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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1083/2013, внесена от Волфдитрих Бурде, с германско 
гражданство, относно неподходящия контрол, упражнен от Комисията 
във връзка с нарушения в областта на околната среда във Фрайбург в 
Брайсгау, Германия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че не е получил отговор на нито една от своите 
онлайн жалби до Комисията от март и април 2013 г. относно нарушения на 
законодателството на Съюза в областта на качеството на въздуха, и че германските 
органи не са успели да намалят емисиите на азотен окис до 2015 г. съгласно 
изискванията. Съответният срок вече е бил удължен и впоследствие отменен от 
органите въпреки факта, че град Фрайбург е в състояние да постигне съответствие в 
рамките на указания период.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 февруари 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 юли 2015 г.

През септември 2014 г. Комисията отправи искане чрез системата „EU Pilot“ до 
Германия във връзка с неспазване на пределно допустимите стойности за качеството на 
атмосферния въздух по отношение на NO2 съгласно Директива 2008/50/EО относно 
качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа1 в редица зони за 
качество на въздуха.

1 OВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1 – 44.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32008L0050


PE565.069v05-00 2/5 CM\1184047BG.docx

BG

През юни 2015 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до Германия във 
връзка с неспазването на пределно допустимите стойности за качеството на 
атмосферния въздух по отношение на NO2 в продължение на няколко последователни 
години в няколко зони за качество на въздуха, включително зоната „Агломерация 
Фрайбург“, която е предмет на настоящата петиция. В официалното уведомително 
писмо Комисията застъпва също така мнението, че Германия не е успяла да предприеме 
подходящи мерки в тези зони, така че периодът на превишаване да бъде възможно най-
кратък според изискванията на Директива 2008/50/ЕО. 

Заключение

Комисията взема предвид повдигнатите от вносителя на петицията въпроси чрез 
посочената по-горе процедура за нарушение.

4. Отговор на Комисията (REV), получен на 28 октомври 2016 г.

Замърсяването на въздуха остава един от най-големите проблеми на здравеопазването, 
свързан с околната среда в ЕС, като причинява над 400 000 преждевременни смъртни 
случая всяка година. В Германия всяка година над 60 000 души умират 
преждевременно вследствие на замърсяването на въздуха.

В Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист 
въздух за Европа са определени пределно допустими стойности на концентрациите на 
замърсители в атмосферния въздух с цел да се избягва, предотвратява или намалява 
вредното въздействие върху човешкото здраве и/или върху околната среда като цяло. 
Директива 2008/50/ЕО предвижда задължение във връзка с резултатите, а не 
задължение във връзка със средствата; изборът на средства за постигане на дадения 
резултат е оставен на преценката на държавите членки. Това означава, че директивата 
не дава право на Комисията да налага забрана на определени мерки, предприемани от 
градовете.

По отношение на концентрацията на NO2 във въздуха Директива 2008/50/ЕО 
предвижда, че годишната пределна стойност изисква да не се превишава средната 
концентрация от 40μg/m³. Отчетено е, че средната концентрация в Хамбург превишава 
годишната пределно допустима стойност за всяка година от 2010 г. насам (годината, до 
която трябва да бъде спазена пределно допустимата стойност). Съгласно годишния 
доклад за качеството на въздуха, изпратен от Германия до Комисията, между 2010 и 
2015 г. максималната средногодишна концентрация на NO2 в „Агломерация Фрайбург“ 
е спаднала от 70μg/m³ на 56μg/m³. Въпреки че е налице тенденция към спад, през 
2015 г. Фрайбург все още надвишава годишната пределна стойност на NO2 с 40%.

През септември 2014 г. Комисията отправи искане чрез системата „EU Pilot“ до 
Германия във връзка с неспазване на пределно допустимите стойности за качеството на 
атмосферния въздух по отношение на NO2 съгласно Директива 2008/50/EC относно 
качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа1 в редица зони за 
качество на въздуха.

1 OВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1 – 44.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
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През юни 2015 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до Германия във 
връзка с неспазването на пределно допустимите стойности за качеството на 
атмосферния въздух по отношение на NO2 в продължение на няколко последователни 
години в няколко зони за качество на въздуха, включително зоната „Агломерация 
Фрайбург“, която е предмет на настоящата петиция. В официалното уведомително 
писмо Комисията застъпва също така мнението, че Германия не е успяла да предприеме 
подходящи мерки в тези зони, така че периодът на превишаване да бъде възможно най-
кратък в съответствие с изискванията на Директивата.

Фрайбург обяви актуализиране („Fortschreibung“) през 2015 г. на своя план за 
качеството на въздуха от 2012 г., но той все още не е публикуван.1

Заключение

Преди всичко националните компетентни органи трябва да прилагат правилно 
законодателството на ЕС. Нещо повече, националните административни органи, които 
отговарят за изпълнението на законодателството на ЕС, разполагат с по-подходящи 
средства за разрешаване на конкретните ситуации на несъответствие, ако опасенията 
бъдат счетени за основателни.

Поради продължаващото неспазване на пределните стойности, обаче, Комисията вече е 
образувала производства за установяване на нарушение срещу Германия за нарушение 
на членове 13 и 23 от Директива 2008/50/ЕО във връзка с пределните стойности за NO2 
(и PM10). 

5. Отговор на Комисията(REV ІІ), получен на 31 март 2017 г.

Съгласно последния годишен доклад за качеството на въздуха, предоставен на 
Комисията от страна на Германия, през 2015 г. Фрайбург е продължил да надвишава с 
16 μg/m³ (40%) пределно допустимата стойност за средната годишна концентрация на 
NO2 от 40 μg/m³, установена с Директива 2008/50/EО.

Тъй като превишавания на допустимите стойности на NO2 се наблюдават все още в 
много градове в Германия, Комисията предприе допълнителни стъпки в 
производството за установяване на нарушение срещу Германия по този въпрос. През 
февруари 2017 г. тя допълни своето запитване по EU-Pilot, изпратено през септември 
2014 г., и своето официално уведомително писмо от юни 2015 г. с мотивирано 
становище. Фрайбург се намира в една от 28-те зони, които са предмет на това 
мотивирано становище. Мотивираното становище е последният етап от производството 
за установяване на нарушение преди евентуално препращане към Съда на Европейския 
съюз, ако положението с качеството на въздуха не се подобри в достатъчна степен.

Следва да се отбележи, че докато Комисията застъпва становището, че са необходими 

1 https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx .

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx%20.


PE565.069v05-00 4/5 CM\1184047BG.docx

BG

много повече усилия на местно, регионално и национално равнище с оглед изпълнение 
на предвидените в разпоредбите на ЕС задължения и защита на общественото здраве, 
органите на държавите членки са тези, които трябва да подберат подходящите мерки за 
справяне с превишаването на пределно допустимите стойности на NO2.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_en.htm

Заключение

Производството за установяване на нарушение срещу Германия във връзка с 
превишавания на допустимите стойности на NO2 продължава своя ход, тъй като през 
2015 г. средната годишна пределно допустима концентрация на NO2, установена от 
Директива 2008/50/ЕО, продължава да бъде превишавана в много германски градове, 
включително във Фрайбург.

6. Отговор на Комисията (REV III), получен на 29 ноември 2017 г.

Съгласно годишния доклад за качеството на въздуха, изпратен от Германия до 
Комисията, през 2016 г. максималната средногодишна концентрация на NO2 във 
Фрайбург е спаднала от 56 μg/m³ на 41,3 μg/m³.

Причината за този неочакван значителен спад е, че контролната станция, измерила в 
миналото най-високите концентрации на NO2 на улица Шварцвалдщрасе във Фрайбург, 
през 2016 г. не е отговаряла на стандартите за качество. Измерванията са били валидни 
за 60% вместо за 85% от годината. За 2016 г. конкретно тази контролна станция е 
измерила максимална средногодишна концентрация на NO2 от 50 µg/m3. Тази стойност 
обаче не е взета предвид в официалната оценка на зоната за качество на въздуха 
вследствие на липсата на валидни данни.

Заключение

В съответствие с годишния доклад за качеството на въздуха за 2016 г., предоставен от 
страна на Германия, Фрайбург се доближава до стандартите за качество на въздуха по 
отношение на NO2. Като се имат предвид обаче недостатъците на контролната станция, 
измерила в миналото най-високите концентрации, вероятно докладът за качеството на 
въздуха през 2017 г. ще съдържа отново данни за по-висока концентрация за тази зона 
за качество на въздуха.

7. Отговор на Комисията (REV IV), получен на 21 май 2019 г.

В третото си становище по тази петиция Комисията вече посочи, че намалението на 
средната концентрация на азотен диоксид (NO2) от 56 µg/m3 през 2015 г. на 41.3 µg/m3 
през 2016 г. вероятно ще бъде променено през 2017 г. Причината за това е, че 
предполагаемото намаление през 2016 г. се дължи на факта, че контролната станция на 
улица Шварцвалдщрасе, където са измерени най-високите стойности, не е отговаряла 
на целите за качество на данните, определени в приложение 1 към Директива 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_en.htm
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2008/50/ЕО1. Следователно измерванията, отчетени от тази станция през 2016 г. (а 
именно 50 µg/m3), не са взети предвид. 

Предвид на това не е изненадващо, че както отбеляза вносителят на петицията, 
стойността, отчетена за 2017 г., е 49 µg/m3 и следователно продължава да превишава 
ясно пределната стойност, наложена с Директива 2008/50/ЕО. 

Комисията е запозната с тези превишени стойности във Фрайбург, както и в много 
други германски градове. Тя споделя загрижеността на вносителя на петицията, че поне 
някои планове за качеството на въздуха изглежда не предлагат достатъчно мерки за 
своевременно намаляване на средните годишни концентрации. 

Поради тази причина Комисията взе решение да сезира по случая Съда на Европейския 
съюз. 

Заключение

Средната годишна пределно допустима концентрация на NO2, установена в Директива 
2008/50/ЕО, продължава да бъде превишавана в много германски градове, включително 
във Фрайбург.

Поради това през октомври 2018 г. Комисията сезира по случая Съда на Европейския 
съюз.

1 Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на 
атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, OB L 152, 11.6.2008 г., стр. 1 – 44.


