЕИО, ОВ L135 от 30.5.1991 г., с измененията.

4 Директива 79/409/ЕИО, ОВ L103 от 25.4.1979 г., с измененията.

5 Директива 92/43/ЕИО, ОВ L206 от 22.7.1992 г., с измененията.
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Рамкова директива за водите
Рамковата директива за водите определя две основни екологични цели за защита на 
всички води (реки, езера, подпочвени води и крайбрежни води)
- Постигането/поддържането на добро състояние на водата до 2015 г.
- Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите.
Първата стъпка за определяне на териториите на речните басейни и анализ на товарите 
и въздействието, трябваше да бъде изпълнена до 22.12.2004 г. (доклади съгласно член 3 
и 5): В доклада си относно прилагането от 2007 г.1, Комисията постави докладите на 
Ирландия сред тези с най-добро изпълнение. Следва да се разработят необходимите 
планове и програми за постигане на добро състояние на водата след обществено 
обсъждане, като на гражданите, гражданските организации и НПО трябва да се даде 
специално право на достъп до всички документи и информация по въпроса.
Що се отнася до ценообразуването на водата, вносителят се позовава на принципа за 
възстановяване на разходите за водни услуги, съгласно член 9, който допринася за 
постигане на екологичните цели на директивата, както и за осигуряване на подходящ 
принос на при различно потребление. Но държавите-членки могат да се отклоняват от 
принципа на ценообразуване на водата, ако съществуват установени практики и за 
определена водоползвателна дейност извършването на тези практики не е в 
противоречие с основната идея и постигането на целите на Рамковата директива за 
водите. Ако държавите-членки използват тази опция, те следва да съобщят мотивите за 
това в плановете за управление на водните басейни, които се предават до 22.12.2009 г. 
В същото време, Рамковата директива за водите установява принципа, че за всяко 
водочерпене е необходимо разрешение и заявлението за такива разрешения се оценява 
съгласно целите за добро състояние на водата по отношение на качеството и 
количеството.
Проектоплановете за управление на речните басейни следва да се предадат до 
22.12.2008 г., а окончателната версия до 22.12.2009 г. Плановете и програмите следва 
да изпълняват задълженията съгласно директивата.
Въпросният екологичен доклад не отменя решенията, които е необходимо да се вземат 
съгласно Рамковата директива за водите. Очевидно е, че всяка от избраните 
възможности трябва да е в съответствие с директивата.
В настоящия момент, Комисията не е установила нарушение на Рамковата директива за 
водите.

Директива за пречистване на градските отпадъчни води
Вносителят се позовава на няколко от целите на директивата,
- Вторично пречистване като минимално изискване, третично пречистване за 

зауствания, чиито еквивалент жители е над 10 000 в чувствителни зони и в 
съответните водосборни басейни на чувствителните зони; но в зависимост от 
конкретната ситуация, е възможно да е необходимо допълнително пречистване, за 
да се спазят определените екологични цели.

- Ограничаване на течовете (и по този начин ограничаване на инфилтрацията на 
подземни води в канализационните системи) и ограничаване на замърсяването от 
разливане на дъждовни води.

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
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Но тези задължения следва да се изпълняват независимо от избраната опция за 
събиране и пречистване на отпадъчните води в района на Greater Dublin както по 
отношение на броя, така и по отношение на местоположението на 
водопречиствателните станции за отпадни води. Законодателството на ЕС като 
Директивата за пречистване на градските отпадъчни води и Рамковата директива за 
водите, определя екологичните цели, които следва да бъдат постигнати, но не посочва 
технологии или местоположения за съоръженията. Освен това, законодателството е 
напълно неутрално по отношение на организацията и собствеността.

Директива за водите за къпане
Всички плажове, които влизат в обхвата на Директивата за водите за къпане1 следва да 
отговарят на стандартите за качество, определени в директивата. Инфраструктурата, 
която ще бъде развивана в бъдеще трябва да продължи да осигурява съответствие със 
стандартите. Целите, свързани с качеството в Директивата за водите за къпане, следва 
да бъдат част от плановете за управление на речните басейни съгласно гореспоменатата 
Рамкова директива за водите.

Защитени територии съгласно Директивата за птиците и Директивата за 
местообитанията
Комисията е наясно с факта, че по източната брегова линия на Ирландия има много 
територии от „Натура 2000“, както по Директивата за защита на птиците, така и по 
Директивата за местообитанията. Една от задачите при изграждането на 
инфраструктура за отпадъчни води в района на Greater Dublin в бъдеще ще бъде тези 
защитени територии да бъдат опазени по време на планирането, изграждането и 
функционирането на съответните съоръжения.

Заключение

В настоящия момент, Комисията не може да установи нарушение на законодателството 
на ЕС във връзка с околната среда. Тя ще продължи да следи за спазването на това 
законодателство при напредването на планирането на бъдещата инфраструктура за 
отпадъчни води в Greater Dublin.

Комисията би желала да подчертае, че съгласно разпоредбите на Директивата за оценка 
на въздействието върху околната среда2 изграждането на водопречиствателна станция 
за отпадъчни води с капацитет над 150 000 еквивалент жители, подлежи на 
задължителна оценка на въздействието върху околната среда, преди да бъде издадено 
разрешение за изграждане.

                                               
1 Директива 76/160/ЕИО, ОВ L31 от 5.2.1976 г., с измененията; Директива 2006/7/ЕО, ОВ L64 от 4.3.2006

г.

2 Директива 85/337/ЕИО, ОВ L175 от 5.7.1985 г., с измененията.

Adlib Express Watermark


