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Subject: Петиция 1049/2007, внесена от г-жа Eileen Shanahan, с ирландско 
гражданство, относно вредното въздействие на проекта за построяване 
на магистрала върху земя на замъка „Carrigaphooca“

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията протестира срещу плановете на ирландския национален 
орган за пътна инфраструктура (NRA) да построи четирилентова магистрала на не 
повече от 200 метра от замъка „Carrigaphooca“ – паметник с 800-годишна история, 
който е част от наследството както на Ирландия, така и на ЮНЕСКО. Според 
вносителката на петицията тези планове силно ще навредят на ландшафта и ще 
създадат прецедент за разрушаване на други паметници из цялата страна. Вносителката 
на петицията заявява, че не е била извършена оценка на въздействието върху околната 
среда и протестира срещу предложението на националния орган за пътна 
инфраструктура за принудително изкупуване на 35 акра земя, която исторически 
принадлежи на замъка. Вносителката оспорва справедливостта на това действие, като 
твърди, че владенията на замъка вече са пострадали от заповед за принудително 
изкупуване преди 25 години, когато е бил построен днешният път N22.

2. Допустимост

Обявена за допустима на10 юни 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4).

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

Директива на Съвета 85/337/ЕИО1 относно оценката на въздействието на някои 
                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г.
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публични и частни проекти върху околната среда (позната още като Директива относно 
оценката на въздействието върху околната среда или „Директива ОВОС“), изменена с 
Директиви 97/11/EО1 и 2003/35/EО,2 обхваща строителството на пътища с четири или 
повече платна. Възможните значителни въздействия върху околната среда на 
проектите, посочени в приложение І (точка 7 в) към директивата, трябва да бъдат 
идентифицирани и оценени, като трябва да се предложат мерки да се избегне, намали, и 
където е възможно, да се компенсира значителното вредно въздействие преди 
получаването на съгласие за развитие.

Според информацията, предоставена от вносителката на петицията, няма ясна 
индикация, че не е била извършена оценка на въздействието върху околната среда. 
Остава под въпрос твърдението на вносителката, че Декларацията за въздействието 
върху околната среда (EIS) не е била публикувана (както предвижда член 6 от 
Директива ОВОС). В действителност ирландското законодателство предвижда, че 
когато се извършва оценка за въздействието на околната среда, в пресата трябва да 
бъдат публикувани съобщения, които да посочват, че EIS е налице за справки. 

Заключение

В светлината на предоставената информация Комисията не може да посочи на този 
етап никакво нарушение на законодателството на Общността в областта на околната 
среда. В случай че вносителят предостави допълнителна информация, Комисията ще 
проучи отново случая.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 март 2010 г.

От допълнителната информация, предоставена от вносителя на петицията, става ясно, 
че оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) е била извършена, но се изказва 
твърдение, че възможността за използване на алтернативни пътища не е била 
достатъчно добре проучена.

Алтернативите по същество са различни начини, позволяващи на предприемача реално 
да постигне целите на проекта.

Директивата за ОВОС споменава алтернативите в член 5, параграф 3, както и в 
приложение IV, и изисква информацията за околната среда, която предприемачът 
следва да предостави, да включва най-малко следното: „кратко описание на основните 
алтернативи, проучени от предприемача, и посочване на главните причини за неговия 
избор по отношение на въздействието на проекта върху околната среда“ и „описание 
на мерките, които се предвижда да бъдат предприети с цел да се избегнат, намалят 
и при възможност да се коригират неблагоприятните резултати“.

                                               
1 ОВ L 73, 14.3.1997 г.

2 OВ L 156, 25.6.2003 г.
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Разбира се, държавите-членки имат право да излязат извън минималните изисквания на 
Директивата за ОВОС в своето национално законодателство, съгласно условията, 
указани в член 176 от ДФЕС. Някои държави-членки са превърнали проучването на 
алтернативи в задължително изискване за ОВОС, докато други са оставили на 
предприемача да реши дали алтернативите са релевантни за техния проект. В случай че 
се разглеждат възможности за алтернативи, директивата изисква от предприемача да 
опише тези алтернативи в декларация за въздействие върху околната среда и да 
предостави обяснение за причините за избора на предложения проект.

Следователно в Директивата за ОВОС не е указано, че в ОВОС трябва да се разгледат 
възможностите за конкретни алтернативи, нито има изискване за минимален брой 
алтернативи, които да бъдат проучени от предприемача.

Фактът, че в конкретния случай ОВОС не е включила цялостна оценка на 
въздействието върху околната среда на всички възможни алтернативи, посочени от 
вносителите на петицията, не представлява нарушение на Директивата за ОВОС.

В заключение следва да се отбележи, че настоящият текст на директивата не дава 
основания да се счита, че е налице нарушение, свързано с това, че не е предоставена 
информация за алтернативен маршрут.


