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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0840/2004, внесена от Андрю МакГрат (с ирландско 
гражданство), от името на фондацията „Тара“, относно планираното 
изграждане на автомагистрала през област с археологическо значение в 
Ирландия

Петиция 0546/2005, внесена от Джулиета Кленси (с ирландско 
гражданство), от името на „Общество за археология и история в Мийт“ 
(Meath Archaeological and Historical Society), с 2 подписа, относно 
възражение срещу нова автомагистрала M3 в Ирландия. 

Петиция 723/2005, внесена от Ким Монтия (с британско гражданство), 
относно автомагистралата Тара Вели в Северна Ирландия.

1. Резюме на Петиция 840/2004

Вносителят на петицията възразява срещу предложеното изграждане на автомагистрала 
през област с археологическо значение в Ирландия. Той твърди, че важни 
археологически обекти ще бъдат разрушени, ако пътят бъде построен, както е 
заплануван. Вносителят на петицията заявява, че ирландските органи не са взели 
предвид алтернативни маршрути и че са пренебрегнали препоръките на независими 
археолози, както и мнението на засегнати живущи и членове на обществеността. Освен 
това се твърди, че в издаденото разрешително за проектиране компетентният орган е 
отрекъл пътят да има някакво вредно за околната среда въздействие и не е посочил 
факта, че исторически обекти ще бъдат застрашени от плана.  Вносителят на петицията 
призовава да бъде защитено това, което смята за „вероятно най-важния археологически 
обект в Европа”.

Резюме на Петиция 0546/2005
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Вносителите на петицията възразяват срещу предложението част от платена 
автомагистрала да минава през област в графство Мийт; те считат, че това е заплаха за 
уникалното археологическо естество на Тара. Те поставят под въпрос уместността на 
ирландското проектиране и процеса на оценка на въздействието върху околната среда, 
посочвайки редица недостатъци (например използвана методология, липса на 
подходяща дискусия на алтернативите и др.). Вносителят на петицията също така 
посочва, че тяхната асоциация - наред с други жалби от над 350 учени – вече е внесла 
възражения против схемата на основание археологическо наследство. Тъй като не 
могат да си позволят да предприемат действия пред Върховния съд, те отправят искане 
към ЕП да проучи въпроса.

Резюме на Петиция 0723/2005

Вносителят на петицията търси съдействие от Европейския парламент за 
предотвратяване на разрушаването на свещено и историческо място в интерес на 
отделни граждани понастоящем и в бъдеще.

2. Допустимост

– Петиция 840/2004: обявена за допустима на 11 април 2005 г. 
– Петиция 546/2005: обявена за допустима на 12 октомври 2005 г. 
– Петиция 723/2005 е обявена за допустима на 23 ноември 2005 г. 

Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията (840/2004), получен на 9 ноември 2005 г.

Тази петиция касае загриженост относно заплахата за местност с археологическо 
значение в резултат на изграждането на автомагистрала през долината Тара-Скрин в 
графство Мийт. 

Вносителят на петицията следва да е наясно, че, въпреки че Европейската комисия 
има правомощия да предприема правни действия срещу държави членки, тя може да 
предприеме такива действия само ако има доказателство за извършено нарушение на 
законодателството на Европейската общност. В този случай съответният правен акт, 
който може да се приложи, е Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда1, изменена 
с Директива 97/11/EO (Директивата за ОВОС). Директивата за ОВОС предвижда 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на значими за околната среда 
пътни проекти преди да се издаде разрешение за тяхното изграждане.

В този случай предложеният проект за автомагистрала е бил подложен на ОВОС. 
Директивата за ОВОС не диктува конкретен резултат от процеса на планиране, а по-
скоро е процес, чрез който отрицателните за околната среда ефекти и мерките за 
тяхното облекчаване във връзка с предложен проект за строителство следва да бъдат 
                                               
1 OВ L 175, 5.7.1985 г., стр.40.
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определени и подложени на публична консултация преди да бъде взето решение за 
издаване на разрешение. Докато вносителят на петицията излага критики относно 
избора на маршрут, въз основа на предоставената информация не е възможно да се 
установи наличие на нарушение на Директивата за ОВОС.

Отговор на Комисията (546/2005 и 723/2005), получен на 3 февруари 2006 г.

Тези петиции касаят загриженост относно заплахите за множество местности с 
археологическо значение в резултат на изграждането на автомагистрала М3 през 
долината Тара-Скрин в графство Мийт. 

Вносителите на петициите следва да са наясно, че, въпреки че Европейската комисия 
има правомощия да предприема правни действия срещу държави членки, тя може да 
предприеме такива действия само ако има доказателство за извършено нарушение на 
законодателството на Европейската общност. В този случай съответният правен акт, 
който може да се приложи, е Директива 85/337/ЕИО1 на Съвета относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена 
с Директива 97/11/ЕО2 (Директивата за ОВОС). Директивата за ОВОС предвижда 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на значими за околната среда 
пътни проекти преди да се издаде разрешение за тяхното изграждане. Във връзка с 
въпроса за достъп до информация, посочен от първия вносител на петиция, 
приложимото законодателството е Директива 2003/4/ЕО3 относно обществения 
достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на 
Съвета. Според член 3 от нея, държавите членки гарантират, че от публичните 
власти се изисква да предоставят на разположение информацията, съхранявана от 
или за тях, за всеки заявител при поискване и без той да трябва да декларира 
интерес.  Държавите членки могат да предвидят отказ на искане на информация 
относно околната среда въз основа на изчерпателните причини, представени в член 
4. В член 6 е даден достъп до правосъдие за всеки заявител, който счита, че искането 
му за предоставяне на информация е било игнорирано, било е погрешно отхвърлено, 
че му е отговорено неточно или че по някакъв друг начин не е третирано в 
съответствие с разпоредбите на членове 3, 4 или 5.

В този случай предложеният проект за автомагистрала е бил подложен на ОВОС. 
Директивата за ОВОС не диктува конкретен резултат от процеса на планиране, а по-
скоро е процес, чрез който отрицателните за околната среда ефекти и мерките за 
тяхното облекчаване във връзка с предложен проект за строителство следва да бъдат 
определени и подложени на публична консултация преди да бъде взето решение за 
издаване на разрешение. Докато вносителят на петицията излага критики относно 
избора на маршрут, въз основа на предоставената информация не е възможно да се 
установи наличие на нарушение на Директивата за ОВОС. По въпроса за достъп до 
информация вносителят на петицията не е представил достатъчни доказателства по 
въпроса, за да може Комисията да направи оценка на ситуацията.

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.
2 ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5.
3 ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.
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4. Отговор от Комисията (REV), получен на 23 март 2007 г.

По отношение на планирането на проекта М3, Комисията е уведомена, че 
ирландските органи са следвали процедури, установени в Насоките за управление на 
национални пътни проекти на националния орган за управление на пътищата. В 
процеса на планиране са взети предвид десет възможни маршрута в местността Тара-
Скрин, като е обърнато внимание на археологическите останки там.  Предпочитаният 
маршрут, който е бил избран впоследствие, е бил предмет на устно изслушване от 
страна на апелативната комисия по планиране (Аn Bord Pleanála), което е довело до 
тяхното решение през август 2003 г. да одобрят предложения маршрут за 
автомагистрала.

Комисията разбира, че въпросът с археологическите останки по маршрута е бил 
разгледан в съответствие със законите за националните паметници 1930–2004 г., 
заедно с настоящите археологически проучвания и разкопки, проведени в 
съответствие с насоките, издадени от министъра на околната среда, историческото 
наследство и местното управление през май 2005 г. Изграждането следва да започне 
след приключване на недовършените археологически дейности.

В допълнение към предишните отговори на Комисията по повод повдигнатите 
въпроси (от 9 ноември 2005 г. по отношение на петиция 840/2004 и от 17 януари 
2006 г .  по отношение на петиции 546/2005 и 723/2005), Комисията изразява 
становището, че последната получена документация не предоставя никаква нова 
информация относно прилагането на Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно 
оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната 
среда1, изменена с Директива 97/11/ЕО (Директивата за ОВОС), по отношение на 
строителството. Съответно Комисията остава на мнение, че въз основа на 
предоставената информация не е възможно да се установи нарушение на 
Директивата за ОВОС.

5. Отговор от Комисията (REV II), получен на 12 февруари 2008 г.

Тези петиции касаят загриженост относно заплахите за множество местности с 
археологическо значение в резултат на изграждането на автомагистрала М3 
през долината Тара-Скрин в графство Мийт.

През октомври 2007 г., Комисията реши да изправи Ирландия пред Съда на 
Европейските общности (СЕО) заради пропуски в ирландското законодателство, 
използвано за въвеждане на Директивата за оценка на въздействието върху околната 
среда (Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични 
и частни проекти върху околната среда, изменена с Директиви 97/11/ЕО и 
2003/35/ЕО)2. В съответствие с директивата държавите членки са задължени да 
извършват оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС) преди даване на 
разрешение за определени видове публични и частни проекти, за които се счита, че 
ще окажат значително въздействие върху околната среда.

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.
2 OВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5-15.
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Един елемент от случая касае подхода на Ирландия към решения, включващи 
разрушаването на исторически постройки и археологически паметници. Директивата 
изрично посочва ефектите върху археологическото наследство и Комисията е 
загрижена, че според тълкуването на Ирландия директивата не се прилага към някои 
отделни решения, включващи разрушаването на постройки и паметници, за да улесни 
инфраструктурни и други видове проекти, обхванати от директивата. В последно 
предупреждение, изпратено на Ирландия през юни 2007 г., Комисията посочи като 
пример липсата на извършена оценка за решение за разрушаване на национален 
паметник, разположен по маршрута на проекта на автомагистрала M3 близо до Тара в 
графство Мийт.

Комисията ще продължи да информира комисията по петиции за развитието на случая, 
посочен в тази петиция.

6. Отговор от Комисията (REV III), получен на 24 април 2009 г.

В допълнение на съобщението си до комисията по петиции от 11 февруари 2008 г., 
Комисията може да докладва, че след решението Ирландия да бъде изправена пред 
Съда на Европейските общности (СЕО) заради пропуски в ирландското 
законодателство, свързано с прилагане на Директивата за оценка на въздействието 
върху околната среда (Директива 85/337/ЕИО1 относно оценката на въздействието на 
някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директиви 
97/11/ЕО2 и 2003/35/ЕО3, в началото на февруари 2009 г., пред Съда на Европейските 
общности e започнато производство по това дело4.

След като бъде постановено, решението ще бъде достъпно за вносителя на петицията 
пряко чрез интернет страницата на Съда, http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.

7. Отговор на Комисията (REV IV) (Петиции 840/2004, 546/2005 и 723/2005),
получен на 18 юли 2011 г.

Комисията може вече да докладва, че Съдът на Европейския съюз предаде своето 
Решение по дело C-50/09 на 3 март 2011 г .   Той постанови, че ирландското 
законодателство не съответства на Директивата за оценка на околната среда (Директива 
85/337/ЕИО5 относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти 
върху околната среда, изменена от Директива 97/11/ЕО6 и Директива 2003/35/ЕО7), тъй 
като работите по събаряне и разрушаване са изключени от обхвата на ирландското 
законодателство, което транспонира директивата.  

Съдът излезе със заключение, че, обратно на твърдението на ирландското 
правителство, работите по събаряне и разрушаване попадат в обхвата на Директивата 

                                               
1 OВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40-48.
2 OВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5-15.
3 OВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17-25.
4 Дело C-50/09.
5 OВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40-48.
6 OВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5-15.
7 OВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17-25.
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за ОВОС и в това отношение могат да представляват „проект“ по смисъла на член 1, 
параграф 2 от нея.  Според Съда ирландското законодателство не отчита възможността, 
че работите по събаряне и разрушаване биха могли, сами по себе си, да представляват 
„проект“, попадащ под обхвата на Директивата за ОВОС.

Ирландските органи уведомиха Комисията, че възнамеряват да приемат ново 
законодателство, съответстващо на решението на Съда.

Решението е пряко достъпно за вносителя чрез уебсайта на Съда: 
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.

8. Отговор на Комисията (REV V) (Петиции 840/2004, 546/2005 и 723/2005),
получен на 24 октомври 2012 г.

В предишното си Съобщение до комисията по петиции, Комисията докладва, че 
ирландските органи са уведомили Комисията за намерението си да приемат ново 
законодателство, за да се съобразят с решението на Съда на Европейския съюз по Дело 
C-50/09.  

Въпреки това, с оглед на продължителния неуспех на Ирландия да се съобрази с 
решението на Съда, Комисията реши на 21 юни 2012 г. да отнесе случая до Съда на 
Европейския съюз. Оттогава Ирландия прие ново законодателство за прилагане на 
съдебното решение.  Понастоящем Комисията анализира това законодателство и 
поддържа тясна връзка с ирландските органи по този въпрос. По отношение на третото 
основание на решението на Съда, Ирландия прие регламентите на Европейския съюз от 
2012 г .  на 9 юли 2012 г .  (Оценка на въздействието върху околната среда от 
предложеното разрушаване на национални паметници) (Законов инструмент № 249 от 
2012 г.).

9. Отговор на Комисията (Петиции 840/2004, 546/2005 и 723/2005), получен на 
28 юни 2013 г.

В предишното си съобщение до комисията по петиции Комисията докладва, че 
Ирландия е приела значителен брой нови законодателни разпоредби, насочени към 
прилагане на решението на Съда по Дело С-50/09. 
Комисията вече оцени новото законодателство и счита, че то преодолява 
несъответствия в ирландското законодателство при транспониране на разпоредбите на 
Директивата за ОВОС, както беше констатирано в решението по Дело С-50/09. 

С цел прилагане на първото основание на съдебното решение, през 2012 г. и в началото 
на 2013 г. Ирландия прие известен брой законодателни изменения (пълен списък е 
предоставен в приложението) и уведоми Комисията за това, за да транспонира изцяло 
изискванията на член 3 от Директива 2011/92/ЕС по отношение на секторите на 
планиране, аквакултура, жалби, свързани с аквакултура, артериален дренаж, 
управление на риска от наводнения, газ и нефт, брегове, горско стопанство. Освен това 
ирландските органи са публикували редица ръководства, разясняващи въздействието на 
новите разпоредби. 
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С цел прилагане на второто основание на съдебното решение, през 2012 г. Ирландия 
прие законодателни изменения на Закона за управление на отпадъците от 1996 г., 
Закона за планиране и развитие от 2000 г. и Закона за Агенцията за закрила на околната 
среда от 1992 г. Новите разпоредби изискват органите по планирането и агенцията да 
си сътрудничат при издаването на разрешение за изграждане, както и заявлението за 
лиценз в агенцията да се предхожда от заявление за планиране.

С цел прилагане на третото основание на съдебното решение, на 9 юли 2012 г. 
Ирландия прие регламентите на Европейския съюз от 2012 г. (Оценка на въздействието 
върху околната среда от предложеното разрушаване на национални паметници) 
(Законов инструмент № 249 от 2012 г.). Новата нормативна уредба 
(Законов инструмент № 249 от 2012 г.) изменя Закона за националните паметници от 
1930 г., като въвежда процедури за оценка на въздействието върху околната среда във 
връзка със разрушаването на национални паметници, например в контекста на строежа 
на пътища. Съгласно нормативната уредба разрушаването на национални паметници е 
предмет на оценка на въздействието върху околната среда.
По времето, когато петиции са внесени, ирландското законодателство в областта на 
оценката на въздействието върху околната среда имаше недостатъци в различни 
отношения. Петициите се отнасят до оценка на въздействието върху околната среда, 
предприета съгласно старото законодателство. Поради това не би било целесъобразно 
да се предприемат по-нататъшни действия по въпроса, тъй като старото 
законодателство вече не е в сила. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Законодателни актове, приети с цел привеждане в съответствие с първото основание на 
решението по Дело С-50/09:

 Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Газ), 
регламенти от 2012 г. (Законов инструмент № 403 от 2012 г.);

 Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Нефт), 
регламенти от 2012 г. (Законов инструмент № 404 от 2012 г.);

 Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Аквакултура), 
регламенти от 2012 г. (Законов инструмент № 410 от 2012 г.);

 Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Закон за 
планиране и развитие от 2000 г.), регламенти от 2012 г. (Законов инструмент № 
419 от 2012 г.);

 Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Брегове), 
регламенти от 2012 г. (Законов инструмент № 433 от 2012 г.);

 Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Селско 
стопанство) (изменение), регламенти от 2013 г. (Законов инструмент № 142 от 
2013 г.); 

 Европейски съюз (Одобрение по отношение на горите и оценка) (изменение), 
регламенти от 2012 г. (Законов инструмент № 442 от 2012 г.);

 Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Жалби, 
свързани с аквакултура), регламенти от 2012 г. (Законов инструмент № 468 от 
2012 г.);
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 Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Артериален 
дренаж), регламенти от 2012 г. (Законов инструмент № 469 от 2012 г.); 

 Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Риск от 
наводнения), регламенти от 2012 г. (Законов инструмент № 470 от 2012 г.);

Законодателни актове, приети с цел привеждане в съответствие с второто основание на 
решението по Дело С-50/09:

 Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването), регламенти от 2012 г. 
(Законов инструмент № 282 от 2012 г.);

 Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда) (Отпадъци), 
регламенти от 2012 г. (Законов инструмент № 283 от 2012 г.);

Законодателни актове, приети с цел привеждане в съответствие с третото основание на 
решението по Дело С-50/09:

 Европейски съюз (Оценка на въздействието върху околната среда на 
предложеното разрушаване на национални паметници), регламенти от 2012 г. 
(Законов инструмент № 249 от 2012 г.).


