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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1860/2008, внесена от Ken Gregory и Susan Newbold, с 
британско гражданство, от името на жителите на Branton Hill Lane, 
Aldridge, Walsal, Обединеното кралство, относно прекомерния трафик 
на тежкотоварни автомобили в Branton Hill Lane

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията изразяват становището, че прекомерният трафик на 
тежкотоварни автомобили по Branton Hill Lane, който е тесен път, непригоден за тази 
цел, представлява нарушение на стандартите на ЕС в областта на здравето, 
безопасността, опазването на околната среда и замърсяването на въздуха, както и 
разпоредбите относно пределно допустимите нива на шум. Вносителите на петицията 
посочват, че пътят се използва от повече от 200 камиона на ден, което води до 
замърсяване на въздуха и високи нива на шум, и изразяват загриженост относно 
въздействието на тези фактори върху здравето на местните жители. Съответно те 
търсят съдействието на Европейския парламент за разследване на този въпрос.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 април 2009 г.  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

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

Шумово замърсяване

Директива 2002/49/ЕО1 съдържа законодателството на Общността относно оценката и 

                                               
1 Програма L 189, 18.7.2002 г., стр. 12-25.
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управлението на шума в околната среда. Тази директива оставя определянето на 
граничните стойности за шума и останалите мерки, които имат за цел намаляването на 
шума, на преценката на държавите-членки. Съгласно директивата държавите-членки 
трябва да изготвят стратегически карти на шума и планове за действие, които са 
предназначени за управление на шума в околната среда. Стратегическите карти на 
шума трябваше да бъдат изготвени до 30 юни 2007 г., а съответните планове за 
действие трябваше да бъдат приети до 18 юли 2008 г., след допитване до 
обществеността и с нейно участие.

Оценката на доклада от британските органи относно картите на шума се извършва в 
момента, заедно с тази на докладите от останалите държави-членки, и все още не е 
приключила. След приключване на тази оценка всички несъответствия, допуснати от 
Обединеното кралство по отношение на разпоредбите на Директива 2002/49/ЕО, могат 
да бъдат разследвани в съответствие с Договора.

Картите на шума и плановете за действие, изготвени и представени на Комисията, са на 
разположение на обществеността1, в съответствие с член 9 от Директива 2002/49/ЕО.

Замърсяване на въздуха

Въз основа на предоставената информация не беше възможно точно да се определи 
дали въпросният път принадлежи към агломерацията „West Midlands Urban Area“ или 
към зоната за качество на въздуха „West Midlands“, тъй като той преминава през 
граничната зона. Според официалната информация, предоставена от органите на 
Обединеното кралство, агломерацията „West Midlands Urban Area“ надвишава дневната 
пределно допустима стойност на прахови частици - ПЧ10, определена от Директива 
1999/30/ЕО2 и възприета в новата Директива 2008/50/ЕО3 относно качеството на 
атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа. Според по-подробния 
пространствен анализ на превишените нива, изготвен като помощна информация за 
прилагането на член 22 от Директива 2008/50/ЕО от Обединеното кралство4 обаче, във 
въпросния район Branton Hill Lane няма превишаване на стойностите. Зоната за 
качество на въздуха West Midlands не отчита превишавания на пределно допустимите 
стойности на прахови частици – ПЧ10. И двете зони обаче отчитат много високи 
концентрации на азотен диоксид NO2, което прави постигането на съответствие с 
годишната пределно допустима стойност на NO2 през 2010 г. малко вероятно. Затова 
органите на Обединеното кралство са започнали прилагането на редица мерки за 
намаляване на ПЧ10 и концентрациите на NO2 и в двете зони. Понастоящем Комисията 
прави оценка на целесъобразността на тези мерки в West Midland Urban Area, като част 
от оценката за удължаване на срока по отношение на ПЧ10 съгласно член 22. През 
януари 2009 г. на Обединеното кралство е изпратено официално уведомително писмо 
относно превишаването на пределно допустимите стойности на ПЧ10. Последващите 
стъпки за прилагане на законодателството ще бъдат разгледани, след като Комисията 
приключи своята оценка.
                                               
1 http://cdr.eionet.europa.eu/ ; http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library
2 ОВ L 163, 29.6.1999 г.
3 ОВ L 152, 11.6.2008 г.
4 Информация относно удължаването на сроковете и уведомлението на Обединеното кралство са на 
разположение на адрес http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
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Ако не бъдат повдигнати възражения срещу прилагането на член 22 за West Midlands 
Urban Area, зоната ще има допълнително време до юни 2011 г. за постигане на 
съответствие с пределно допустимите стойности на ПЧ10. През това време органите на 
Обединеното кралство ще трябва да гарантират, че нивата на концентрация остават под 
пределно допустимата стойност, завишена с допустимите отклонения1. Органите на 
Обединеното кралство обявиха планове за прилагане на член 22 и за NO2. Отлагането 
на срока за достигане на пределно допустимите стойности може да бъде най-късно до 1 
януари 2015 г.2. Комисията все още не получила уведомлението относно NO2.

Държавите-членки вземат решение какви мерки да определят и изпълнят в плановете за 
качество на въздуха. Директивите за качеството на въздуха не изискват 
предприемането на конкретни мерки, но пределно допустимите стойности трябва да се 
спазват на цялата територия. Гражданите имат правото да се обърнат към националните 
съдилища с искане тези пределно допустими стойности да се спазват и в краткосрочен 
план да се вземат мерки, когато съществува риск от превишаване на пределно 
допустимата стойност3, с цел намаляване на риска или продължителността на 
превишаването на стойностите.

Мерките за намаляване на замърсяването често включват конкретни ограничения на 
трафика и условия (в т.ч. проверки) за промишлените оператори с цел намаляване на 
емисиите и по този начин гарантиране на съответствие с пределно допустимите 
стойности в конкретен район/по протежението на пътя. Комисията все още извършва 
оценка на уведомлението на Обединеното кралство относно ПЧ10. Въпреки че за 
района, предмет на петицията, са представени редица мерки, при първия преглед не 
бяха определени мерки на местно равнище, пряко свързани с Branton Hill Lane или 
инсталацията Bliss Sand & Gravel.

Заключения

Предвид гореизложеното, Комисията ще продължи да наблюдава ситуацията в този 
район на West Midlands и ще предприеме действия по целесъобразност.

4. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

В своя първи отговор Комисията посочи, че картите на шума са все още в процес на 
изготвяне и че съгласно уведомлението от страна на Обединеното кралство за 
прилагането на член 22 от Директива 2008/50/ЕО4 качеството на въздуха в района е 
било изследвано поради наличието на данни за превишаване на дневните пределно 
допустими стойности на ПЧ10.

Шумово замърсяване
                                               
1 Дневна пределно допустима стойност на ПЧ10: не повече от 35 дни превишаване на 50 микрограма/м3.
С допустимо отклонение: не повече от 35 дни превишаване на 75 микрограма/м3.
2 Годишна пределно допустима стойност на NO2: 40 микрограма/м3. С допустимо отклонение: 60 
микрограма/м3.
3 Съд на Европейските общности; дело C-237/07 Janecek vs Bayern. 
4 ОВ L 152 11.6.2008 г., стр.1-44
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Тъй като жителите в Aldridge са около 17 000 души, населеното място не попада в 
обхвата на директивата по отношение на изготвянето на карти на шума. За агломерации 
с население над 250 000 души е следвало да бъдат изготвени такива карти през 2007 г.

Предвид факта, че в района преминават около 200 камиона дневно, следва да се 
отбележи, че този брой също е далеч под прага, предвиден в директивата (3 милиона на 
година).

С оглед на горепосоченото, случаят, който се отнася за шумовото замърсяване на 
Aldridge, не попада в сферата на компетентността на ЕС. Той е въпрос от сферата на 
националното право.

Замърсяване на въздуха

Съгласно последния официален доклад относно качеството на околния въздух в 
Обединеното кралство, изготвен за отчетната 2008 г., нито агломерацията West 
Midlands Urban Area, нито зоната за качество на въздуха West Midlands са съобщили за 
превишаване на дневната или годишната пределно допустима стойност на ПЧ10, както е 
предвидено в Директива 1999/30/ЕО1 и потвърдено в новата Директива 2008/50/ЕО 
относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа. Поради това 
на 11 декември 2008 г. Комисията е възразила на искането, поставено от ОК за 
продължаване на срока за спазване на изискванията за пределно допустими стойности 
на ПЧ10, предвидени в член 22 от Директива 2008/50/ЕО за West Midlands Urban Area.2.

От Обединеното кралство се очаква в бъдеще да продължи да спазва изискванията за 
пределно допустими стойности в двете зони за качество на въздуха. В случай че това не 
бъде направено, Комисията ще обмисли необходимите мерки, за да гарантира 
спазването на изискванията, включително започването на процедура за нарушение.
Понастоящем такава процедура е в ход по отношение на Greater London Urban Area.

Управление на отпадъците

Предвид информацията, предоставена от вносителя на петицията, изглежда, че 
разширяването на кариерата и на съоръжението за рециклиране ще изисква издаване на 
ново разрешително. В този случай член 23 от Директива 2008/98/ЕО относно 
отпадъците3 постановява, че:

„1. Държавите-членки изискват от всички организации или предприятия, които 
възнамеряват да извършват третиране на отпадъци, да получат разрешение от 
компетентния орган. Тези разрешения определят най-малко следното:
а) видовете и количествата отпадъци, които могат да бъдат третирани;
б) за всеки вид разрешена дейност, техническите и всякакви други изисквания, 

                                               
1 ОВ L 163, 29.6.1999 г.
2 Вж. искането, поставено от страна на Обединеното кралство и решението на Комисията на следния 
електронен адрес: http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
3 ОВ L 312, 22.11.2008 г.
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свързани с разглеждания обект;
в) мерките за безопасност и превантивните мерки, които трябва да бъдат предприети;
г) методът, който трябва да се използва за всеки вид дейност;
д) дейности за наблюдение и контрол, при необходимост;
е) разпоредби за закриване и за следексплоатационни дейности, при необходимост.
2. Разрешения могат да се издават за определен период и да бъдат подновявани.
3. Когато компетентният орган счете, че предвиденият метод за третиране е 
неприемлив от гледна точка на защитата на околната среда, и по-специално, когато 
методът не отговаря на изискванията по член 13, той отказва да издаде разрешението.“

Освен това, съгласно член 13
„Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че 
управлението на отпадъците се извършва, без да се застрашава човешкото здраве, без 
да се вреди на околната среда, и по-конкретно:
а) без риск за водата, въздуха, почвата, растенията или животните;
б) без да се предизвиква неудобство чрез шум или миризми; и
в) без да се въздейства отрицателно върху природната среда или местата, които са 
обект на специален интерес.“

Заключения

Въз основа на предоставената информация Комисията не е установила каквото и да 
било нарушение на законодателството на ЕС в областта на опазването на околната 
среда. Очаква се компетентните органи да предприемат мерки за гарантиране на 
спазването на пределно допустимите стойности на ПЧ10 в двете зони, включително в 
отсечката Branton Hill Lane, както и за разглеждане на шумовото замърсяване съгласно 
националните разпоредби. Както замърсяването на въздуха, така и шумът следва да 
бъдат подложени на оценка на въздействието върху околната среда преди посоченото 
разширяване на дейността, а издаването на разрешително може да бъде обект на 
преразглеждане от съда.


