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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1356/2009, внесена от O.C., с ирландско гражданство, относно 
планираното изграждане на 110-киловатов електропровод между 
електроцентралата в Cushaling и подстанцията в Thorsberry, Ирландия

1. Резюме на петицията

Вносителят поставя под съмнение проучването на въздействието върху околната среда 
във връзка с изграждането на 110-киловатов електропровод между електроцентралата в 
Cushaling и подстанцията в Thorsberry, Ирландия, като твърди, че последствията за 
околната среда и за разположените в близост археологически обекти не са били 
правилно оценени. Според вносителя на петицията в ирландското законодателство 
относно разрешенията за строеж са допуснати специални изключения за строителя 
„Electricity Supply Board (ESB)”. Вносителят твърди, че ESB може да кандидатства за 
разрешение за строеж върху частна собственост, без да се налага да иска разрешение от 
собствениците. Той осъжда липсата на информация около процеса на одобрение и 
факта, че не са били разглеждани по подходящ начин алтернативни терени за 
изграждането на обекта.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 януари 2010 г .  Комисията е приканена да представи 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Директива 85/337/ЕИО1относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда (Директива за ОВОС), във вида, в който е изменена с
                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г.
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Директиви 97/11/ЕО1, 2003/35/ЕО2 и 2009/31/ЕО3, изисква оценка на въздействието на 
някои публични и частни проекти върху околната среда.

Съгласно Директивата за ОВОС, проектите, които биха могли да окажат съществено 
въздействие върху околната среда, inter alia поради своя характер, мащаби или 
местоположение, са предмет на оценка на въздействието им върху околната среда 
преди да бъде издадено разрешение за осъществяване. Директивата за ОВОС прави 
разлика между проектите, за които се изисква задължителна ОВОС (проектите от 
приложение І, между които е посочено строителството на надземни електропроводи с 
напрежение 220 kV и по-високо и с дължина над 15 км), и тези, за които органите на 
държавите-членки трябва да определят чрез процедура, наречена „скрининг“, дали биха 
могли да окажат съществено въздействие, като вземат предвид критериите, посочени в 
приложение ІІІ от директивата (проектите от приложение ІІ, между които е посочен 
преносът на електроенергия по надземни кабели (проекти, невключени в приложение 
I)). Ако това е така, е необходимо да се извърши ОВОС.  По отношение на проектите от 
приложение ІІ, държавите-членки следва да направят необходимото, за да се уверят, че 
резултатите от скрининга на компетентните органи са достояние на обществото.

Въз основа на предоставената от страна на вносителя информация, не е възможно да се 
определи дали в конкретния случай е спазено правото на Общността, и дали е надлежно 
извършен скрининг.

Според представената от вносителя на петицията информация, Комисията не може да 
посочи нарушение на законодателството на ЕО в областта на околната среда.  В случай 
че вносителят на петицията предостави на комисията по петиции допълнителна 
информация, Комисията ще преразгледа случая.

4. Отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Вносителят на петицията оспорва процеса на издаване на разрешителни за строежа на 
110-киловатов електропровод между електроцентралата в Cushaling и подстанцията в 
Thorsberry, Ирландия.  Според вносителя на петицията ирландското законодателство 
относно разрешенията за планиране щяло да направи специално изключение за 
строителя "Electricity Supply Board (ESB)". Вносителят на петицията продължава да 
твърди, че ESB може да кандидатства за разрешително за строеж върху частна 
собственост, без да се налага да иска съгласието на собствениците. Той осъжда липсата 
на информация, която забулва процеса на одобрение и факта, че не са разгледани 
адекватно алтернативни терени.
Отговорът на петицията от страна на Комисията заключава, че въз основа на 
предоставената от вносителя на петицията информация Комисията не може да установи 
нарушаване на законодателството на ЕС в областта на околната среда. 

След този отговор вносителят на петицията е потърсил услугите на Vincent JP Farry & Co 
Ltd, Planning & Development Consultants ("консултантът") и впоследствие е внесъл 

                                               
1 ОВ L 73, 14.3.1997 г.
2 ОВ L 156, 25.6.2003 г.
3 ОВ L 140, 5.6.09 г., стр.114.
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допълнителна информация, свързана с ОВОС и с процеса на издаване на разрешителни за 
допълнително разглеждане. 

Консултантът повдига, по-специално, два въпроса: 
- не е проведен "скрининг" за ОВОС независимо от факта, че проектът ще преминава през 
зона, предложена за природно наследство (pNHA) и че е бил предмет на обжалване, което 
принципно е трябвало да доведе до извършването на "скрининг" ако проектът се намира 
на територия, предложена за природно наследство; както и 
- въпросната околна среда е по-чувствителна от това, което е се предлага в докладите, 
изготвени от Съвета и строителя, а има вероятност проектът да окаже значително 
въздействие върху околната среда ако се развива по план. 

Във връзка със "скрининга" за ОВОС консултантът се позовава на член 103, параграф 2, 
буква в) 1 от ирландските разпоредби относно планирането и строителството, 2001 г. 
Съответно органът по планиране следва да проведе "скрининг" (с цел установяване дали 
се налага извършване на оценка на въздействието върху околната среда) ако подпраговата 
строителна дейност ще се извършва на или в "зона, обозначена като природно 
наследство, съгласно раздел 18 от акта за дивата природа (изменение), 2000 г."

Консултантът се позовава също така на разпоредбите на член 109, параграф 3,)2 който 
позволява на Съвета по планирането (An Bord Pleanala) да поиска извършване на оценка 
на въздействието относно подпраговите строителни дейности, когато се разглежда жалба, 
като се вземе по-специално предвид, че строителството ще преминава през зона, 
предложена за природно наследство (pNHA).

Следва да се отбележи, че консултантът не е поставил по въпрос факта, че проектът 

                                               
1 "103, параграф 2 В случай когато заявление за планиране подпрагова строителна дейност не е 

придружено от оценка на въздействието върху околната среда, а строителните дейности ще се 
извършват на или в -
в) зона, обозначена като природно наследство, съгласно раздел 18 от акта за дивата природа 
(изменение), 2000 г....
планиращият орган решава дали строителните дейности биха или не биха имали значително 
въздействие върху околната среда на съответното място, зона или земя.
3) Органът по планиране взема предвид критериите, установени в таблица 7, при вземането на 
решение съгласно настоящия член дали предложената строителна дейност би или не би имала 
значително въздействие върху околната среда.  "

2 "109, параграф 3 В случай когато жалба е свързана със заявление за планиране подпрагова 
строителна дейност и оценка на въздействието върху околната среда не е представена на органа по 
планиране във връзка със заявлението за планиране, а строителните дейности ще се извършват на или
в - ...
в) зона, обозначена като природно наследство, съгласно раздел 18 от акта за дивата природа 
(изменение), 2000 г....
строителят решава дали строителните дейности биха или не биха имали значително въздействие 
върху околната среда на съответното място, зона или земя.
4) строителят взема предвид критериите, установени в таблица 7, при вземането на решение 
съгласно настоящия член дали предложената строителна дейност би или не би имала значително 
въздействие върху околната среда. 
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представлява подпрагова строителна дейност 1 , а по-скоро, че има нужда от провеждане 
на "скрининг", като се има предвид, че строежът ще преминава през зона, предложена за 
природно наследство (pNHA), е бил предмет на обжалване и вероятно ще има сериозно 
отражение. 

Проектът, посочен от вносителя на петицията, попада в обхвата на Директивата за оценка 
на въздействието върху околната среда (ДОВОС) (Директива на Съвета 85/338/ЕИО 2

относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната 
среда, във вида изменен от Директиви 97/11/ЕО 3, 2003/35/ЕО 4 и 2009/31/ЕО 5). Съгласно 
тази директива проектите, които има вероятност да имат значително въздействие върху 
околната среда, наред с другото, по силата на тяхното естество, размер или 
местоположение, трябва да бъдат предмет на оценка на тяхното въздействие върху 
околната среда, преди да получат разрешително за строеж.

Промишлените инсталации за пренос на електроенергия по наземни кабели (проектите не 
са включени в приложение І), както са описани от вносителя на петицията, са обхванати 
от приложение ІІ, параграф 3, буква б) от Директивата за ОВОС. За видовете проекти, 
включени в приложение II, държавите-членки трябва да определят, или чрез разглеждане 
на всеки отделен случай, или съгласно гранични стойности или критерии, дали проектът 
следва да се подложи на оценка поради евентуалното му значително въздействие върху 
околната среда, като се вземат предвид съответните критерии за избор, посочени в 
приложение III от директивата за ОВОС. 

Директивата за ОВОС е транспонирана в ирландското законодателство, чрез част Х от 
Акта за планиране и строителство и част 10 от Разпоредбите за планиране и строителство 
(задължителен инструмент №600 от 2001 г.)  Актът от 2000 г. е изменен през 2006 и 2010 
г. Част 10 от разпоредбите от 2001 г. разглежда скрининга на подпраговата оценка на 
въздействието върху околната среда:

 Член 102 предвижда, че когато заявление за планиране на подпрагова строителна 
дейност е придружено от оценка на въздействието върху околната среда, то 
заявлението се разглежда така, сякаш според изискванията оценката на въздействието 
върху околната среда е трябвало да бъде внесена по раздел 172 от Акта от 2000 г. (т.е. 
задължително извършване на оценка на въздействието върху околната среда);

 Член 103 предвижда, че когато заявление за планиране подпрагова строителна 
дейност не е придружено от оценка на въздействието върху околната среда, а 
органът по планиране счита, че строителството би могло да има сериозно въздействие 

                                               
1 Разпоредби за планиране и строителство, 2001 г. Таблица 5, част2, буква "б) Промишлените 

газопреносни инсталации, както и преносните инсталации за пара и топла вода с възможно 
топлоотдаване от 300 мегавата или повече, или пренасянето на електроенергия по наземни кабели, 
невключени в част 1, когато волтажът е 200 киловолта или повече."

2 ОВ L 175, 5.7.1985 г.
3 ОВ L 73, 14.3.1997 г.
4 ОВ L 156, 25.6.2003 г.
5 OВ L 140/114, 5.6.2009 г.
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върху околната среда, той изисква от заявителя да внесе оценка на въздействието 
върху околната среда.   (Член 109 дава същите правомощия на Съвета по 
планирането (An Bord Pleanala) във връзка с жалбите, свързани с планирането).   
При вземането на решение относно това дали дадено подпрагово строителство би или 
не би имало подобно сериозно въздействие, органът по планирането или Съветът 
вземат предвид критериите, установени в таблица 7 от разпоредбите от 2001 г., които 
транспонират приложение ІІІ от Директивата за ОВОС. 

Освен това отделът по въпросите на околната среда, наследството и местното 
управление издаде насоки през август 2003 г. за органите, отговарящи за ОВОС, във 
връзка с подпраговото строителство. Ако даден член от обществеността внесе писмено 
заявление пред органа по планиране във връзка с текущо планиране на строителна 
дейност - напр. с твърдението, че дадена подпрагова строителна дейност следва да 
изисква оценка на въздействието върху околната среда - то това лице следва да бъде 
уведомено за решението на органа по планиране и, ако не е доволно от решението, то има 
право да обжалва решението пред Съвета по планирането (An Bord Pleanala).  Съветът 
определя жалбата от самото начало т.е. все едно заявлението е внесено на първа 
инстанция пред Съвета. От Съвета се изисква да изложи основните причини и 
съображения, на които се основава неговото решение, а тази документация е публично 
достъпна.
От внесената документация, по-специално доклада на инспектора от Съвета по 
планирането (An Board Pleanala), става видно, че компетентният орган е извършил 
"скрининг" на проекта за евентуална необходимост от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда. Не се е оказало необходимо извършването на оценка 
на въздействието върху околната среда, като се има предвид наред с другото следната 
логика, че проектът е допустим във връзка с неговото въздействие върху "the Grand 
Canal", което е зона, предложена за природно наследство (pNHA):

 проектът ще има въздействие върху визуалното възприятие на канала, но това не се 
счита за безвъзвратно навреждащо на туристическия потенциал и възможностите за 
развлечение на канала.

 линията ще бъде отдалечена от шлюзовете, където вероятно ще бъдат съсредоточени 
повечето дейности по канала; 

 линията пресича канала приблизително под прав ъгъл, което свежда до минимум 
визуалното неудобство, което би съществувало при по-неправилна подредба;

 визуално по-агресивните решетъчни конструкции са елиминирани понеже 
съществуват прави участъци на линията от двете страни на канала;

 подобни конструкции понастоящем са част от околностите на канала. 

Заключение

Въз основа на допълнителната информация, получено от вносителя на петицията, 
Комисията счита, че не разполага с достатъчно елементи, за да заключи, че ирландските 
органи са надхвърлили своите правомощия, при определяне, че извършването на оценка 
на въздействие върху околната среда не е било необходимо, и Комисията не може да 
установи възможно нарушение на законодателството на ЕС по отношение на Директивата 
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за ОВОС.

5. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

В отговор на допълнителната кореспонденция  от вносителя на петицията относно 
строежа на 110-киловатов електропровод между електроцентралата в Cushaling и 
подстанцията в Thorsberry, Ирландия, Комисията би искала да потвърди по-ранните си 
заключения  относно липсата на доказателства за нарушаването на Директива 
2011/92/EС 1 ("Директива за ОВОС") по отношение на приложение ІІ, параграф 3, буква 
б). 

Допълнителната кореспонденция приканва Комисията да разгледа проекта за 
електропровод в рамките на обхвата на приложение 1, параграф 20 от Директивата за 
ОВОС. Тази категория включва „строителството на надземни електропроводи с 
напрежение 220 kV и по-високо и с дължина над 15 км”, а проектите в рамките на 
приложното й поле изискват задължителна ОВОС.  Според вносителя на петицията 
въпросният електропровод отговаря на първата част от това определение понеже е с 
дължина над 15 км. Що се отнася до втората част от определението, т.е напрежение 220 
kV, вносителят на петицията твърди, че това не следва да се разглежда като решаващо 
и че 110 kV електропровод следва да се разглежда като еквивалентен, въз основа на 
визуалното му въздействие. 

Комисията не приема предложението на вносителя на петицията приложение І, 
параграф 20 да бъде тълкувано като обхващащо 100 kV електропроводи. Тя счита по-
специално, че позоваването на 220 kV представлява необходима част от определението 
за целите на определянето дали наличието на ОВОС е задължително. На тази основа 
конкретният проект за електропровод не попада в рамките на приложното поле на 
категорията от приложение І, параграф 20 и не може да бъде установено нарушение във 
връзка с него.

                                               
1 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно 

оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда [кодификация], 
OВ L 26, 28.1.2012 г. 


