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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.06.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1070/2008, внесена от Д. Т-Р, с българско гражданство, от името на 
живеещите на ул. „Бор“, относно големия трафик на тежкотоварни превозни 
средства в българския град Севлиево и свързаните с него здравословни и 
екологични проблеми

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията говори за изключително големия трафик на тежкотоварни 
превозни средства към и от фабрика за цимент в българския град Севлиево. В тази 
връзка, вносителят подчертава, че въпросната фабрика е построена през 2006 г., без да е 
изграден отделен път за достъп до нея, което е причина трафикът да преминава през 
съществуващата градска пътна мрежа, която не е достатъчно широка, за да може два 
камиона да се разминат, без да се налага единият от тях да се измества в края на пътя.
Когато камионите спират и ускоряват, допустимите нива на шума биват значително 
превишени и същевременно къщите отстрани на пътя биват подложени на вибрации.
Вносителят също така изтъква, че нивото на пътна безопасност е сериозно намалено и 
че заради голямото замърсяване с прах, здравето на жителите е влошено. Вносителят е 
подал без успех жалби до отговорните местни, регионални и национални органи, а 
проблемът е отразен и в някои от най-големите български вестници. Вносителят моли 
Европейския парламент да се заеме с въпроса и да гарантира, че разпоредбите на 
законодателството на ЕС в тази област са спазени.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.
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Общите разпоредби за оценката и управлението на качеството на въздуха са установени 
в Рамкова директива 96/62/EО1 относно качеството на околния въздух. Нейната 
дъщерна Директива 1999/30/EО2 съдържа специфични разпоредби, свързани с 
приложимите пределни стойности, които са релевантни в този случай. Комисията не е 
получила обявените от вносителя документи, между които се намира вероятно 
протокол № 299/07.01.2008 г., който определя по-точно кои замърсители нарушават 
действащите стандарти на ЕС. При липсата на тази информация се смята, че дневната 
пределно допустима стойност на ПЧ10 от 50 микрограма/м3, която не трябва да се 
надвишава в повече от 35 дни на година, е надвишена с 50%. Тази преценка се основава 
на факта, че вносителят многократно споменава прах, миене на улици и камиони (с 
дизелов мотор) като значителни източници на емисии на прахови частици.

Въз основа на подадените от България официални данни през 2008 г., Комисията вече 
беше установила превишаване на дневните и годишните пределни допустими 
стойности за ПЧ10 в северната зона за качество на въздуха (БГ0004), където се намира 
Севлиево. През 2007 г. българските органи не са обявили превишаване на допустимите 
стойности на SО2, NО2 или на оловото за тази зона. 

От 2005 г. насам, когато влязоха в сила пределно допустимите стойности за ПМ10, 
няколко държави-членки, включително България, срещат трудности при постигането на 
съответствие с тези стойности. Новата Директива 2008/50/ЕО относно качеството на 
атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа предвижда възможността 
държавите-членки да уведомяват за освобождаване от задължението да прилагат тези 
пределно допустими стойности в срок до юни 2011 г., ако са изпълнени определени 
условия. 

През април 2009 г. Комисията получи уведомление относно прилагането на член 22 от 
Директива 2008/50/EС3 от българските органи. Комисията разполага с девет месеца 
след получаване на уведомлението, за да извърши оценка относно изпълнението на 
условията за освобождаване от задължението. В рамките на този срок, Комисията ще 
вземе решение дали да направи възражение срещу обявеното освобождаване от 
задължението. Оценката на уведомлението ще позволи на Комисията да направи 
задълбочен анализ на управлението на качеството на въздуха във всяка от зоните, 
включени в уведомлението, като информацията от петицията ще бъде използвана за 
оценката.

Гражданите имат право да изискат пред национален съд да се спазват пределно 
допустимите стойности на законодателството на ЕС за качеството на въздуха и да се 
вземат мерки за гарантиране на тяхното спазване във възможно най-кратък срок. 

Директива 2002/49/ЕО4 относно оценката и управлението на шума в околната среда 
изисква държавите-членки да съставят стратегически карти на шума и да приемат 
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планове за действие с оглед оценката и управлението на шума в околната среда, 
произтичащ от главни пътища с повече от 3 милиона преминавания на превозни 
средства годишно, както и големи агломерации. В случая на вносителя на петицията 
никой от двата критерия не е приложим. Все пак, директивата не определя пределни 
стойности в равнището на шума или други критерии, които биха задължили държавите-
членки да обмислят или наложат мерки за намаляване на шума, а оставя определянето 
на ограниченията и избора на мерките за намаляване на шума  на държавите-членки.

Заключения

Във връзка със законодателството на ЕС в областта на околната среда вече е 
установено неспазване на допустимите стойности за праховите частици ПМ10 в зоната 
за качество на въздуха която обхваща въпросната област. Комисията понастоящем 
разглежда искането на България за предоставяне на допълнително време за постигане 
на допустимите стойности ПЧ10 в зоната. В момента не може да се установи никакво 
нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда. 


