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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0553/2007, внесена от Krystyna Kowalska, с полско 
гражданство, относно нарушение от страна на полските власти на 
Директива 96/62/EО на Съвета относно оценката и управлението на 
качеството на атмосферния въздух и на Директива 99/30/EО на Съвета 
от 22 април 1999 година относно пределно допустимите стойности за 
серен диоксид, азотен диоксид и азотни оксиди, прахообразни частици и 
олово в атмосферния въздух

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията твърди, че много хора във Варшава са изложени на 
концентрации на замърсяване на въздуха, превишаващи допустимите максимални 
стойности, и по-специално от прахообразни частици с размери до 10 μ m (‘РМ 10s’). 
Затова тя счита, че компетентните полски власти, т.е. органите на местно управление на 
Варшава и регионалните органи на управление на Мазовецки, носят вина за сериозните 
нарушения на Директива 96/62/ЕО на Съвета относно оценката и управлението на 
качеството на атмосферния въздух и на Директива 99/30/ЕО на Съвета от 22 април 1999 
година относно пределно допустимите стойности за серен диоксид, азотен диоксид и 
азотни оксиди, прахообразни частици и олово в атмосферния въздух и призовава 
Европейския парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 септември 2007 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 7 март 2007 г.

Вносителката на петицията твърди, че концентрациите на замърсяване на въздуха и по-
специално прахообразните частици PM10 в агломерация Варшава превишават пределно 
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допустимите стойности. Поради това вносителката на петицията смята, че компетентните 
полски органи т.е. органите на местно управление на Варшава и регионалните органи на 
управление на Мазовецки носят вина за сериозните нарушения на Директива 96/62/EО на 
Съвета относно оценката и управлението на качеството на атмосферния въздух1 и на 
Директива 1999/30/EО относно пределно допустимите стойности за серен диоксид, 
азотен диоксид и азотни оксиди, прахови частици и олово в околния въздух2 и 
призовава Европейския парламент да се намеси.

Общите разпоредби относно оценката и управлението на качеството на атмосферния 
въздух са залегнали в Рамковата директива 96/62/EО, докато специфичните разпоредби 
относно определени замърсители, включително PM10, са залегнали в първата дъщерна 
Директива 1999/30/EО. Според последната директива пределно допустимите стойности 
за PM10 станаха задължителни от 1 януари 2005 г.

Комисията е получила данните от официалната оценка от Полша и превишаването на 
пределно допустимите стойности за PM10 в агломерация Варшава вече е признато. 
Няма съществени промени в броя на превишаванията и на средните нива за 2005 г. и за 
2006 г. Полските органи са изготвили план за качеството на въздуха и намаляване на 
замърсяването и са представили този план на Комисията. Решението относно мерките, 
които да се включат в плана, зависи от компетентните органи в държавата-членка. В 
съответствие с член 8 и член 11 от Директива 96/62/EО Комисията се информира за 
изпълнението на плановете и програмите и редовно проверява постигнатия напредък. 
Тя обаче няма правомощия да изисква предприемането на конкретни мерки за 
намаляване на замърсяването в рамките на тези планове. 

Що се отнася до несъответствието с пределно допустимите стойности за PM10, през м. 
октомври миналата година Комисията изиска от съответните държави-членки да 
предоставят допълнителна и по-подробна информация относно мерките, които те 
вземат за постигане на тези пределно допустими стойности. 
Техническата оценка на отговорите на тези писма се извършва в момента, включително 
и на отговора от Полша, който беше получен на 17 януари тази година. На основата на 
този анализ Комисията ще вземе решение относно необходимите допълнителни мерки. 
В това решение също така ще се вземе предвид новата Директива за качеството на 
атмосферния въздух и по-чистия въздух за Европа, която беше гласувана от парламента 
през м. декември 2007 г. 

Заключения

Компетентните органи в държавите-членки са отговорни за решението относно 
мерките, които трябва да се приложат за намаляване на замърсяването на въздуха, 
когато е необходимо. Комисията редовно проверява изпълнението на плановете и 
програмите, като проучва постигнатия напредък и тенденциите в замърсяването на 
въздуха.

Що се отнася до пределно допустимите стойности, залегнали в Директива 1999/30/EО, 

                                               
1 ОВ L 296, 21.11.1996 г., стр. 55.
2 ОВ L 163, 29.6.1999 г., стр. 41.
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Комисията отбелязва, че в агломерация Варшава пределно допустимите стойности за 
PM10 са били превишени през 2005 г. и през 2006 г. Понастоящем Комисията оценява 
информацията, предоставена от Полша относно превишенията за PM10. На основата на 
тази оценка и разпоредбите на новата Директива за качеството на въздуха Комисията 
ще вземе решение за необходимите мерки.

4. Отговор на Комисията, получен на 24 април 2009 г.

Годишният доклад за качеството на въздуха за 2007 г., представен от полските органи 
през септември 2008 г., потвърждава, че дневните и годишните пределно допустими 
стойности за PM10 са продължили да бъдат надвишавани в зоната на качество на 
въздуха, която обхваща агломерацията на Варшава. В допълнение към това, 
концентрациите на NO2 надвишават годишната пределно допустима стойност от 40 
микрограма/м3 с 50%. Това прави много малко вероятна възможността да бъде спазена 
пределно допустимата стойност, когато тя влезе в сила през 2010 г. 

Няколко държави-членки, включително Полша, са срещнали трудности при 
постигането на съответствие с пределно допустимите стойности за PM10 от 2005 г., 
когато тези пределно допустими стойности са влезли в сила. Новата Директива
2008/50/EО1 относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа 
предоставя на държавите-членки възможност да нотифицират освобождаване от 
задължението за прилагане на тези пределно допустими стойности до юни 2011 г., при 
условие че са изпълнени определени условия. Подобна възможност е позволена и по 
отношение на NO2 и бензена. Прилагането на пределно допустими стойности за тези 
замърсители може да бъде отложено за максимален период от пет години до 2015 г.

Полша внесе уведомление на 12 ноември 2008 г., което обхваща няколко зони на 
качество на въздуха, в които има надвишаване на пределно допустимите стойности на
PM10. Агломерацията на Варшава е включена в уведомлението и Комисията 
понастоящем извършва оценка на искането за повече време за съобразяването с 
пределно допустимите стойности на PM10 и NO2. Комисията разполага с девет месеца 
от получаването на уведомлението, за да оцени дали условията за освобождаване са 
изпълнени. В рамките на този период, Комисията възнамерява да вземе решение дали 
да направи или не възражения срещу нотифицираното освобождаване. Оценката на 
уведомлението ще позволи на Комисията да получи по-задълбочена представа за 
управлението на качеството на въздуха във всяка от посочените зони.

Комисията припомня, че защитата на околната среда със средствата на наказателното 
право е уредена от Директива 2008/99/EО2. Директивата, която подлежи на 
транспониране най-късно до 26-ти декември 2010г., изисква от държавите-членки да 
криминализират списък от сериозни нарушения срещу околната среда и да ги обвържат
с възпиращи, пропорционални и ефективни наказателни санкции. Въпреки че тази 
директива би обхващала както нарушения чрез бездействие, така и чрез действие, тя на 
практика не се отнася до публичните органи, а по-пряко до юридическите лица, 
                                               
1 OВ L152, 11.6.2008 г., стр.1.
2 Директива 2008/99/EО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно защитата 

на околната среда чрез наказателно право, OВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28-37.
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отговорни за нарушенията.


