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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0870/2008 , внесена от John Keogan, с ирландско гражданство, 
от името на „North East Against Incineration”, подкрепена с
приблизително 7000 подписа, относно протест срещу планираното 
строителство на топло- и електроцентрала, работеща с биомаса в 
College Nobber (графство Мийт, Ирландия)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу планираното строителство на топло- и 
електроцентрала, работеща с биомаса, в College Nobber (графство Мийт, Ирландия). 
Според вносителя строежът на нов инсинератор би бил ненужен, тъй като две подобни 
съоръжения, разположени на около 40 и 30 км. от Nobber, са получили разрешение за 
изгаряне на отпадъци. Вносителят твърди, че инсинераторът в College Nobber би 
изгарял около 52 500 тона селскостопански отпадъци на година и счита, че това би 
представлявало голям риск за здравето на местните жители.

2. Допустимост

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

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

Вносителят на петицията протестира срещу планираното строителство на топло- и 
електроцентрала, работеща с биомаса, в College Nobber (графство Мийт, Ирландия). 
Според вносителя строежът на нов инсинератор би бил ненужен, тъй като две подобни 
съоръжения, разположени на около 40 и 30 км от Nobber, са получили разрешение за 
изгаряне на отпадъци. Вносителят твърди, че инсинераторът в College Nobber би 
изгарял около 52 500 т селскостопански отпадъци на година и счита, че това би 
представлявало голям риск за здравето на местните жители.
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Директива 85/337/ЕИО на Съвета1 относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда, заедно с приетите изменения, 
(позната като Директива за оценка на въздействието върху околната среда или 
Директива за ОВОС), се отнася за топлоелектрически централи с топлинна мощност 
300 мегавата или повече. Съгласно тази директива, преди даване на разрешение за 
изграждане, проектите, които биха могли да окажат значително въздействие върху 
околната среда поради, inter alia, своето естество, размери или разположение, подлежат 
на оценка на въздействието им върху околната среда.

По-конкретно, съгласно член 3 от Директивата за ОВОС, оценките на въздействието 
върху околната среда трябва, преди всичко останало, да оценяват въздействието на 
проектите върху хората. Въз основа на предоставената от вносителя информация 
съществува съмнение дали в този случай е била извършена ОВОС и ако е била
извършена, дали въпросът е разгледан правилно.

Заключение

Съгласно предоставената информация Комисията не може да установи нарушение на 
законодателството на ЕО в областта на околната среда. Въпреки това, ако вносителят 
на петицията има възможност да предостави на Комисията по петиции допълнителна 
информация, Комисията ще преразгледа случая.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Вносителят на петицията е предоставил на Комисията допълнителна документация, за 
да се разясни дали е извършена оценка на въздействието върху околната среда за този 
проект. Предоставените документи показват, че наистина е извършена такава оценка. 
При все това, в доклад от името на местните органи се твърди, че някои елементи от 
оценката на въздействието върху околната среда не са задоволителни по отношение на 
степента на предоставена информация. 

Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда, във вида в който е изменена2, установява минималните 
процедурни правила за провеждане на оценката на въздействието върху околната среда 
и определя минималните изисквания за съдържание във връзка с информацията, която 
трябва да бъде предоставена от извършителя на компетентния орган. Тя не определя 
никаква основа, на която да бъдат изследвани качеството на етапите в рамките на 
процедурата по определяне на въздействието върху околната среда или съдържанието 
на информацията. По-специално, държавите-членки отговарят за гарантиране 
качеството и адекватността на данните и информацията, съдържаща се в изследването 
за въздействието върху околната среда. Следователно, съгласно Директивата относно 
оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, 
Комисията има ограничен диапазон на намеса и противопоставяне на решенията на 

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40; ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5; ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17. 
2 OВ L 175, 5.7.1985 г., стp.40, OВ L 73, 14.3.1997 г., стp.5, OВ L 156, 25.6.2003 г., стp. 17
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компетентните национални органи. 

Освен това е видно, че заявлението за централата е изтеглено от Органа по планиране 
(An Bord Pleanala) през ноември 2008 г.

Комисията отновоне е в състояние да установи нарушение в законодателството на ЕС в 
областта на околната среда. 


