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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1659/2008, внесена от Dieter Zissner, с германско гражданство, от 
името на 39 700 лица, живеещи в близост до пътища B1, B9, B39, A61 в 
областта Pamina, относно рисковете за здравето от шум и прахови частици 
на B9, B39 и A6 в Германия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от шум и прахови частици поради увеличаващия 
се превоз на товари по път B9, на който той живее. Тъй като ползването на другите 
пътища е платено, B9 се използва като алтернативен кратък път. Редица мерки на 
местните органи или са останали без ефект, или не са приведени в изпълнение. 
Вносителят на петицията твърди, че съгласно европейското право трябва да се 
провеждат консултации с населението при изготвянето на план за контрол на шума. 
Той е убеден, че проведената консултация е била фарс. Според посоченото в плановете, 
улица в централната застроена зона поема по 500 000 превозни средства месечно, а 
четирилентовият път B9 – само 52 000. Вносителят на петицията е убеден, че цифрите 
са скалъпени, за да се поддържат нивата на шума и на праховите частици на път B9 под
разрешения максимум, така че да не се налага предприемането на скъпи мерки за 
намаляване на шума. Той е убеден, че това е вредно за здравето на хората, които 
живеят на въпросния път 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.



PE428.058v01-00 2/3 CM\789453BG.doc

BG

Специфичните решения за инфраструктурните такси за тежки превозни средства 
попадат в сферата на компетентност на националните органи и не нарушават правото 
на ЕС, ако са в съответствие с Директива 1999/62/ЕО1 (Директива за евровинетките). 
Няма доказателства за такова нарушение във въпросната област.

Шум

Директива 2002/49/ЕО2 представлява законодателството на Общността, което обхваща 
оценката и управлението на шума в околната среда. Тази директива оставя 
определянето на допустимите норми за шум и на другите мерки, насочени към 
намаляване на шума, на преценката на държавите-членки. Съгласно директивата 
държавите-членки следва да изготвят стратегически карти на шума и планове за 
действие, насочени към управлението на околния шум. Стратегическите карти на шума 
следваше да бъдат изготвени преди 30 юни 2007 г., докато съответстващите планове за 
действие следваше да бъдат приети след консултация и участие на обществеността 
преди 18 юли 2008 г.

В този и други аспекти, свързани с картите на шума, докладът от германските органи 
относно картите на шума се оценява заедно с докладите от другите държави-членки. 
След като тази оценка приключи, всички недостатъци във връзка със съответствието на 
Германия с разпоредбите на Директива 2002/49/ЕО могат да се разследват в 
съответствие с Договора.

Що се отнася до участието на обществеността, Германия е уведомила Европейската 
комисия, че картите на шума са били предоставени на разположение и се 
разпространяват3 сред обществеността в съответствие с член 9 от Директива 
2002/49/ЕО.

Изготвянето на плана за действие продължава. Въпреки това следва да се отбележи, че 
предприемането на мерките, установени в плана за действие, е в ръцете на 
компетентния национален орган.

Замърсяване на въздуха

Държавите-членки следва да гарантират, че оценката на качеството на атмосферния 
въздух се извършва по цялата територия и че информацията относно нивата на 
концентрация се предоставя на Комисията, за да може да се направи сравнение с 
допустимите норми за прахови частици, установени от Директива 1999/30/ЕО4 и 
продължени от новата Директива 2008/50/ЕО5 относно качеството на атмосферния 
въздух и за по-чист въздух за Европа. За тази цел се използва докладването съгласно
Решение № 2004/461/ЕО на Комисията6. Резултатът от оценката на тези доклади е 

                                               
1 ОВ L 187, 20.7.1999 г., изменена от Директиви 2006/38/ЕО и 2006/103/ЕО.
2 ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12—25.
3 http://www.laermkartierung.rlp.de/
4 ОВ L 163, 29.6.1999 г.
5 ОВ L 152, 11.6.2008 г.
6 ОВ L 156, 30.4.2004 г.
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наличен на уебстраницата на Комисията1.

Съгласно официалната информация, предоставена от германските органи, до пътя B9 
няма станции за мониторинг, но няколко такива са разположени или в градските 
фонови пунктове за мониторинг в съседните населени места, или на места със засилен 
трафик по други пътища в околността. Докато станцията за мониторинг в Speyer 
показва повишени нива на концентрация на PM10, близки до пределно допустимата 
стойност, в действителност никоя от станциите за мониторинг не е докладвала 
превишаване през 2007 г. В последния наличен годишен доклад за отчетната 2007 
година германските органи не посочват никакви превишавания на пределно 
допустимите стойности за прахови частици PM10 или за азотен диоксид в 
DEZKXX0008S зона Oberrheingraben, през която преминава пътят B9.

Заключения

С оглед на тези елементи и на информацията, представена от вносителя на петицията, 
няма доказателство за нарушение на законодателството на Общността. Към момента 
Комисията не разполага с официални данни, които да сочат за превишаване на някоя от 
пределно допустимите стойности в района на пътя B9. Оценката на докладите за 
картите на шума, предадени от държавите-членки съгласно член 10, параграф 2 от 
Директива 2002/49/ЕО, все още продължава. В случай че завършването на оценката 
покаже, че е необходимо допълнително разследване по отношение на качеството на 
въздуха и на шума в района на пътя B9, или че условията, посочени от 
законодателството на ЕС, не са били изпълнени, може да бъде предприето последващо 
действие. Комисията също така продължава да наблюдава докладваните нива на 
концентрация в региона и може да предприеме съответни действия, ако нормите на ЕС 
бъдат превишени. Гражданите също имат индивидуални права пред националния съд 
да изискват съблюдаването на допустимите норми на ЕС, както и изготвяне и 
прилагане на краткосрочни планове за действие в случай на риск от превишавания в 
тяхната област.

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm


