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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.1.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0900/2008, внесена от Inge Russ-Aigner, с германско 
гражданство, от името на групата за действие Schönfelderstrasse в Касел, 
относно планове от страна на общинските органи в Касел (Германия) да 
се извърши строителство върху земя, която преди това е принадлежала 
на компанията Opel

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията възразява срещу предвидените строителни дейности върху 
земя, която преди това е била собственост на компанията Opel в Schönfelderstrasse в 
Касел (D), като посочва, че въпросният път е основна пътна артерия, където пределните 
стойности на шума и замърсяването (с твърди частици) вече са надвишени. Тя посочва, 
че предвидените строителни дейности ще направят пътя по-тесен и ще увеличат 
гъстотата на трафика, и, като резултат от това, нивата на шум и замърсяване. Тъй като 
предварителната оценка за въздействието върху околната среда, направена от 
общинските органи в Касел, показва, че не се очаква проектът да има значителен 
неблагоприятен ефект върху околната среда, общинските органи не са извършили 
изчерпателно проучване за въздействието върху околната среда. Собствениците на 
сградите в близост, които са обявени за архитектурни паметници, са на мнение, че 
предвидената сграда няма да се впише в историческата среда около нея. От името на 
местните жители, вносителката иска все още нереализираният строителен проект да 
бъде оттеглен и преразгледан.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г.

Шум

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

Тази Директива не указва пределно допустими стойности за шума, а оставя 
определянето на тези стойности и мерки на решението на държавите-членки. Съгласно 
Директивата обаче, компетентните национални органи трябва да изготвят 
стратегически карти на шума, както и планове за действие, с които да се осигури 
управлението на околния шум за агломерациите и някои други специално определени 
зони. До 2012 г. обаче, агломерацията Касел, която има по-малко от 250 000 жители (~ 
194 000 жители) не попада в обхвата на тези изисквания.

Оценка на въздействието върху околната среда

Във връзка със загрижеността на вносителката на петицията относно липсата на оценка 
на въздействието върху околната среда трябва да се отбележи, че инфраструктурните 
градоустройствени проекти са сред изброените в Приложение II на т.нар. Директива 
ОВОС (Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда (Директива ОВОС), изменена от 
Директива 97/11/ЕО).
За тези проекти държавите-членки трябва да определят чрез отделно разглеждане на 
всеки случай или на базата на прагове или критерии, дали проектът трябва да бъде 
подложен на оценка на въздействието върху околната среда поради евентуалните 
значителни последици за нея, като се вземат предвид съответните критерии за 
селекция, указани в Приложение III на Директивата.

В настоящия случай държавата-членка (компетентните органи в Касел, федерална 
провинция Хесен, Германия) е установила вследствие на предварителна оценка, че не 
се очаква проектът да има значителен ефект върху околната среда. Поради това 
проектът не е бил подложен на оценка на въздействието върху околната среда.

Предвид тези обстоятелства, на този етап Комисията не може да установи наличие на 
нарушение на законодателството на Общността.

Следователно Комисията не може да се намеси в случая, тъй като опасенията, изразени 
от групата, подала петицията, са свързани с административни действия и процедури, 
които са в сферата на законодателството на държавите-членки, в случая на Германия и 
нейните федерални провинции (или „Länder“). Въпреки това, на вносителите на 
петицията може да се препоръча да се възползват от съответните правни инструменти, 
предвидени в националното законодателство.

Качество на въздуха

                                               
1 ОВ L 189, 18.7.2002, стр. 12.
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Град Касел се намира в зона за качество на въздуха DEZFXX002A - Ballungsraum II 
(Касел). Официалните данни, предоставени на Комисията от компетентните германски 
органи, показват, че в тази зона през 2006 и 2007 г. концентрациите на частици PM10 са 
били под допустимите стойности (годишни и дневни), указани в Директива 
1999/30/ЕО1 и в новата Директива за качеството на въздуха (2008/50/ЕО)2. Комисията 
няма сведения за настоящо надвишаване на тези стойности в посочената зона.

В тази ситуация новата Директива за качеството на въздуха изисква от държавите-
членки да задържат нивата на замърсителите под допустимите стойности и да се 
стремят да запазят възможно най-доброто качество на околния въздух, в съответствие с 
изискванията за устойчиво развитие.

По отношение на NO2 (азотен диоксид), който е друг замърсител, свързан с 
транспортните емисии, пределно допустимите стойности, указани в Директива 
1999/30/ЕО и Директива 2008/50/ЕО, ще влязат в сила през 2010 г. В зоната на Касел от 
2006 г. концентрациите на този замърсител са над годишната пределно допустима 
стойност плюс допустимото отклонение. Тази ситуация в момента не представлява 
нарушение на Директивите, но създава задължение за изготвяне и прилагане на план за 
качеството на въздуха, който да гарантира, че стойностите ще се впишат в пределно 
допустимите граници до изтичането на крайния срок през 2010 г. Комисията редовно 
проверява необходимостта от и наличието на планове за качеството на въздуха във 
всички съответни зони и ще следи дали компетентните германски органи са приели 
план за качеството на въздуха в горепосочената зона.

По отношение на въздействието на нова строителна инфраструктура на улица 
Schönfelder, отговорността за оценка на това дали допълнителното замърсяване на 
въздуха, свързано с новата инфраструктура, би могло да доведе до влошаване на 
качеството на въздуха, принадлежи на държавата-членка, като тя следва да предприеме 
необходимите мерки, за да гарантира, че такова влошаване на качеството на въздуха 
няма да настъпи.

Заключения

Въз основа на тези елементи и предвид информацията, предоставена от вносителите на 
петицията, не е възможно да се установи потенциално нарушение на съответното 
законодателство на Общността. В случай, че вносителката предостави допълнителна 
информация, която да даде на Комисията възможност да оцени горепосочените проекти 
във връзка с гореспоменатите директиви, Комисията би могла отново да проучи 
въпроса.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

След предишното съобщение на Комисията, вносителите на петицията повдигнаха 

                                               
1 ОВ L 163, 29.6.1999, стр. 41.
2 ОВ L 152. 11.6.2008, стр. 1.
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допълнителни въпроси, по-специално във връзка с издаването на оценки на шума и 
въздействието върху околната среда:

Коментарите на Комисията са следните:

Шум

В съответствие с Директива 2002/49/ЕО1 относно оценката и управлението на шума в 
околната среда държавите-членки трябва да изготвят до 2012 г. карти на шума за 
агломерации с повече от 100 000 жители. Тъй като агломерацията Касел има повече от 
100 000 жители (~ 194 000), вероятно попада в обхвата на директивата. Картите на 
шума следва да описват положението по отношение на шумовото замърсяване.

Това обаче не означава, че от 2012 г. няма да се разрешава изграждането на нови 
сгради. Тъй като директивата не указва пределно допустими стойности за шума на 
европейско равнище, държавите-членки са свободни да вземат решение относно 
мерките, които следва да бъдат предприети за разрешаване на въпроса с шумовото 
замърсяване.

Директивата само задължава държавите-членки своевременно да изготвят карти и 
своевременно да докладват на Комисията.

Оценка на въздействието върху околната среда

По-ранните коментари на Комисията като цяло остават в сила. Градоустройствените 
проекти, описани от вносителите на петицията, спадат към Приложение II на 
Директивата за ОВОС2 и са предмет на оценка на въздействието върху околната среда 
само ако компетентните органи решат така, или въз основа на проучване на всеки 
случай поотделно, и/или като се прилагат прагове или критерии, предвидени в 
съответните национални закони съгласно Директивата за ОВОС.

Разделянето на даден проект на по-малки части, с цел всяка от тях да попадне под 
контролните прагове или критерии и следователно да отпадне задължението да 
премине оценка на въздействието върху околната среда, не би било в съзвучие с 
ефективното прилагане на националното законодателство и Директивата за ОВОС.

Ако вносителите на петицията считат, че административни действия и процедури, като 
разделяне на първоначалното пространство за строеж на по-малки строителни площи, 
са оказали влияние върху решението да не се предприема оценка на въздействието 
върху околната среда, вносителите на петицията следва, като приоритет да използват 
възможностите и процедурите, които съществуват в германското право, за подаване на 
жалба срещу такива решения.

Качество на въздуха

                                               
1 ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12.
2 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40–48.
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Комисията поддържа своите по-ранни коментари. Последните утвърдени и официално 
представени данни за 2008 г. от страна на германските органи показват, че в Касел 
нивата на концентрация на частици PM10 са били близо до пределно допустимите 
стойности, но не са ги надвишили,, и вероятно няма да ги надвишат и през 2009 г. 
Въпреки това е налице висока годишна концентрация на NO2, която прави спазването 
на нормите през 2010 г. твърде малко вероятно за този замърсител. Очаква се органите 
да разгледат това положение, когато възникнат допълнителни източници, но от тях 
зависи да вземат решение за най-подходящото пространствено планиране и да 
предприемат действия за намаляване на замърсяването, за да гарантират съответствие 
със стандартите за качество на атмосферния въздух в района. Комисията ще разгледа 
действия по прилагане на законодателството, с цел да се осигури съответствие с 
пределно допустимите стойности на NO2, ако текущите прогнози се потвърдят от 
утвърдените данни от оценката за 2010 г.

Заключения 

Въз основа на наличната информация, не е възможно да се установи нарушение на 
правото на Общността.


