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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0249/2007, внесена от Pauline Smout, с британско гражданство, 
относно нарушения на законодателството на ЕО при издаване на 
разрешително за построяване на депо за отпадъци в  Hafod Quarry, 
Wrexham (Уелс, Обединено кралство)

1. Резюме на петицията

Вносителката критикува решението на Агенцията за околната среда на Уелс за 
издаване на разрешително за построяването на депо за отпадъци в каменоломната 
Hafod Quarry, Wrexham (Уелс, Обединено кралство), като смята, че то не зачита 
законодателството на ЕО в областта на околната среда и рециклирането на отпадъци. 
Вносителката обяснява, че проектът за построяване на депо за отпадъци в Hafod Quarry 
е получил отказ през 1988 г., а през 2004 г. част от каменоломната е била обявена за 
специална защитена зона. Според вносителката, предприемачът е обжалвал отказа за 
издаване на разрешително и, въпреки протестите на местните жители и Групата за 
защита на околната среда, е спечелил делото. Вносителката оспорва решението на 
Агенцията за околната среда, тъй като издаденото разрешително за построяване на 
депото не отчита въздействието, което последното ще има върху жителите, както и 
настоящия статут на района като специална защитена зона, а освен това възпрепятства 
ефективното прилагане на политиката на ЕО за рециклиране на отпадъците.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 юли 2007 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 октомври 2007 г.

Кратка информация
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Вносителката оспорва издаденото от Агенцията за околната среда на Уелс през м. 
октомври 2004 г. разрешително за построяване на депо в каменоломната Hafod Quarry 
(Wrexham) поради следните причини:

– Депото е разположено в специална защитена зона, обявена за такава през 2004 г.;
– Не се отчита въздействието, което депото ще има върху жителите;
– Тази мярка е стимул за изхвърляне на отпадъците в депа, вместо да се насърчава 

тяхното рециклиране; и
– Допринася за вредното въздействие, което вече се наблюдава в малкия жилищен 

район, и което се дължи на три големи депа за отпадъци в района, няколко по-малки 
и една токсична лагуна.

Забележки на Комисията по петицията

Държавите-членки могат по свое усмотрение да избират между депониране и други 
методи за обработка на отпадъците.

В случай на депониране, Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци1

поставя специфични изисквания за построяването, експлоатацията, затварянето и 
последващата грижа за депата, за да бъде предотвратено или намалено до възможния 
минимум евентуалното отрицателно въздействие върху околната среда или човешкото 
здраве. Разположението на дадено депо трябва да отчита изискванията, имащи 
отношение, inter alia, към защитата на природата или на културното наследство в 
района.

Трябва да бъде проведена оценка за въздействието върху околната среда в съответствие 
с Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 97/11/ЕО2 относно оценката на 
въздействието на определени публични и частни проекти върху околната среда, ако е 
вероятно депото да има значително въздействие върху околната среда.

В допълнение, член 6, параграф 3 от Директива 92/43/ЕИО3 за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна изисква всеки план или проект, който може 
да окаже значително влияние върху дадена специална защитена зона (СЗЗ) или върху 
специална защитена територия, да бъде подложен на съответна проверка относно 
неговото въздействие върху територията от гледна точка на целите на директивата.

Вносителката вече се обърна пряко към Комисията, която разгледа повдигнатите от нея 
въпроси. Изглежда, че преди издаването на разрешително за планиране е била
проведена оценка за въздействието върху околната среда, и че съответните национални 
органи са оценили потенциалното въздействие на дейностите по депониране в СЗЗ. В 
резултат на това, Комисията беше осведомена, че разрешителното за депониране в 
рамките на СЗЗ е било оттеглено.

                                               
1 ОВ L 182, 16. 7. 1999 г., стр. 1.
2 ОВ L 073, 14. 3. 1997 г., стр. 5.
3 ОВ L 206 от 22. 07. 1992 г.
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Заключения

Следователно, Комисията не установява нарушение на правото на Общността.

4. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

В своето първо съобщение от 19 октомври 2007 г. във връзка с тази петиция, Комисията 
обясни, че в случая не е установено нарушение на правото на Общността. Впоследствие 
вносителката на петицията предостави допълнителни факти.

Загрижеността на вносителката е свързана по-скоро с близостта на депото за отпадъци 
до жилищните сгради, а не толкова с потенциалното въздействие върху намиращата се 
в близост специална защитена зона (СЗЗ), определена съгласно Директива 92/43/ЕИО 
за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна1. В Директива 
относно депонирането на отпадъци2 не се съдържат ясни указания относно 
разрешеното минимално отстояние на депата за отпадъци от жилищните зони. Такива 
указания са се съдържали в първоначално внесеното от Комисията предложение за 
директивата, но те не са били запазени в окончателния текст, одобрен от законодателя.

Изглежда, че през 1992 г. във връзка с депото е била извършена оценка за 
въздействието върху околната среда съгласно изискванията на Директива 85/337/ЕИО
относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда3 и през 1995 г. е било издадено разрешение за строеж. Впоследствие е 
обявена СЗЗ, която обхваща част от одобрената територия на бъдещото депо, като в 
резултат на това разрешението за разполагане на депото в тези участъци е било 
отменено. Вносителката изказва загриженост, че впоследствие е направено изменение 
на разрешението, но не е бил извършен скрининг за определяне необходимостта от по-
нататъшна оценка за въздействието върху околната среда съгласно Директива 
85/337/EИО.

Комисията обсъди тази петиция с Обединеното кралство по време на наскоро състояла 
се среща. Органите на Обединеното кралство обясниха, че разрешението за строеж, 
издадено за депото за отпадъци през 1995 г., е било изменено през 1998 г., но 
единствено с цел удължаване на периода на функциониране на депото, а не въвеждане 
на съществени промени в старото разрешително. Изискванията на Директива 
85/337/ЕИО, изменена с Директива 97/11/ЕО4, не са били разглеждани в случая, тъй 
като удължаването на периода на функциониране не попада в обхвата на точка 13 от 
Приложение II към директивата. По отношение на оплакванията от неприятна миризма, 
изглежда, че миризмите от обекта са били неутрализирани, въпреки че вносителката на 
петицията остава загрижена относно ефекта върху здравето на децата, причинен от
замърсяването. Понастоящем не е ясно дали проблемите, свързани с миризмата, 
продължават да бъдат налице.

                                               
1 OВ L206 от 22.07.1992 г.
2 OВ L 182, 16.07.1999 г., стр.1
3 OВ L 175, 5.7.1985 г., стp.40 
4 OВ L 73, 14.3.1997 г., стp. 5
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Вносителката изразява загриженост и по отношение на потенциалното замърсяване на 
водите, причинено от депата за отпадъци в зоната на река Dee, както и замърсяване на 
намиращите се под депата подпочвени води. Тези твърдения обаче са от много общ 
характер и без да разполага с по-конкретна информация относно действителното 
замърсяване, Комисията не е в позиция адекватно да проследи случая с органите на 
Обединеното кралство. Комисията следователно заключава, че предоставената 
информация не й дава основание да счита, че е налице нарушение на правото на 
Общността.


