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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0148/2009, внесена от J.S., с британско гражданство, относно 
химическо замърсяване в резултат на дейността на завод Adisseo и неговия 
неблагоприятен ефект върху здравето на жителите на френски град

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че жителите на Commentry (Франция) са изложени на 
сериозно химическо замърсяване в резултат на дейността на завода Adisseo. Според 
вносителя в река Oeil през нощта редовно се изхвърлят токсични отпадъци, но местните 
органи не са предприели никакви мерки. Вносителят твърди, че въздухът е непригоден 
за дишане и се обръща към Европейският парламент с искане да предприеме спешни 
мерки за обстойно проучване на положението.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 май 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

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

Вносителят на петицията твърди, че жителите на Commentry (Франция) са изложени на 
сериозно химическо замърсяване в резултат на дейността на завода Adisseo (на 
разстояние приблизително 3-4 км). Заводът е собственост на китайска компания и 
произвежда, наред с другото, витамин А и метионин.

Според вносителя, в река Oeil се изхвърлят токсични отпадъци, особено през нощта, 
което води до влошаване на дивата флора и фауна. Често въздухът далеч е непригоден 
за дишане и много хора страдат от заболявания на дихателните пътища. Освен това към 
завода Adisseo има кариера и депо за отпадъци, където се заравят токсични вещества, 
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които изтичат оттам в реката.

Следвайки съвета на Комисията на 16 януари 2009 г., вносителят на петицията се е 
свързал няколко пъти с френското министерство на околната среда и други органи, но 
без успех. Според вносителя местните органи не са предприели никакви превантивни 
мерки. 

Твърди се, че на 19 януари 2009 г. в завода е станала авария, която е причинила още по-
голямо замърсяване.

Директива за КПКЗ

Приложение I към Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването (наричана по-долу Директива за КПКЗ, кодифицирана версия на 
Директива 96/61/ЕО)1 посочва категориите промишлени дейности, които попадат в 
приложното поле на тази директива. Те включват химически инсталации за 
производството на основни органични химически вещества, както и инсталации, които 
използват химични и/или биологични процеси за производството на основни 
фармацевтични продукти – и в двата случая в промишлен мащаб. Въз основа на 
информацията, представена от вносителя на петицията, инсталацията попада в 
приложното поле на Директивата за КПКЗ.

Директивата за КПКЗ изисква инсталациите, които попадат в нейното приложно поле, 
да се експлоатират в съответствие с разрешителни, включващи норми за допустими 
емисии, основани на най-добри налични техники (НДНТ), целящи предотвратяване, а в 
случаите, когато това е практически невъзможно, намаляване на емисиите и 
въздействието им върху околната среда като цяло. Следователно предотвратяването 
или намаляването на емисиите във въздуха, водата и почвата следва да са предмет на 
разрешителното съгласно нормите за опазване на околната среда, издавано в 
съответствие с Директивата за КПКЗ.

Комисията прие редица референтни документи за НДНТ (BREF), които обхващат 
дейностите, попадащи в приложното поле на Директивата за КПКЗ, и които трябва да 
се вземат предвид от компетентните органи при определянето на норми за допустими 
емисии, основани на НДНТ, равностойни показатели или технически мерки за такива 
инсталации. BREF за производството на органични химически вещества, произвеждани 
в големи количества, е приет през 2003 г.

Член 9, параграф 3 от Директивата за КПКЗ изисква от компетентните органи да 
включват в разрешителното норми за допустими емисии на замърсяващи вещества, 
които е вероятно да бъдат изпуснати от съответната инсталация в значителни 
количества, съобразени със свойствата и способността им да пренасят замърсяване от 
един компонент в друг. В приложение III към директивата е даден примерен списък на 
основните замърсяващи вещества, които следва да се вземат предвид, ако имат 
отношение към определянето на норми за допустими емисии. Този списък включва 
вещества, замърсяващи въздуха и водата.

                                               
1 ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8
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Член 9, параграф 5 гласи, че разрешителното съдържа подходящи изисквания за 
мониторинг на емисиите, а член 14, буква б) задължава оператора редовно да 
информира компетентния орган за резултатите от мониторинга на емисиите.

Рамкова директива за водите (РДВ)

Рамковата директива за водите (РДВ) 2000/60/ЕО1 има за цел опазването на всички 
повърхностни води и подземни води, със задължение за предпазване от по-нататъшно 
влошаване на състоянието и постигане на добро състояние като цяло до 2015 г. Във 
връзка с това държавите-членки трябва да прилагат необходимите мерки с цел 
постепенното намаляване на заустванията, емисиите и изпускането на приоритетни 
вещества и пълното или поетапното елиминиране на заустванията, емисиите и 
изпускането на приоритетни опасни вещества (член 4, параграф 1, буква a), точка iv), 
член 16 параграфи 1 и 8 от РДВ)

Опасни вещества (ДОВ)

Член 4 и член 6 от Директива 2006/11/ЕО2 за опасните вещества (кодифицирана версия 
на Директива 76/464/ЕИО) изисква държавите-членки да предприемат подходящи 
мерки за премахване и намаляване на замърсяването, дължащо се на изпускане на 
опасни вещества в повърхностните води. Следователно се изисква предварително 
разрешение от компетентните органи на държавите-членки за заустване от точкови 
източници във водите, които могат да съдържат опасни вещества (включени във 
веществата, посочени в приложение І към ДОВ и приложения VІІІ и Х към РДВ). Тази 
директива обаче ще бъде отменена преди 22 декември 2013 г. по силата на член 22, 
параграф 2 от Директива 2000/60/ЕО, като оперативните задължения, включени в нея, 
ще бъдат заменени от Директива 2000/60/ЕО и Директива 2008/105/ЕО. Списъкът на 
опасните вещества, подредени по приоритети съгласно Директива 76/464/ЕИО в 
съобщение на Комисията към Съвета от 22 юни 1982 г., се заменя по силата на член 22, 
параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО със списъка на приоритетните вещества, приет 
съгласно член 16 от Директива 2000/60/ЕО.

Директива за определяне на стандарти за качество на околната среда (ДОСКОС)

Наскоро публикуваната Директива 2008/105/ЕО3 за определяне на стандарти за 
качество на околната среда в областта на политиката за водите определя стандарти за 
качество на околната среда за 33 приоритетни вещества и приоритетни опасни 
вещества (наричани „приоритетни вещества” и предмет на приложение Х към РДВ) и 
още 8 други замърсители. Държавите-членки трябва да приложат тази директива до 13 
юли 2010 г. 

Съгласно законодателството в областта на водите, споменато по-горе, държавите-
членки прилагат мерки за контрол като минимално изискване. Този тип мерки за 

                                               
1  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1
2 ОВ L 64, 4.3.2006 г., стр. 52
3  ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 84
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контрол предполага контрол върху емисиите въз основа на НДНТ, мерки за дифузни 
влияния въз основа на най-добрите екологични практики (НДЕП), спазване на норми за 
допустими емисии (определени в различни законови актове на равнище на Общността, 
член 10 от РДВ) и стандарти за качество на околната среда (определени на равнището 
на Общността за приоритетни вещества с ДОСКОС и на национално ниво за основните 
замърсители, посочени в приложение VІІІ към РДВ).

Рамкова директива за отпадъците 

Член 4, параграф 1 от Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
5 април 2006 година относно отпадъците1 (наричана по-долу Рамкова директива за 
отпадъците) гласи, че „държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да 
гарантират отпадъците да бъдат оползотворени или обезвредени, без да застрашават 
здравето на човека и без да се използват процеси или методи, които биха могли да 
навредят на околната среда, и по-специално:

a) без риск за водата, въздуха или почвата или за растенията или животните;
б) без да причиняват вреда чрез шум или миризми;
в) без да засягат неблагоприятно околността или местата от особен интерес.

Освен това член 4, параграф 2 предвижда, че държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за забраната на изоставянето, изхвърлянето или неконтролираното 
обезвреждане на отпадъци.

Директива за депонирането на отпадъци

Освен това Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година относно 
депонирането на отпадъци2 (наричана по-долу Директива за депонирането на отпадъци) 
предвижда „мерки, процедури и насоки за предотвратяване или ограничаване, 
доколкото е възможно, на отрицателното въздействие върху околната среда, и по-
специално замърсяването на повърхностните, на подземните води, почвата, въздуха, 
общо на околната среда, включително парниковия ефект, както и всеки произтичащ от 
това риск за здравето на човека, през целия жизнен цикъл на депото“.

Законодателство за качеството на въздуха 

Рамкова директива 96/62/ЕО3 заедно с производните й 4 директиви 1999/30/ЕО4, 
2000/69/ЕО5, 2002/3/ЕО6, 2004/107/ЕО7 и последната Директива 2008/50/ЕО8 регулират 
                                               
1 Официален вестник на Европейския съюз, L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.
2 Официален вестник на Европейския съюз L 182, 16.7.1999 г., стр. 1, изменена с Регламент (ЕО) № 
1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 г. (Официален вестник L 284, 1, 
31.10.2003 г.) и Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 
г. (Официален вестник L 311, 1, 21.11.2008 г.).
3 ОВ L 296, 21.11.1996 г.
4 ОВ L 163, 29.6.1999 г. 
5 ОВ L 313, 13.12.2000 г. 
6 ОВ L 67, 9.3.2002 г.
7 ОВ L 23, 26.1.2005 г.
8 ОВ L 152, 11.6.2008 г.
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13 замърсители1, за които се предвижда оценка на нивата на концентрация на цялата 
територия на ЕС. Те се сравняват с пределно допустимите и целевите стойности, които 
също са определени в директивите. Миризмата не е регулирана на равнище на 
Общността. 

В директивите се определя минималният брой пунктове за мониторинг и условията за 
разполагане, за да се гарантира извършването на сравнима оценка на цялата територия
на ЕС. Местоположението на пробоотборните точки следва да се определя така, че да 
осигурява представителна информация относно експозицията на населението на 
концентрации и местата с най-високи концентрации, на които може да бъде изложено 
населението за период, който е значителен по отношение на периода на усредняване на 
пределно допустимите стойности. Броят на пробоотборните точки се определя от броя 
на населението в агломерациите или зоните и нивото на концентрациите. Държавите-
членки разработват методологията за адекватен мониторинг на качеството на въздуха в 
близост до големи точкови източници, като се вземат предвид плътността на емисиите, 
вероятните модели за тяхната дисперсия в атмосферния въздух и очакваната 
експозиция на населението. 

Когато измерени повишени нива на концентрация показват потенциално надвишаване 
на конкретни пределно допустими или целеви стойности в зоната на следене на 
качеството на въздуха, е необходима по-задълбочена оценка на района, в който има 
надвишаване, и на експозицията на населението. Тя трябва да бъде придружена от 
идентификация на съответните източници, които допринасят за надвишаването, и 
разработването на планове за качеството на въздуха с конкретни мерки за намаляване 
на замърсяването.

Въз основа на горецитираното законодателство забележките на Комисията по 
изложението на вносителя са следните.

Съгласно Директивата за КПКЗ съществуващите инсталации (т.е. в експлоатация преди 
30 октомври 1999 г.) е трябвало да работят съгласно комплексно разрешително до 30 
октомври 2007 г. Новите инсталации трябва да съответстват на разпоредбите на 
Директивата от момента на влизането им в експлоатация. 

В рамките на прилагането на Директивата компетентните органи вземат решение за кои 
замърсители в разрешителното се определят норми за допустими емисии и какви са 
другите условия на разрешителното (например изисквания за мониторинг на емисиите).

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя, не е възможно Комисията да 
направи оценка дали въпросната инсталация работи на базата на разрешително, 
издадено в съответствие с Директивата за КПКЗ, и дали условията на разрешителното 
се спазват.

В последно време Комисията проучва редица разрешителни, издадени за съществуващи 
инсталации във всички държави-членки. Франция обаче все още не е представила 
исканите данни.

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
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Комисията е запозната с химическото замърсяване на повърхностните води в района на 
речния басейн Loire-Bretagne, към който принадлежи река Oeil. Съгласно разпоредбите 
на член 5 и приложение ІІ към РДВ, френските органи са определили като значителни 
товари повишените концентрации на органична материя, хранителни вещества и 
пестициди в повърхностните води. Оценката на въздействието към гореспоменатите 
товари подчертава, че съществува риск река Oeil да не постигне екологичните 
качествени цели на РДВ (член 4, параграф 1, буква a, точка iv). Следователно 
френските органи имат задължение да разработят необходимите мерки в рамките на 
плана за управление на речния басейн, за да постигнат съответствие със стандартите за 
качество на околната среда и нормите за допустими емисии. 

Плановете за управление на речните басейни и програмите от мерки трябва да бъдат 
готови до 22 декември 2009 г., трябва да включват оперативни цели по отношение на 
качеството на околната среда и мерките за постигане на това добро състояние и трябва 
да бъдат представени на Комисията до 22 март 2010 г. След тази дата Комисията ще 
извърши оценка на съответствието на тези доклади и ще вземе необходимите мерки за 
гарантиране пълното прилагане на Директивата, както и ще продължи да прави оценка 
на съответствието с ДОВ до нейната отмяна на 22 декември 2013 г. 

Що се отнася до обезвреждането на опасните отпадъци, произвеждани в завода, 
Комисията не разполага с наличната информация, за да направи оценка дали с опасните 
отпадъци се борави и дали те се обезвреждат в съответствие с горецитираната Рамкова 
директива за отпадъците и Директивата за депонирането на отпадъци. 

Що се отнася до прилагането на законодателството за качеството на въздуха, 
Commentry се намира в зоната на следене на качеството на въздуха FR07N00002 
Auvergne. Няма сведения за пункт за измерване, разположен до завода или в самия 
Commentry. В зоната обаче работи минималният брой пунктове за мониторинг на 
замърсители, предвидени в законодателството, като най-близкият пункт се намира в 
съседния град Montlucon. Не е предоставена информация за допълнителна оценка, като 
например моделиране на качеството на въздуха. В последните доклади за оценка на 
качеството на въздуха, които са на разположение на Комисията, Франция не посочва 
никакво надвишаване в зоната на пределно допустимите и целеви стойности на 
замърсителите, предвидени в законодателството. 

Заключение

Комисията ще поиска информация от френските органи, за да направи оценка как се 
прилагат разпоредбите на Директивата за КПКЗ, както и директивите за безопасното 
осъществяване на обезвреждането на опасните отпадъци по отношение на въпросната 
инсталация. Комисията също така ще зададе въпроса за адекватността на оценката на 
качеството на въздуха в зоната във връзка с експозицията на населението в близост до 
въпросната инсталация.

4. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.
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След предишното си съобщение във връзка с настоящата петиция, Комисията поиска 
информация от френските органи. На 20 януари 2010 г. беше получен отговор от 
Постоянното представителство на Франция с информация от Министерството на 
околната среда.

Беше получена допълнителна информация (от 3 декември 2009 г.) и от вносителя на 
петицията, който посочва, че положението не се е променило, което означава, че 
изхвърляните в реката отпадъци продължават да застрашават не само здравето на 
хората, но и растенията (плодове, зеленчуци) и насекомите в близост до завода. Според 
вносителя на петицията, когато температурите са под нула градуса, въздухът става по 
мъглив и сгъстен.

Що се отнася до все още неизяснените въпроси, Комисията предоставя следната 
информация.

Директива за КПКЗ

Френските органи потвърдиха, че химическата инсталация Adisseo попада в обхвата на 
Директивата за КПКЗ (приложение I, 4.1)1 и на Директивата Севезо II2.

По отношение на Директивата за КПКЗ, въпросната инсталация е съществуваща и 
следва да е била приведена в пълно съответствие с изискванията на Директивата до 30 
октомври 2007 г. Разрешителното за инсталацията е било издадено на 20 юли 2004 г. и 
е било изменено на 26 януари 2009 г.

Френските органи признават, че разрешителното, което е в сила в момента, все още не е 
преразгледано и, където е необходимо, актуализирано, за да гарантира спазването на 
изискванията на Директивата за КПКЗ за експлоатация в съответствие с условията за 
разрешително, основани на най-добрите налични техники. Според френските органи, 
предварителната оценка на предоставената от оператора информация показва, че 
вътрешната инсталация за пречистване на отпадъчни води следва да се подобри по 
отношение на биоразграждането на отпадъчни води.

Инсталацията Adisseo е част от голяма група инсталации, чиито разрешителни все още 
трябва да бъдат преразгледани и, където е подходящо, актуализирани, за да се 
гарантира съответствие с Директивата за КПКЗ.

С цел да се обърне внимание върху липсата на напредък по отношение на 
разрешителните и да се гарантира пълното съответствие с Директивата за КПКЗ, 
Комисията започна процедура за нарушение срещу Франция, наред с други държави-
членки, като издаде първото писмено предупреждение в края на 2009 г.

Последици от аварията

Френските органи потвърдиха, че на 23 декември 2008 г. (а не на 19 януари 2009 г., 
                                               
1 ОВ L24, 29.1.2008 г., стр. 8.
2  ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 97–105.
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както е посочено в петицията) е възникнала производствена авария. Тази авария е
причинила емисии на натриев карбонат във вътрешната инсталация за пречистване на 
отпадъчни води, което е довело до сериозни неизправности и превишаване на някои 
пределно допустими стойности (по-специално свързана с химична кислородна 
необходимост (ХКН)).

Предприетите от оператора мерки са довели до връщането към нормалните условия на 
експлоатация (качество на емисии във водата) до края на януари 2009 г.

На 2 януари 2009 г. инспекторатът е бил уведомен от оператора за аварията и незабавно 
е поискал предприемането на необходимите мерки за коригиране на положението. 
Впоследствие са извършени две инспекции (на 18 февруари и на 23 април) и е направен 
необходимият анализ, който е предаден на инспектората на 29 юли 2009 г.

След аварията наблюдаваните резултати показват намаляване на концентрациите на 
азот и ХКН.

Въз основа на предоставената информация Комисията не може да установи нарушаване 
на Директивата за КПКЗ по отношение на предприетите от френските органи мерки 
вследствие на аварията, за която е съобщил операторът.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ВОДИТЕ
Според изпратената от френските органи информация, инсталацията Adisseo е имала 
разрешение за заустване на отпадъчни води в река Banne, приток на река Oeil. 
Приемащият воден обект, съгласно Рамковата директива за водите (РДВ) 2000/60/ЕО1, 
е река Oeil и нейните притоци от Commentry до мястото, където се сливат с Aumance и
Cosne.
Според екологичните цели на Рамковата директива за водите, всички държави-членки, 
включително Франция, следва да постигнат добро състояние на повърхностните и 
подземните води до 2015 г. В отговора си до Комисията френските органи заявиха, че 
лошото състояние на въпросния воден обект се дължи на наличието на големи 
количества суспендирани вещества и повишени концентрации на ХКН, биологична
кислородна необходимост (БКН5), азот, сулфати и цинк. Освен това те признават, че 
съществува очевидна връзка между влошаването на състоянието на водния обект и 
промишленото заустване на Adisseo.

Наред с останалите задължения съгласно РДВ, държавите-членки следва да приложат 
мерки срещу химическо замърсяване. В тази връзка френските органи предвиждат 
комбинирана система за мониторинг (мониторинг на заустванията и мониторинг на 
повърхностните води), за да гарантират подходящ контрол.

Френските органи посочиха, че след преразглеждането на условията за пречистване на 
отпадъчните води ще се постигне значително подобрение на качеството на водния 
обект. Съгласно издаденото разрешително Adisseo е задължен редовно да извършва 
мониторинг на точките на заустване на отпадъчните води на своята инсталация за 
пречистване на отпадъчни води. Освен това е задължително всекидневното измерване 
                                               
1 ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
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на параметрите, които допринасят за лошото количествено състояние на водния обект. 
Също така външна агенция, одобрена от Министерството на околната среда, извършва 
на всеки три месеца същия анализ, за да провери истинността на измерванията, 
получени от оператора. Освен това Adisseo следва да извършва мониторинг на 
въздействието на отпадъчните води в четири станции, разположени надолу по 
течението от точката на заустване в река Banne.

Френските органи посочиха, че емисиите на приоритетни вещества са в процес на 
проверка и ще бъдат определени количествено в най-близко бъдеще, за да станат част 
от разрешителното, издадено на Adisseo. В разрешителното също така ще бъдат 
включени действия за отстраняване и постепенно намаляване на емисиите на 
приоритетни вещества. Като се има предвид, че въпросният воден обект може да не 
постигне добър потенциал до 2015 г., беше изготвена оперативна програма за 
мониторинг, за да се оценява ефективността на приложената програма от мерки. 
Въпреки това, съгласно декларация на френските органи, целевата дата, определена за 
постигане на добър потенциал от въпросния воден обект, е 2021 г.  Това означава
изключение съгласно член 4, параграф 4 от РДВ. От плана за управление на подбасейна 
на река Loire става ясно, че мотивите за изключенията са „природни условия и 
техническа неосъществимост“. Това не помага на Комисията да направи ясно 
заключение относно това какво в действителност ще обхваща тези изключения.

Що се отнася до подземните води, инсталацията Addisseo не причинява пряко 
заустване. Въпросните подземни води не се използват за пиене и не представляват 
чувствителен природен ресурс.

Законодателство в областта на отпадъците

Рамковата директива за отпадъците (2006/12/ЕО1) изисква държавите-членки да 
предприемат необходимите мерки, за да гарантират управление на отпадъците, без да 
се застрашава здравето на човека или да се нанасят вреди на околната среда и, по-
специално: a) без риск за водата, въздуха или почвата или за растенията или животните; 
б) без да причиняват вреда чрез шум или миризми; и в) без да засягат неблагоприятно 
околността или местата от особен интерес.

Френските органи посочват, че са генерирани 60 000 тона отпадъци, от които две трети 
са утайки от отпадъчни води, които се използват като тор. Според френските органи 
по-голямата част от оставащите частици се преработват от външни специализирани 
компании за управление на отпадъци, които прилагат най-добрите налични техники, в 
случаите, когато е приложима Директивата за КПКЗ. Освен това външните 
съоръжения, където генерираните от завода Adisseo отпадъци се третират и 
обезвреждат, съответстват на Директива 2000/76/ЕО2 относно изгарянето на отпадъците 
и на Директива 1999/31/ЕО3 относно депонирането на отпадъци.

Течните отпадъци от производството на витамини се изгарят на място в Adisseo. 

                                               
1 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.
2 ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1
3 ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1-19.
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Съоръжението за изгаряне отговаря на изискванията на Директивата относно 
изгарянето на отпадъци.

Опасните отпадъци, генерирани в завода Adisseo, попадат в обхвата на изискванията за 
проследимост, съгласно членове R.541-42 от френския „Code de l'environnement“. За 
тази цел следва да бъдат попълнени документите за опаковане („bordereaux”). 
Последната инспекция е извършена от френските органи през май 2009 г. и е насочена 
основно към утайката от отпадъчните води. Анализът не показа нарушаване на 
изискванията по отношение на качеството на утайката на отпадъчните води.

Френските органи са стигнали до заключението, че като цяло управлението на 
отпадъците се извършва в съответствие с приложимото законодателство.

Законодателство в областта на качеството на въздуха

Оценката на качеството на въздуха е изцяло в сферата на компетентност на държавите-
членки. Тя се извършва в съответствие с разпоредбите на Директива 2008/50/ЕО1

относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа и следва да 
оценява съответствието с пределно допустимите стойности на цялата територия на 
съответната държава.

Що се отнася до оценката около организирани източници, Директива 2008/50/ЕО не 
съдържа конкретни изисквания относно минималния брой пунктове за вземане на 
проби, които следва да функционират около един организиран източник. В приложение 
V е определено, че: „за оценка на замърсяването в близост до организирани източници 
броят на пунктовете за вземане на проби с постоянно измерване се изчислява, като се 
вземат предвид плътността на емисиите, вероятните модели за тяхната дисперсия в 
атмосферния въздух и очакваната експозиция на населението“.

Френските органи заявяват, че оценката на качеството на въздуха около инсталацията 
Adisseo е извършена чрез комбинация от различни походи за оценка (постоянен 
мониторинг, кампании с подвижни лаборатории и моделиране). В резултат на тази 
оценка е заявено, че в района около инсталацията са спазени всички пределно 
допустими стойности и че измерените нива не показват риск от превишаване на 
пределно допустимите стойности.

През 2008 г. в зоната на следене на качеството на въздуха FR07N00002 е потвърдено 
съответствието с пределно допустимите стойности и от наличната информация не е 
възможно да се установи нарушение на разпоредбите относно оценката и докладването 
на данни за качеството на въздуха.

Заключения

Що се отнася до Директивата за КПКЗ, Комисията не възнамерява да предприеме 
допълнителни действия, като се има предвид, че инсталацията Adisseo е част от 
хоризонталната процедура за нарушение, спомената по-горе.

                                               
1 ОВ L152, 11.6.2008 г., стр. 1.
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По отношение на законодателството в областта на водите, въз основа на информацията 
от извършената оценка, предоставена от френските органи, Комисията не можа да 
направи заключение дали това представлява нарушаване на изискванията на РДВ. За да 
може да направи подходяща оценка, Комисията ще поиска повече информация от 
Франция, най-вече във връзка с приложените изключения.

Що се отнася до законодателството относно отпадъците, предоставената от френските 
органи информация не е убедителна. Поради това Комисията възнамерява да поиска 
допълнителна информация относно (i) характеристиките и управлението на депото 
(включително резултатите от мониторинга на качеството на почвите в близост до 
депото) и районите на складиране, собственост на компанията; (ii) допълнителна 
информация относно управлението на утайките от отпадъчните води (която следва да 
бъде включена в глава 5.2.6 от „Bilan de fonctionnement”), включително информация 
относно временното складиране и мястото на заустване на утайки от отпадъчни води, 
които не се използват за селскостопански цели; (iii) характерът на отпадъчните потоци
„fines de smartamine”, както и тяхното управление (включително информация относно 
предварителното им третиране).

Що се отнася до законодателството на ЕС относно качеството на въздуха, Комисията не 
възнамерява да следи случая допълнително, тъй като не е установено нарушение на 
съществуващото законодателство.


