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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 1739/2008, внесена от Adriana Palleni, с италианско гражданство, от 
името на Comitati Cittadini Indipendenti, относно неблагоприятното 
въздействие върху околната среда и замърсяването, причинени от 
движението на превозни средства в историческия център на Minerbio 
(Италия) 

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията описва сериозно ниво на неблагоприятно въздействие 
върху околната среда, което се дължи на натовареното движение на превозни средства 
(товарни) в гъсто населения средновековен център на Minerbio. Факторите на 
неблагоприятно въздействие върху околната среда включват шум, вибрации и смог, 
като те представляват риск за човешкото здраве и за състоянието на историческите 
сгради в областта на долината на По, която вече има сериозни проблеми поради 
замърсяването на въздуха. Протестите пред местните органи досега не са довели до 
отговор. Вносителката на петицията моли Европейския парламент да се намеси. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 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.

„Коментари на Комисията по петицията

Шум 

Приложимото законодателство на Общността по отношение на оценката и 
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управлението на шума в околната среда е Директива 2002/49/ЕО1.

Директивата изисква държавите-членки да съставят стратегически карти на шума и 
планове за действие, целящи да гарантират управлението на околния шум за 
агломерациите и някои други конкретно определени зони. Въпреки това тя оставя 
избора на пределно допустимите стойности и необходимите мерки на преценката на 
държавите-членки.

Според изискванията агломерациите, наброяващи повече от 250 000 жители, трябваше 
да бъдат картографирани до 2007 г. и плановете за действие да бъдат разработени до 18 
юли 2008 г. Агломерациите, наброяващи повече от 100 000 жители, трябва да бъдат 
картографирани до 2012 г., а до 19 юли 2013 г. трябва да бъдат разработени планове за 
действие за оценка на определените приоритети.

В съответствие с доклада, изпратен на Комисията от отговорните италианските органи, 
Minerbio2 не е била обозначена като агломерация по смисъла на директивата. 
Следователно, този град не подлежи на съставяне на карта.

Качество на въздуха

Град Minerbio се намира в зона за качество на въздуха IT0840 (Zona A - Provincia di 
Bologna). В тази зона концентрациите на прахови частици ПЧ10 и азотен диоксид, 
които са основните замърсители, изхвърляни от градския и товарния трафик, са под 
пределно допустимите стойности, определени от Директива 1999/30/ЕО3 и от новата 
Директива за качеството на въздуха 2008/50/ЕО. В подобна ситуация новата Директива 
за качеството на въздуха 2008/50/ЕО4 изисква от държавите-членки да поддържат 
нивата на замърсителите под пределно допустимите стойности и да се стремят да 
запазят възможно най-добро качество на атмосферния въздух, което да съответства на
устойчивото развитие.

Комисията постоянно наблюдава съответствието с пределно допустимите стойности, 
определени от Директива 2008/50/ЕО, във всички зони за качество на въздуха и 
агломерации, както е определено от държавите-членки с цел управление на качеството 
на въздуха, и предприема действия в случай на превишаване. Въпреки това, от 
държавите-членки зависи да определят подходящата мярка за намаляване, необходима 
за гарантирането на съответствие с пределно допустимите стойности.

Заключения 

Предвид тези елементи и предвид информацията, съобщена от вносителите на 
петицията, не е възможно да се установи нарушение на съответното законодателство на 
Общността. “

                                               
1 ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12-25.
2 ~ 8200 жители.
3 OВ L 163, 29.6.1999 г., стр. 41.
4 OВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1.


