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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0265/2007, внесена от Natalia Gonzalez Menendez , с  испанско 
гражданство, от името на гражданско обединение на San Martin de Verina, 
относно  промишлен шум и замърсяване на въздуха

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията протестира срещу двойното излагане на шумово и въздушно 
замърсяване от страна на стоманолеярен завод, разположен в близост до жилищния 
квартал. Тя заявява, че непоносимите шумови емисии не са били регистрирани от 
местните органи, нито според изисквана от закона мярка, нито според обичайна 
практика, и че това нарушение продължава вече повече от три години, но общинските 
органи не предприемат никакви мерки за защита на интересите на обитателите. По 
същия начин не се извършва мониторинг и на емисиите от въглероден диоксид, 
въпреки че надвишават пределните стойности, определени в съответното национално 
законодателства (RD 1073/02). Тя призовава Съюза да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 юли 2007 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член  192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 29 ноември 2007 г.

Законодателството на Общността относно контрол на шума в околната среда (Директива 
2002/49/ЕО)1 изисква да бъдат изготвени карти на шума в околната среда и планове за 
действие във връзка с контрола на шума в околната среда преди, съответно, 30 юни 2007 
г. и 18 юли 2008 г., за населени области с над 250 000 жители. Комисията е получила 
                                               
1 OВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12-26
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потвърждение от испанските органи за това, че населената област Gijón (271 039 жители) 
е била включена в обхвата  на горепосочените мерки. Източниците на шум, които трябва 
да бъдат отчетени, са свързани задължително с транспортната инфраструктура и с 
индустриалните зони, както се посочва в приложение I към Директива 96/61/ЕО1 от 24 
септември 1996 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. В рамките 
на своето законодателство държавите-членки могат да вземат предвид други източници на 
шум. 

По отношение на всички отчитани източници на шум, изборът на мерки за намаляване на 
шума в околната среда, както и определянето на пределните или желателни стойности на 
шума в околната среда, са от компетентността на държавите-членки или на органите, 
които те са определили с оглед прилагането на горепосочената директива. 

Въпросното съоръжение може също да попада в обхвата на Директива 96/61/EО, ако 
неговият капацитет надхвърля праговите стойности, определени в приложение I към 
тази директива. В съответствие с директивата за комплексно предотвратяване и контрол 
на замърсяването, от компетентните органи се изисква да определят комплексно 
разрешение за всяко съоръжение  въз основа на най-добрите налични практики, за да се 
осигури високо ниво на защита на околната среда като цяло, включително от шум. От 
компетентните органи се изисква също да гарантират, че операторът спазва условията 
на разрешението  при експлоатация на съоръжението.  Държавите-членки разполагат с  
преходен период до 30 октомври 2007 г., за да гарантират, че съществуващите 
съоръжения са приведени в пълно съответствие с директивата. 

Рамковата Директива 96/62/EО2 и Директива 1999/30/EО3, които определят годишните 
пределни стойности на качество на въздуха в околната среда за PM10, не налагат 
конкретни изисквания за ограничаване на емисиите или задължителни 
експлоатационни ограничения за промишлените оператори. Съгласно разпоредбите на 
директивите за качество на въздуха в околната среда, компетентните органи на 
държавите-членки трябва да гарантират спазването на всички допустими стойности на 
цялата тяхна територия към определените им крайни дати, включително в близост до 
индустриални източници и особено в градски области, където съществува висок риск 
от излагане за населението. Точните средства и мерки, които трябва да бъдат взети, са 
предмет на решение от страна на испанските власти.

Концентрацията на PM10, измерена в областта Gijón, надвишава пределните стойности. 
Това вече е дало повод за мерки, които са описани в Плана за качество на въздуха в 
Gijón. Все още обаче не се наблюдава истинско подобрение в отчетените концентрации 
на PM10 в областта. По отношение  съответствието с Директива 99/30/EО, Комисията 
отбелязва, че в Gijón  пределните стойности на PM10 за опазване на човешкото здраве са 
били надвишени през 2005 г., когато тези стойности са влезли в сила. Надвишаването  
на пределните стойности на PM10 е широко разпространено в рамките на ЕС и 
Комисията понастоящем изисква от държавите-членки да я информират за взетите 
мерки за подобряване на ситуацията и за изпълнение на изискванията на директивите за 

                                               
1 OВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26-40
2 OВ L 296, 21.11.1996 г., стр. 55
3 OВ L 163, 19.6.1999 г., стр. 41
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качеството на въздуха. Получените данни от държавите-членки ще позволят на 
Комисията да оцени по-добре размера на проблема и необходимите действия, било в 
хоризонтален план, или и във връзка с конкретни местоположения. Комисията 
възнамерява също да предприеме проактивни стъпки за подпомагане на държавите-
членки при определяне на мерките за коригиране на ситуацията.

По отношение емисиите от CO2, въпросното съоръжение попада в обхвата на 
Директива 2003/87/EО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на 
парникови газове1, ако капацитетът му надвишава праговите стойности, определени в 
приложение I към тази директива. Освен това, съоръжението  задължително трябва да 
отговаря на изискванията на Решение на Комисията 2007/589/EО за определяне на 
насоките за мониторинг и отчитане на емисиите от парникови газове на основание 
Директива/2003/87/EО.2 В съответствие с тези насоки националните органи трябва да 
договорят с оператора на съоръжението конкретна методология и план за мониторинг  
по отношение на емисиите от CO2 и да вземат под внимание подробните изисквания на 
насоките според спецификата на дейността в стоманодобивния сектор, както са 
описани в приложение VI към Решение 2007/589/EО. До 31 март 2008 г. докладите за 
емисиите на CO2 трябва да бъдат проверени и потвърдени от независими проверители и 
след това съгласувани с компетентните органи.

Заключения

Беше установено, че пределните стойности на праховите частици PM10 в областта  Gijón
са надвишени и Испания понастоящем е правно задължена да вземе всички разумни 
мерки за привеждането им в съответствие с пределните стойности за PM10 във връзка с 
качеството на въздуха. Изборът на мерки за намаляване на шума и замърсяването на 
въздуха обаче остават в дискреционните правомощия  на съответната държава-членка.

4.  Допълнителен отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Директива 2002/49/EО съдържа законодателните разпоредби на Общността по 
отношение на оценката и управлението на шума в околната среда. Директивата не 
съдържа пределни равнища на шум в Общността, а оставя на преценката на държавите-
членки да решат дали да се установят пределни стойности за шума и други мерки, 
насочени към намаляване на шума. Съгласно директивата държавите-членки трябва да 
съставят стратегически карти на шума и планове за действие, насочени към управление 
на шума в околната среда. 

Що се отнася до населената област на Gijón, Комисията може да потвърди, че е 
получила карта на шума за района, както се изисква от Директива 2002/49/ЕО3. Във 
връзка с това и в други отношения, свързани с картите на шума, в момента докладът на
испанските органи относно картите на шума, наред с докладите на другите държави-
членки, са предмет на оценка, която все още не е завършила. След приключване на тази 
                                               
1 OВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32
2 OВ L 229, 31.8.2007 г., стр.1
3 OВ L 189, 18.7.2002 г., стр.12-26
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оценка евентуалните пропуски на Испания във връзка със спазването на разпоредбите 
на Директива 2002/49/ЕО могат да бъдат санкционирани в съответствие с Договора.

Съставените и предоставени на Комисията карти на шума и планове за действие са на 
разположение на обществеността1 в съответствие с член 9 от Директива 2002/49/ЕО.

Комисията може да потвърди, че въпросното съоръжение има разрешително в 
съответствие с Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването (КПКЗ)2. Въпреки това, към Испания неотдавна беше отправено 
окончателно писмено предупреждение във връзка с прилагането на тази директива. Тя не 
успя да покаже значителен напредък в намаляването на големия брой съществуващи 
съоръжения, които все още не отговарят на изискванията на директивата.

По отношение на излагането на прекомерно замърсяване на въздуха в района, 
Комисията отбелязва, че след последния официален доклад на испанските органи през 
септември 2008 г. и последвалото му преразглеждане през април 2009 г., пределната 
дневна стойност на PM10 продължи да бъде надхвърляна през 2007 г.

Няколко държави-членки, включително Испания, срещат трудности при постигането на 
съответствие с пределните стойности за PM10 от 2005 г. насам, когато тези стойности 
влязоха в сила. Новата Директива 2008/50/ЕО3 относно качеството на атмосферния 
въздух и за по-чист въздух за Европа предоставя на държавите-членки възможност да 
изпращат уведомления относно освобождаване от задължението за прилагане на тези 
пределни стойности до юни 2011 г., при условие че са спазени определени условия.

Испания изпрати няколко уведомления през 2008 г. и 2009 г., но те не включваха 
всички зони с надвишени пределни стойности за PM10, включително населената област
на  Gijón. Впоследствие, на 29 януари 2009 г., Комисията образува процедура по 
нарушение за неспазване на пределните стойности, определени в Директива 1999/30/EО4. 
Отговорът се очакваше през април 2009 г .  и ще бъде внимателно анализиран от 
Комисията. Ако за Gijón бъде изпратено уведомление, Комисията разполага с девет 
месеца от получаването на уведомлението да прецени дали условията за освобождаване 
са изпълнени. Оценката на уведомлението ще позволи също на Комисията да направи 
задълбочено проучване на начините на управление на качеството на въздуха във всяка 
от зоните, за които е изпратено уведомление.

Комисията припомня, че опазването на околната среда посредством наказателното 
право е регламентирано с Директива 2008/99/EО5. Директивата, която следва да бъде 
въведена в националните законодателства най-късно до 26 декември 2010 г., изисква 
държавите-членки да квалифицират като престъпления сериозни екологични 
нарушения, посочени в списък, и да ги превърнат в обект на възпиращи, съразмерни и 
ефективни наказателни санкции. 
                                               
1 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/&vm=detailed&sb=Title
2 OВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8
3 OВ L152, 11.6.2008 г., стр. 1
4 OВ L163, 29.6.2009 г., стр. 41
5 Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно 

защитата на околната среда чрез наказателно право, OВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28-37
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Заключения

Пределните дневни стойности на праховите частици PM10 продължават да се
надвишават в района на Gijón и понастоящем Испания е правно задължена да вземе 
всички съответни мерки за привеждането им в съответствие с пределните стойности за 
PM10 във връзка с качеството на въздуха. Отправено й е също писмо с първо 
предупреждение. Освен това, Комисията разглежда възможността да осигури 
изпълнението на плана за действие, свързан с шума, изискван до януари 2009 г. 
Въпреки това, следва да се отбележи, че изборът на мерки за намаляване на шума и 
качеството на въздуха продължава да бъде отговорност на съответната държава-членка.


