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 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0831/2008, внесена от M.C.L.V., с испанско гражданство, от името 
на „Asociación de Vecinos de la Margen Izquierda de Rio Guadalupe de 
Alcaniz“, относно защита срещу замърсяване с ПЧ 10 в град Alcaniz в 
испанския автономен регион Арагон

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от името на гореспомената асоциация от 
сериозното замърсяване с ПЧ 10 (прахови частици), на което са изложени жителите на 
Alcaniz в испанския автономен регион Арагон. Замърсяването е причинено от фабрика, 
която обработва силиций и каолин и се намира в жилищен район. Асоциацията 
многократно се е свързвала с местните и регионалните органи, но не са били 
предприети ефективни мерки за защита на засегнатите хора. Следователно вносителят 
призовава Европейския парламент да се намеси, за да гарантира, че испанските органи 
спазват законодателството на ЕС в тази област.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 ноември 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 февруари 2009 г

Според информацията, представена от вносителя на петицията, нивото на ПЧ10 от 50 
ug/m3 е превишено 91 пъти през 2007 г. Това е значително над броя превишения на 
дневната гранична стойност за ПЧ10, разрешена съгласно Директива 1999/30/ЕО1. 
Съгласно Директивата, граничната стойност за ПЧ10 от 50 ug/m3 може да бъде 
превишавана само 35 дни за една календарна година, считано от 2005 г.

                                               
1 ОВ L 163, 29.6.1999 г., стр. 41.
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Комисията не е била уведомена за положението във връзка с превишенията в годишния 
доклад за качеството на въздуха, представен от испанските органи през септември 
2008 г., съгласно изискванията на член 11 от Директива 96/62/ЕО1. Въпреки това е 
отбелязано, че компетентният местен орган (Gobierno de Aragon) е запознат със 
ситуацията и е одобрил, на 12 септември 2008 г., план за подобряването на качеството 
на въздуха в град Alcaniz. Планът посочва въпросното дружество като главен източник 
на замърсяване на въздуха в областта и предвижда редица мерки за намаляване на 
нивото на замърсяване от този източник.

Инсталацията, посочена от вносителя на петицията като главен източник на замърсяване 
с прахови частици, според описанието, дадено в плана за качество на въздуха в Alcaniz, 
е инсталация за обработване на камъни, морски/речен чакъл и други минерални 
продукти (с капацитет под 200 000 т годишно). Въпреки това е необходима 
допълнителна информация относно дейностите на инсталацията, за да се определи дали 
тя попада в приложното поле на Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването2.

В настоящия момент Комисията не разполага с достатъчно информация, за да установи 
дали е имало нарушение на общностното законодателството. Поради това, Комисията 
ще поиска от испанските органи да потвърдят съществуването на проблем с 
превишенията в Alcaniz през 2007 г. и да удостовери дали са настъпвали превишения 
през предишните години. Ако превишенията бъдат потвърдени, испанските органи ще 
бъдат помолени също така да представят отново данните за качеството на въздуха за 
2007 г. или да потвърдят, че представените за тази година данни не представят точно 
действителното положение. Комисията ще поиска и информация за това дали 
съответната инсталация попада в рамките на приложното поле на Директива 2008/1/EО.

Комисията ще наблюдава постоянно ситуацията и ще предприеме всички необходими 
стъпки, за да гарантира правилното прилагане на общностното законодателство в 
областта на качеството на въздуха и промишлените емисии.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Комисията не е била уведомена за превишенията на пределно допустимите стойности 
на ПЧ10 в Alcaniz, тъй като тази информация не е присъствала в годишния въпросник 
за качеството на въздуха, представен от испанските органи за 2007 г .  съгласно 
изискванията на член 11 от Директива 96/62/ЕО3.

В момента Комисията е в контакт с испанските органи, за да получи официално 
потвърждение за превишенията на пределно допустимите стойности на ПЧ10 през 2007 
г., които са станали причина за приемането през 2008 г. на план за качеството на 
въздуха в град Alcaniz, и да изясни защо тези превишения не са били отразени в 
представения. годишен въпросник за качеството на въздуха за 2007 г. Поискана е и 
                                               
1 ОВ L 296, 21.11.1996 г., стр. 55.
2 ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.
3 ОВ L 296, 21.11.1996 г., стр. 55.
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информация дали през предишните години е имало случаи на превишаване на пределно 
допустимите стойности на ПЧ10 и дали посочената като основен източник на 
замърсяване инсталация попада в обхвата на Директива 2008/1/ЕО за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването 1.

Предварителните данни за 2008 г. показват, че след прилагането на някои мерки за 
намаляването им, концентрациите на ПЧ10 в Alcaniz (barrio de Capuchinos) са били под 
установените годишни и дневни пределно допустими стойности, определени в 
Директива 1999/30/ЕО2 и в новата Директива 2008/50/ЕО относно качеството на 
атмосферния въздух3.

Комисията ще продължи да следи внимателно нивата на ПЧ10 в тази и в други зони за
качеството на въздуха в Испания, за да гарантира, че те са под определените пределно
допустими стойности. Ако официалните потвърдени данни за 2008 г. покажат, че 
пределно допустимите стойности все още са надвишени, Комисията ще предприеме 
необходимите действия, за да гарантира, че Испания ще спази изискванията на 
Директивата във въпросната зона.

                                               
1 ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8
2 ОВ L 163, 29.6.1999 г., стр. 41 
3 ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1


