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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0643/2007, внесена от Стефания Алесандрели, с италианско 
гражданство, от името на комитет на жителите в област Torrette, относно 
замърсяването на въздуха в градовете, причинено от претоварения трафик

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията изразява загриженост във връзка със замърсяването на 
околната среда, което продължава вече над десет години в района на пристанището на 
Ancona в резултат на движението на тежкотоварни машини, и задръстванията в града, 
произтичащи от непригодната шосейна и железопътна инфраструктура, водеща към 
терминала, който понастоящем е в процес на завършване. Тази сериозна екологична 
ситуация излага жителите на рискове, свързани с общественото здраве и безопасността 
на транспорта, съчетани с опасностите, свързани с нарастващата нелегална емиграция в 
района на пристанището. След неуспешен опит да отнесат въпроса към съда и към най-
висшите държавни органи по административните канали вносителите на петицията 
търсят съдействие от Европейския съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 ноември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 10 юни 2008 г.

Вносителката на петицията повдига проблема за замърсяването на околната среда, 
което се предполага, че е причинено от движението на тежкотоварни машини и 
задръстванията в града, произтичащи от непригодната шосейна и железопътна 
инфраструктура, водеща към терминала на пристанището в Ancona, Италия. 
Вносителката посочва наличието на много високи постоянни концентрации на PM10 и 
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други замърсители. Посочват се също така и оплакванията, подадени до националните 
съдилища, публичната администрация и правителствените органи. 

Вносителката на петицията твърди, че оплакванията до националните органи не са били 
взети под внимание. Вносителката също така подчертава големия риск за общественото 
здраве, на който са изложени жителите на съседните райони, както и опасността за 
сигурността на транспорта, усложнени от рисковете, произтичащи от нарастващата 
нелегална емиграция в района на пристанището.

Общите разпоредби за оценката и управлението на качеството на въздуха са 
определени в Рамковата директива 96/62/ЕО1, докато специалните разпоредби относно 
някои замърсители, включително PM10 и NO2, които са свързани в най-голяма степен с 
настоящия случай, са определени в четирите дъщерни Директиви 1999/30/EО2, 
2000/69/EО3, 2002/3/EО4 и 2004/107/EО5. Съгласно първата дъщерна Директива 
1999/30/EО пределно допустимите стойности за PM10 са станали задължителни през 
2005 г., докато пределно допустимите стойности за NO2 следва да бъдат достигнати до 
2010 г.

Комисията е получила официални данни за оценка от Италия, а превишените нива на 
годишните пределно допустими стойности плюс допустимото отклонение за PM10 и 
NO2 в района на Ancona се докладват от италианските органи от 2001 г .  Тези 
превишени нива вече са предизвикали мерки, които са набелязани в плана за 
качеството на въздуха за разглежданата зона. Планът, които е бил съобщен на 
Комисията през 2004 г. и обхваща периода от 1999 г. до 2007 г., се отнася по-специално 
до мерките, насочени към ситуацията с движението по пътищата. Въпреки плана за 
качеството на въздуха концентрациите на PM10 остават високи, като значително 
превишават пределно допустимите стойности и през 2006 г. Мерките за намаляване на 
замърсяването, включени в плана, се решават от националните компетентни органи. 
Комисията няма право да изисква вземането на специфични мерки за намаляване на 
замърсяването в рамките на плана. Въпреки това, в съответствие с членове 8 и 11 от 
Директива 96/62/ЕО, Комисията е информирана относно изпълнението на плановете и 
програмите и редовно проверява постигнатия напредък.

Неспазването на пределно допустимите стойности на PM10 е широко разпространен 
проблем в Общността и Комисията е поискала от заинтересованите държави членки 
през октомври миналата година да предоставят допълнителна и по-подробна 
информация относно това какви мерки предприемат държавите членки, за да достигнат 
тези пределно допустими стойности.

Техническата оценка на отговорите на тези писма се извършва в момента, включително 
и отговорът от страна на Италия, който беше получен на 3 януари 2008 г. Комисията, 
въз основа на този анализ, ще реши какви по-нататъшни действия са необходими. В 
рамките на това решение ще бъде взета предвид също новата Директива относно 
                                               
1 ОВ L 296, 21.11.1996 г., стр. 55.
2 ОВ L 163, 19.6.1999 г., стр. 41.
3 ОВ L 313, 13.12.2000 г., стр. 12.
4 OВ L 67, 9.3.2002 г., стр. 14.
5 ОВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 3.
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качеството на околния въздух и по-чист въздух за Европа, която беше гласувана от 
Парламента през декември 2007 г.

Заключение

Решенията какви мерки да се предприемат при необходимост от намаляване на 
замърсяването на въздуха се вземат от съответните компетентни органи на държавите 
членки. Комисията редовно проверява изпълнението на плановете и програмите, като 
разглежда постигнатия напредък и тенденциите при замърсяването на въздуха.

По отношение на съобразяването в района на Ancona с пределно допустимите 
стойности, определени в Директива 1999/30/ЕО, Комисията отбелязва, че пределно 
допустимите стойности за PM10 са били превишени през 2005 г. и 2006 г. Високото 
ниво на концентрации на NO2 също задължава държавите членки да предприемат 
мерки, за да гарантират, че няма да бъде застрашено спазването на пределно 
допустимите стойности за този замърсител към крайната дата, която е през 2010 г. Във 
връзка с превишените нива на PM10 Комисията оценява информацията, предоставена от 
Италия, и въз основа на тази оценка и на разпоредбите на новата Директива относно 
качеството на въздуха ще предприеме подходящите действия.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Годишният доклад за качеството на въздуха за 2007 г., предаден от италианските 
органи през септември 2008 г., потвърди, че пределно допустимите стойности за PM10
са били превишени за трета поредна година в зоната, в която е разположена Ancona. 

От 2005 г. насам, когато са влезли в сила пределно допустимите стойности за PM10, 
няколко държави членки, включително Италия, срещат трудности при постигането на 
съответствие с тези стойности. Новата Директива 2008/50/ЕО1 относно качеството на 
атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа предвижда възможността държавите 
членки да уведомяват за отклонение от задължението да прилагат тези пределно 
допустими стойности в срок до юни 2011 г., ако са изпълнени определени условия.

Италия е изпратила уведомление на 26 януари 2009 г. за качеството на въздуха в 
няколко, но не във всички зони, в които са превишени пределно допустимите 
стойности на PM10. За зоните, които не са включени в уведомлението, на 29 януари 
2009 г. Комисията е образувала производство за установяване на нарушение за 
неспазване на пределните допустими стойности, определени в Директива 1999/30/ЕО2. 
Зоната, в която е разположена Ancona, е включена в уведомлението. Комисията 
разполага с девет месеца след получаване на уведомлението, за да извърши оценка 
относно изпълнението на условията за освобождаване от задължението. В рамките на 
този срок, Комисията ще вземе решение дали да направи възражение срещу обявените 
отклонения. Оценката на уведомлението ще позволи на Комисията да направи 
задълбочен анализ на управлението на качеството на въздуха във всяка от зоните, 
включени в уведомлението. 

                                               
1 OВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1–44.
2 ОВ L 163, 19.6.1999 г., стр. 41.
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5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

През януари 2009 г .  италианските органи уведомяват Комисията за искане за 
освобождаване от задължението за прилагане на пределно допустимите стойности за 
PM10 в 67 зони, включително зона IT1102, към която принадлежи град Ancona. 
Съгласно член 22, параграф 2 от Директива 2008/50/ЕО1 държава членка може да бъде 
освободена от задължението да прилага пределно допустимите стойности за PM10, ако 
са изпълнени следните условия: на национално, регионално и местно равнище са взети 
всички необходими мерки за намаляване на замърсяването, така че да се постигне 
съответствие преди крайната дата, 2005 г., основните причини за превишаване са 
специфичните характеристики на дисперсия на мястото, неблагоприятни климатични 
условия или трансграничен пренос на емисии, като трябва да бъде изготвен и план за 
качеството на въздуха, в който се посочва как ще се постигне съответствие с пределно 
допустимите стойности преди изтичането на новия краен срок.

След като извърши оценка на уведомлението на Италия, на 28 септември 2009 г. 
Комисията прие Решение C(2009)7390 окончателен, в което бяха направени възражения 
срещу освобождаването от задължението за прилагане на дневните пределно 
допустими стойности за PM10 в зона IT1102 на основание, че не е било напълно 
доказано, че до изтичането на срока на освобождаване през 2011 г. ще може да се 
постигне съответствие с дневните пределно допустими стойности. Освобождаване все 
пак беше дадено за годишните пределно допустими стойности.

В резултат на това дневните пределно допустими стойности за PM10 ще продължат да 
се прилагат без допустимото отклонение в зона IT1102, докато годишните пределно 
допустими стойности плюс допустимо отклонение (48 μg/m3 средна годишна стойност) 
се прилагат за периода 2008—2011 г.

Най-актуалната информация, докладвана официално на Комисията от италианските 
органи, показва, че през 2008 г .  в зоната IT1102 годишните пределно допустими 
стойности за PM10 (40 μg/m3 средна годишна стойност) са били спазени, но все пак са 
били превишени дневните пределно допустими стойности за PM10.

Предвид направените възражения срещу прилагането на освобождаването и факта, че 
дневните пределно допустими стойности продължават да бъдат превишавани в няколко 
италиански зони, Комисията ще обмисли възможността за по-нататъшно придвижване 
на делото за нарушение, открито през януари 2009 г., като издаде второ 
предупреждение на Италия.

6. Отговор на Комисията, получен на 24 юни 2010 г.

Комисията би желала да коригира свое изявление, направено в предишното съобщение от 
януари 2010 г. по отношение на зоната, в която е разположен град Ancona. В 
противоречие с това, което беше посочено в предишното съобщение, градът не е 
разположен в зона за качество на въздуха T1102, а в зона IT1101.

                                               
1 ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1.
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Зона IT1101 също беше включена в искането за удължаване на срока, внесено от Италия 
през януари 2009 г. В своето Решение C(2009)7390 Комисията направи възражения срещу 
освобождаването от задължението за прилагане на годишните и дневните пределно 
допустими стойности за PM10 в зона IT1101, на основание, че не е било напълно доказано, 
че до изтичането на срока на освобождаване през 2011 г. ще може да се постигне 
съответствие с дневните пределно допустими стойности, както и че през 2007 г. зоната е 
отговаряла на изискванията за годишни пределно допустими стойности за PM10.

Последните данни, предоставени на Комисията от италианските органи, показват, че 
през 2008 г. в зона IT1101 дневните пределно допустими стойности за PM10 все още са 
били превишени.

Предвид възраженията, повдигнати срещу освобождаването от задължението и факта, 
че пределно допустимите стойности за PM10 продължават да бъдат надвишавани в 
няколко италиански зони за качество на въздуха, през май 2010 г. Комисията изпрати 
последно писмено предупреждение до Италия.

7. Отговор на Комисията (REV.IV), получен на 10 юни 2011 г.

На 8 октомври 2010 г. италианските органи представиха официалните данни за качеството 
на въздуха в Марке за 2009 г. Тези данни потвърждават, че в зона IT1101 равнищата на 
РМ10 все още са превишавали дневните пределно допустими стойности. Поради това на 
24 ноември 2010 г. Комисията взе решение да заведе дело срещу Италия в Съда на ЕС за 
неспазване в няколко зони и агломерации на разпоредбите относно пределно допустимите 
стойности по отношение на РМ10, определени в Директива 1999/30/EО и заменени в 
Директива 2008/50/EО (дело C-68/11).

8. Отговор на Комисията (REV.V), получен на 30 октомври 2013 г.

В допълнение към правните действия, предприети от Комисията, с решение от 
19 декември 2012 г. (дело C-68/11) Съдът постанови, че Италия е в нарушение на 
задълженията си по отношение на пределно допустимите стойности за качество на
атмосферния въздух за РМ10 през 2006 и 2007 г.

Вследствие на решението на Съда през 2013 г. Комисията започна пилотно разследване 
на равнището на ЕС и изпрати писмо до италианските органи, с цел да се установи дали 
междувременно е било постигнато съответствие, както и дали са взети всички 
необходими мерки в зоните, в които пределно допустимите стойности са все още 
превишени, за да се съкрати възможно най-много продължителността на 
превишаването.

Що се отнася до регион Марке, отговорът на италианското правителство показва, че 
през 2012 г .  е постигнато пълно спазване по отношение на годишната пределно 
допустима стойност, като само две станции все още отчитат леко превишение на 
дневната пределно допустима стойност.


