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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1024/2008, внесена от г-н T.B., с ирландско гражданство, от 
името на The Friends of the Aquifer ltd, относно твърдение за нередности 
в  процеса за даване на лиценз за строителство на инсинератор в 
Carranstown (графство Мийт, Ирландия)

1. Резюме на петицията

 Вносителят на петицията счита, че процедурите за даване на лиценз за строителство и 
експлоатация на инсинератор в Carranstown (графство Мийт, Ирландия) може да са 
сериозно нарушени. Според него, компетентните ирландски органи ще позволят на 
фирмата изпълнител да промени оригиналния план за строителство, който обхваща 
терен, който е изключително уязвим по отношение на замърсяване. Вносителят твърди, 
че изпълнителят е трябвало да предаде новия план за допитване до обществеността. 
Вносителят счита, че като допускат значително променения план, органите заобикалят 
разпоредбите за допитване до обществеността и следователно, нарушават действащото 
законодателство. Вносителят твърди, че инсинераторът ще представлява сериозна 
заплаха за замърсяването на единствения водоносен пласт от регионално значение в 
North Leinster и моли Европейския парламент да разследва въпроса.

2. Допустимост

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

3. Отговор от Комисията, получен на 24 април 2009 г 

Вносителят на петицията счита, че правилните процедури за даване на лиценз за 
строителство и експлоатация на инсинератор в Carranstown (графство Мийт, Ирландия) 
не са били спазени. Според него, компетентните ирландски органи са позволили на 
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фирмата изпълнител да промени оригиналния план за строителство, който обхваща 
терен, който е изключително уязвим по отношение на замърсяване. Вносителят твърди, 
че изпълнителят е трябвало да предаде новия план за допитване до обществеността. 
Вносителят счита, че като допускат значително променения план, органите заобикалят 
разпоредбите за допитване до обществеността и следователно, нарушават действащото 
законодателство. Вносителят твърди, че инсинераторът ще представлява сериозна 
заплаха за замърсяването на единствения водоносен пласт от регионално значение в 
North Leinster и моли Европейския парламент да разследва въпроса.

Коментар на Комисията относно петицията

Всички инсталации за изгаряне на отпадъци следва да бъдат съобразени с изискванията 
на Директива 2000/76/ЕО1 относно изгарянето на отпадъците и, в зависимост от техния
капацитет и от вида на изгаряните отпадъци, повечето от тези инсталации попадат също в 
обхвата на изискванията на Директива 2008/1/ЕО2 за комплексното предотвратяване и 
контрол на замърсяването.

Инсталациите за изгаряне на отпадъци следва също да отговарят на изискванията на 
Директива 85/337/ЕИО на Съвета (известна като Директива относно оценката на
въздействието върху околната среда или Директива ОВОС) във вида, в който е 
изменена3. Тази директива предвижда изпълнението на специална процедура, с което се 
гарантира, че преди издаването на разрешение за осъществяване е направена оценка на 
въздействието на предложения проект върху околната среда. По отношение на 
инсталации за изгаряне на отпадъци с капацитет над 100 тона дневно, изготвянето на 
ОВОС е задължително. Когато капацитетът е под този праг, държавите-членки следва
да определят дали такава оценка е необходима посредством процес, наречен скрининг. 
Всяка процедура за ОВОС трябва да включва консултация с компетентните органи, 
отговорни за опазването на околната среда, както и със заинтересованите граждани. 
Съгласно информацията, получена от уебсайта на An Bord Pleanála, в случая надлежно 
е била проведена оценка на въздействието върху околната среда и е било проведено 
устно изслушване.

Следва да бъде отбелязано също, че отговорността за правилното прилагане на 
законодателството на ЕО е преди всичко на държавите-членки. Комисията няма 
правомощия да замества органите на държавите-членки в дейността им, свързана с 
планирането и вземането на решения, касаещи например издаването на разрешение за 
изграждане на инсинератор. Ирландските органи следва да предприемат необходимите 
мерки, с които да гарантират, че такива планове и свързаните с тях проекти не носят 
сериозни рискове за околната среда.

Заключение

Информацията, предоставена от вносителя на петицията, не дава основание на 

                                               
1 ОВ L 332, 28.12.2000 г.
2 ОВ L 332, 28.12.2000 г.
3 ОВ L 175, 5.7.1985 г., ОВ L 73, 14.3.1997 г., ОВ L 156, 25.6.2003 г.
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Комисията да счита, че е налице нарушение на законодателството на ЕО в областта на 
опазването на околната среда. В случай, че вносителят предостави допълнителни 
данни, Комисията е готова да преразгледа случая.


