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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1668/2008, внесена от Rudolf Brockmann, с германско 
гражданство, относно замърсяване на въздуха в Испания, предизвикано 
от палене на огън на открито в земеделски земи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията често прекарва продължителни периоди от време в Испания. 
През пролетта и есента, според неговите твърдения, земеделските стопани изгарят не 
просто органични отпадъци, а също така и PVC и пластмаси, като в атмосферата се 
освобождават опасни и канцерогенни вещества. Вносителят на петицията твърди, че 
изгарянето на тези вещества под открито небе е забранено в Германия. Той отправя 
запитване дали може да бъде поставен край на тази практика в Испания.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 март 2009 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от Правилника.

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

Въпросите, свързани с паленето на огън на открито, не се регламентират на равнище 
ЕС. Тези въпроси са от компетентността на държавите-членки, които често делегират 
тази отговорност на регионите и на общините. Във всички държави-членки този въпрос 
е уреден поне отчасти, но съществуват значителни разлики по отношение на 
конкретните ограничения, сроковете и обсега на тяхното прилагане. Прилагането им 
също е труден за решаване проблем; счита се, че в повечето държави-членки 
(включително Германия) има случаи на лица, които не спазват тези разпоредби и в 
някои случаи изгарят материали, за които съществува изрична забрана, като 
пластмасови отпадъци.
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Законодателството на ЕС определя пределно допустими стойности за качеството на 
околния въздух и целеви стойности за 12 замърсителя, които трябва да се спазват на 
цялата територия на Съюза. Най-релевантни в случая са ежедневните пределно 
допустими стойности на ПЧ10, определени в Директива 1999/30/ЕО1 и пренесени в 
Директива 2008/50/ЕО2 относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух 
за Европа.

Държавите-членки гарантират, че оценяването на качеството на околния въздух се 
извършва на цялата територия на ЕС, и че информацията за нивата на концентрации се 
предоставя на Комисията, така че тя може да я сравни с пределно допустимите 
стойности за частиците, определени в директивите. За тази цел се използват докладите
съгласно Решение 2004/461/EО3 на Комисията. Резултатът от оценяването на тези 
доклади е публикуван на уебсайта на Комисията4.

В допълнение, органите на национално равнище са отговорни за публичното 
оповестяване на актуализирана информация относно нивата на концентрация на 
регламентираните замърсители. Съответната интернет страница за област Валенсия, 
където вносителят на петицията често пребивава, е:

http://www.cma.gva.es/cidam/emedio/atmosfera/index.htm

На същата интернет страница може да се намери съответното законодателство, 
включително нормативната уредба на местно равнище.

Pilar de la Horadada се намира в зоната за качество на въздуха „ES1013: Segura-
Vinolopo, Area Costera“, за която испанските органи са заявили превишаване на 
ежедневните пределно допустими стойности на ПЧ10 в последния официален доклад за 
2007 г. Приносът на случаите, свързани с паленето на огън на открито, за това не е 
известен.
Комисията е започнала производство за установяване на нарушение срещу Испания
поради превишаването на пределно допустимите стойности на ПЧ10 през януари 2009 г. 
Докато за някои други зони Испания е поискала удължаване на срока според
предвиденото в член 22 на Директива 2008/50/ЕО, горепосочената зона не е била 
включена в уведомлението.

Заключения

Предвид тези елементи и информацията, предоставена от вносителя на петицията, не 
става явно законодателството на Общността да е било нарушено. Регламентирането на 
конкретната дейност, свързана с паленето на огън на открито, на която се позовава
вносителят на петицията, е от национална компетентност. По отношение на 
превишаването на пределно допустимите стойности на ПЧ10 за качеството на въздуха в 

                                               
1 ОВ L 163, 29.6.1999 г.
2 ОВ L 152, 11.6.2008 г.
3 ОВ L 156, 30.4.2004 г.
4 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm
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тази област, Комисията вече е запозната с въпроса и е започнала производство за 
установяване на нарушение срещу Испания през януари 2009 г. В момента Комисията 
анализира отговора на испанските органи. Комисията също така продължава да 
наблюдава докладваните нива на концентрация в региона и ще реагира адекватно, ако 
бъдат превишени други стандартни за ЕС нива, например за азотния диоксид (влизащи
в сила през 2010 г.). Гражданите също имат индивидуални права пред националните 
съдилища във връзка с това да изискват пределно допустимите стойности, определени 
от ЕС, да се спазват и в случай на риск от превишаване в тяхната област да се подготвят 
и привеждат в изпълнение краткосрочни планове за действие.


