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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.6.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0534/2005 внесена от Боб Хигинс, с ирландско гражданство, 
от името на Aghancon Concerned Residents Association, относно 
последиците за околната среда от незаконното изграждане на 
дъскорезница

1. Резюме на петицията

Петицията се отнася до отрицателните последици за околната среда, причинени от 
предполагаемо незаконно изграждане на дъскорезница. Вносителят възразява също 
срещу действието и бездействието на съответните органи в Ирландия, които не са 
осъществили оценка на въздействието върху околната среда и не са информирали 
местните органи относно евентуално замърсяване на реките и водоизточниците. 
Вносителят посочва, че дейността на дъскорезницата противоречи на директивата на 
ЕС за питейната вода и на рамковата директива за отпадъците.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 октомври 2005 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 10 октомври 2006 г.

Вносителят е загрижен по повод последиците за околната среда от инсталация за 
обработване на дърво, разположена в Leap Castle, Roscrea, графство Офали, Ирландия. 
Инсталацията е била разработена без никакво предварително съгласие за проекта в 
средата на 90те години. Местните или други органи не са предприели никакви 
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изпълнителни действия срещу нелегалния проект, който е довел до химическо 
замърсяване на почвата и подпочвените води с хром.

Комисията е информирана за посочената инсталация от предишна жалба относно 
същия проблем. Инсталацията обработва дърво като използва креозот и медено-хромен 
арсеник, като и двете вещества са токсични. В доклад за 2004 г. ирландската агенция за 
опазване на околната среда потвърди, че в резултат на неправилно използване на 
медено-хромен арсеник се е стигнало до сериозно замърсяване на почвата и 
подпочвените води, и на частните водоизточници.

Комисията даде за пример инсталацията в дело, което неотдавна беше внесено в Съда 
на Европейските общности срещу Ирландия1 във връзка с Директива 85/337/ЕИО2

относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда („Директива за ОВОС”), изменена с Директива 97/11/ЕО3. По този 
случай Комисията оспорва следното:

 тълкуването на ирландските органи, според което директивата не задължава 
държавите-членки да гарантират получаването на разрешение за проекта (което 
в случая на Ирландия включва също „разрешение за планиране”) преди проектът 
да бъде изпълнен;

 разпоредбите на ирландското законодателство, което позволява на строителните 
предприемачи да се съобразяват с изискванията за ОВОС чрез молба за 
узаконяване на строителни работи, които са частично или изцяло завършени;

 адекватността на разпоредбите за прилагане на ирландското законодателство и 
практиките за изпълнение на ирландските органи по отношение на 
предотвратяването на неразрешеното строителство.

Комисията изтъкна, че директивата изисква държавите-членки да оценяват проектите с 
оглед на евентуална нужда от ОВОС и, която в случай на необходимост, следва да бъде 
извършена преди даването на разрешение за проекта и започването на съответните 
строителни дейности. По този начин, не биха възникнали вредни последици, които се 
дължат на липса на предварителен анализ, и директивата ще окаже заложеното в нея 
превантивно действие.

Ирландия изтъкна, че използването на разрешение за продължаване на вече започнат 
проект представлява изключение, че разпоредбите и практиките за прилагане са строги 
и че съществуването на възможността за даване на разрешение за продължаване на вече 
започнат проект не създава бариера пред действията по прилагане. Комисията посочи 
редица примери, включително примера с инсталацията за преработка на дървен 
материал, за да покаже, че действията по прилагане не са стриктни и, че на практика, не 
са били предприети действия по прилагане при случаите, в които са били подадени 
молби за продължаване на нелегални проекти. Комисията отбеляза, че в този случай в 
продължение на много години местните органи не са успели да предприемат ефективни 
действия, за да санкционират неуспеха в получаването на разрешение за планиране. В 
допълнение, разглеждането на внесените от местните жители искове за получаване на 

                                               
1 C-215/06, Комисия/Ирландия.
2 ОВ L 175, 5.7.1985 г.
3 ОВ L 73, 14.3.1997 г.
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съдебна забрана на инсталацията постоянно се отлагаше, докато молбата за 
продължаване на дейността на инсталацията беше разгледана от ирландските органи, 
отговарящи за планирането. Когато беше отхвърлена първата молба за продължаване 
на дейността на инсталацията, предприемачът внесе втора молба и процедурата за 
налагане на съдебна забрана отново беше отложена.

Комисията предприема мерки от общ характер срещу Ирландия с цел да осигури по-
стриктно тълкуване на директивата и по-строг подход по отношение на изпълнение на 
неразрешени проекти. Част от представените доказателства се отнасят до въпросната 
инсталация за преработка на дървен материал.

След като бъде постановено, съдебното решение ще бъде достъпно за вносителя 
директно на уебсайта на Съда, http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.)

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 7 юли 2009 г.

Комисията вече информира комисията, че е дала за пример инсталацията, посочена в 
петицията в дело, което внесе в Съда на Европейските общности срещу Ирландия1 във 
връзка с Директива 85/337/ЕИО2 относно оценката на въздействието на някои публични 
и частни проекти върху околната среда („Директива за ОВОС”), изменена с Директива 
97/11/ЕО3.

Комисията оспори следното:
 тълкуването на ирландските органи, според което Директивата за ОВОС не 

задължава държавите-членки да гарантират получаването на разрешение за 
разработване (което в случая на Ирландия включва също „разрешение за 
планиране”) преди проектът да бъде изпълнен;

 разпоредбите на ирландското законодателство, които разрешават на 
предприемачите да изпълняват изискванията по ОВОС като само представят 
искане за запазване на проектите, които вече са били осъществени изцяло или 
частично;

 уместността на разпоредбите за прилагане на ирландското законодателство и 
практиките за прилагане на ирландските органи в областта на осуетяването на 
неразрешени проекти.

На 3 юли 2008 г. Съдът постанови съдебно решение в полза на Комисията, като се 
позова на несъответствие на ирландското законодателство с Директивата за ОВОС.

Съдебното решение е достъпно за вносителя директно на уебсайта на Съда, 
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.)

Впоследствие Комисията потърси информация от ирландските органи във връзка с 
мерките, предприети в съответствие със съдебното решение. Последните посочиха, че 
Ирландия възнамерява да измени законодателството си в областта на проектирането с 
цел да гарантира съответствие. Все пак досега необходимото законодателство не беше 

                                               
1 C-215/06, Комисия/Ирландия.
2 ОВ L 175, 5.7.1985 г.
3 ОВ L 73, 14.3.1997 г.
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прието или публикувано.

Факторите, които допринесоха за липсата на изпълнителни действия в Ирландия в 
случая с дъскорезницата, като например разпоредба за даване на последващо съгласие
и оценка на въздействието върху околната среда за неразрешени проекти, бяха успешно 
оспорени от Комисията в Съда на Европейските общности. Като счете съответното 
ирландско законодателство за несъответстващо на Директива 85/337/ЕИО, Съдът счете 
за ненужно да се произнася по отделните проекти, посочени от Комисията, 
включително случая с дъскорезницата.

Комисията продължава да следи случаите на предоставяне на последващо съгласие с 
цел да гарантира, че Ирландия осъществява необходимите законодателни изменения.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 8 октомври 2010 г.

Във връзка с предишното съобщение, Комисията продължава да следи случаите на 
предоставяне на последващо съгласие с цел да гарантира, че Ирландия осъществява 
необходимите законодателни изменения.

Комисията отново подчертава, че факторите, посочени в настоящата петиция, които 
допринесоха за липсата на изпълнителни действия в Ирландия, като например 
разпоредба за даване на последващо съгласие и оценка на въздействието върху 
околната среда за неразрешени проекти, бяха отнесени до Съда на Европейските 
общности в дело срещу Ирландия1 във връзка с Директива 85/337/ЕИО2 относно 
оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда 
(„Директива за ОВОС”), изменена с Директива 97/11/ЕО3.

На 3 юли 2008 г. Съдът постанови съдебно решение в полза на Комисията, като се 
позова на несъответствие на ирландското законодателство с Директивата за ОВОС. Тъй 
като съдът намери недостатъци в ирландското законодателство, той счете за ненужно 
да разглежда конкретните случаи, цитирани от Комисията.

След постановяване на решението Комисията потърси информация от ирландските 
органи във връзка с мерките, предприети в съответствие със съдебното решение. 
Последните предоставиха предложение за проектозаконодателство за коригиране на 
посочените в съдебното решение проблеми, но към настоящия момент Комисията не 
счита, че тези законодателни мерки са подходящи и в резултат на това започна съдебно 
производство съгласно член 260 от Договора за функционирането на ЕС. Комисията ще 
продължи да предприема необходимите правни стъпки, за да гарантира спазването на 
съдебното решение.

6. Допълнителен отговор от Комисията (Рев. IV), получен на 17 февруари 2012 
г.

От последното съобщение на Комисията Ирландия прие ново законодателство, което 
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2 ОВ L 175, 5.7.1985 г.
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претендира за разрешаване на нарушенията, установени от Съда на Европейските 
общности в решението му по дело 215/06.  През юли 2010 г. Ирландия прие Закона за 
устройството и развитието на територията за 2010 г. (Изменение).

Законът от 2010 г. премахва възможността за разрешение за продължаване на вече 
започнат проект, но я заменя със система за даване на съгласие.  „Началното“ 
законодателството, необходимо, за да влязат в сила съответните параграфи на закона за 
2010 г., е представен на Комисията на 12 октомври 2011 г., заедно с придружаващите 
нормативни актове. Това законодателство в момента се анализира.

В ход са и необходимите мерки за разрешаване на аспекта „Derrybrien“ по този случай. 
Освен горепосоченото решението на Съда по този случай разглежда и проблемите на 
прилагането.  По отношение на правоприлагането разрешаването на случая излиза 
извън рамките на чисто законодателните мерки.

Дискусиите между Комисията и ирландските органи относно новото законодателство и 
въпросите, свързани с прилагането, продължават с оглед осигуряване на пълно 
спазване на решението на Съда от страна на Ирландия.

7. Допълнителен отговор на Комисията (REV V), получен на 28 юни 2013 г.

Наблюдения на Комисията
След последния отговор на Комисията Ирландия предприе важни мерки за прилагане 
на законодателството, прието през юли 2010 г. и влязло в сила през есента на 2011 г. 
Сега Комисията приключи своята оценка.

Измененията на Закона за планирането и развитието от 2000 г .  (наричан по-долу 
„Законът“) и регламента за прилагане отстраниха възможността за постигане на 
съответствие с изискванията относно оценката на въздействието върху околната среда 
след започването на дейности без разрешение за осъществяване. Това означава, че 
разработване от категорията на проектите, изброени в приложение I или приложение II 
на Директива 2011/92/ЕС1 относно оценката на въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната среда (по-нататък наричана „Директивата за ОВОС“), 
започнато без издадено разрешение за осъществяване, следва да се разглежда като 
неразрешено разработване, което не отговаря на условията за продължаване на вече 
започнат проект. Органите по планирането трябва да отказват заявление за задържане и 
да предприемат правоприлагащи действия по отношение на неразрешените дейности. 
Узаконяването на неразрешено разработване вече е възможно само в два случая. Първо, 
разрешение за продължаване на вече започнат проект може да се издаде само за 
планове и проекти, които попадат извън обхвата на Директивата за ОВОС и поради 
това са изцяло от компетентността на държавата членка. Второ, в съответствие с 
решението на Съда на Европейския съюз, а именно, параграф 61 от дело С-215/06 
Комисията ср/у Ирландия, разрешението за продължаване на вече започнат проект 
следва да се запази като възможност при изключителни обстоятелства. Ирландия е 
определила тази възможност в нова процедура на заместващо съгласие (раздел XA от 
Закона), чрез която някои проекти може да бъдат узаконени при изключителни 
обстоятелства. Алтернативната процедура за даване на съгласие предвижда също така 
                                               
1 ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1.
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разпоредби за участието на обществеността по всяка заявка за заместващо съгласие и 
коригираща оценка на въздействието върху околната среда.

В допълнение към ограничаването на възможността за искане на разрешения за 
продължаване на вече започнат проект, целящи узаконяване на неразрешено 
разработване, Ирландия е предприела редица стратегически, политически и 
законодателни мерки за по-добро изпълнение на пространственото планиране. Първо, 
съгласно измененията на член 153 от Закона, органите по планирането вече имат 
задължение за издаване на известие за принудително изпълнение или за завеждане на 
искове, когато са започнати дейности без разрешение и предприемачът не отговори по 
приемлив начин на органите по планирането. Второ, на 10 май 2013 г. министърът на 
благоустройството и планирането издаде министерска политическа директива относно 
правоприлагането в планирането съгласно  член 29 от закона. Директивата дава 
задължителни указания на органите по планирането във връзка с необходимите ресурси 
за правоприлагане, планирането, мониторинга и приоритетите. Един от приоритетите в 
правоприлагането са мащабните неразрешени дейности или случаите за 
правоприлагане, когато за дейностите би била необходима оценка на въздействието 
върху околната среда, проучване за оценка на въздействието върху околната среда или 
подходяща оценка съгласно Директива 92/43/ЕИО от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна1. Трето, през ноември 2012 г. 
министърът също така инициира две ръководства2 за правоприлагащи мерки в 
планирането в Ирландия, насочени към обществеността, в които се обяснява, наред с 
другото, ангажиментът към системата на правоприлагане, дава се ръководство за 
процесите на правоприлагане в планирането и информация за подаването на жалби. 
Заключение

Комисията счита, че новите разпоредби на Закона са преодолели ситуацията, описана 
от вносителя на петицията, и ще предотвратят нейното повторно създаване.

                                               
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
2 http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/.


