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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0796/2008, внесена от Antonios Chilakeas, с гръцко гражданство, 
относно продажбата на оловен бензин и коли без катализатори в 
Гърция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че в Гърция все още е възможно да се купи оловен 
бензин и че все още се продават използвани автомобили без катализатори. Вносителят, 
който страда от астма, е засегнат директно от свързания със замърсяването проблем. 
Тъй като той се съмнява, че тази ситуация е в съгласие с разпоредбите на ЕС относно 
качеството на бензина и ограничаването на замърсяването от изгорелите газове от 
автомобилите, той моли Европейския парламент да разгледа въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника). 

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Повдигнатите в петицията въпроси попадат напълно или отчасти в кръга на 
компетентност на Общността. За да бъде информиран вносителят на петицията и за да 
му се помогне да открие пълния обхват от съществуващи разпоредби, по-долу са 
описани подробно сферите на компетентност на Европейската Общност и състоянието
на прилагането им според наличната информация.
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Олово в бензина

Съгласно Директивата за качеството на горивата, 98/70/ЕО1, търговията на оловен
бензин в държавите–членки е забранена от 1 януари 2000 г. Държавите–членки обаче
могат да продължат да допускат търговията на малки количества оловен бензин с 
оловно съдържание, ненадхвърлящо 0,15 g/l, в размер на не повече от 0,5 % (намалени 
на 0,03% при неотдавна съгласуваното преразглеждане на директивата) от общите 
продажби, които да се използват от стари автомобили от характерно естество и да се 
разпространяват чрез специални групи по интереси.

Комисията няма информация за каквото и да било превишаване на максималното 
допустимо съдържание на олово в бензина в Гърция. В своите годишни доклади за 
мониторинг на качеството на горивата, изисквани съгласно Директива 98/70/ЕО, 
Гърция не е докладвала за превишаване на съдържанието на олово в бензина през нито 
една от отчетните години между 2001 и 2006 г.

Системи за контрол на емисиите от превозните средства

Движението на по-стари превозни средства, които е възможно да са конструирани в 
съответствие с по-малко строги стандарти за емисиите и да са лошо поддържани, може 
да има голям принос за замърсяването от автомобилния транспорт и този принос може 
да е пропорционално много по-голям от приноса на превозните средства, които се 
търгуват в момента. Не съществува законодателство на ЕС, което да изисква 
отстраняване от движение на превозни средства без катализаторни конвертори. 
Въпреки това, част от законодателството на ЕС е приложимо. Държавите–членки са 
длъжни да прилагат следното законодателство за минимизиране на емисиите от 
превозните средства:

 Директива 2009/40/ЕО, преработена Директива 96/96/ЕО2, по отношение на
проверките на емисиите от отработени газове от моторни превозни средства
(стари и нови превозни средства);

 Регламент 715/20073 за типово одобрение на моторни превозни средства по 
отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и 
товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо 
обслужване на превозни средства (съдържа стандарти за емисии и стандарти за 
надеждност на контрола на емисиите).

Заключение

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, не е възможно 
да се установи потенциално нарушаване на законодателството на Общността.

                                               
1 ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58–68.
2 ОВ L90, 8.4.2003 г.,  стр. 41–44, напълно транспонирана в законодателството на Гърция със Закон № 
32396/3516 (FEK № 360 B от 19.2.2004 г., стр. 4268).
3 ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1–16. Този Регламент се прилага пряко от датите, посочени в член 18, 
параграф 2 и параграф 3.


