
CM\816600BG.doc PE428.063vРЕВ
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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1708/2008 Петиция 1708/2008, внесена от Brigitte Dahlbender, с 
германско гражданство, от името на „Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland“ и подкрепена от 97 подписа, относно невземане предвид на 
правото на ЕС в  областта на качеството на въздуха в  германското 
законодателство за околната среда

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията отбелязва незадоволителното качество на въздуха в 
Карлсруе, където отговорните органи са дали разрешение за построяването на 
електроцентрала на въглища. Вносителката на петицията посочва, че качеството на 
въздуха в Карлсруе вече е изключително критично и според нея разрешението е в 
нарушение на духа и буквата на Директива 1999/30/ЕО на Съвета относно пределно 
допустимите стойности за серен двуоксид, азотен двуоксид и азотни оксиди, прахови 
частици и олово в околния въздух и Директива 2008/50/ЕО относно качеството на 
атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа. Вносителката на петицията 
подчертава, че разрешението е дадено въз основа на текущите правила за опазване на 
околната среда в Германия и поради това моли Европейския парламент да провери дали 
правилата, които се съдържат в горепосочените директиви, са правилно транспонирани 
в германското законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 март 2009г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Становище на Комисията относно петицията
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Директива 1999/30/ЕО предвижда пределно допустими стойности за качеството на 
атмосферния въздух по отношение на пет замърсителя. Тези пределно допустими 
стойности са потвърдени в Директива 2008/50/ЕО, която ще замени Директива 
1999/30/ЕО от юни 2010 г. Съгласно Директива 1999/30/ЕО държавите-членки трябва 
да гарантират съобразяване с пределно допустимите стойности в рамките на цялата 
територия. Компетентните органи измерват качеството на атмосферния въздух на 
няколко места в Карлсруе и неговите околности. Органите също така информират 
обществеността, чрез предварителна актуална информация за качеството на въздуха, 
както и чрез публикуване на годишни доклади с потвърдени данни. Годишните доклади 
впоследствие се представят на Комисията, която след това оценява степента на 
съответствие със стандартите, заложени в законодателството на ЕС. 

В зоната DEZCXX0005A (Ballungsraum Karlsruhe), в която е разположена 
електроцентралата, през 2007 г .  не е отчетено никакво превишаване на пределно 
допустимите стойности за прахови частици (ПЧ10), серен двуоксид (SO2) или олово. 
Оценката за 2007 г. обаче показва, че пределно допустимите стойности плюс 
допустимите отклонения са превишени за азотния двуоксид (NO2). Пределно 
допустимите стойности за NO2 ще станат приложими едва от 1 януари 2010 г., но 
превишаването на допустимото отклонение преди тази дата привежда в действие 
задължение за предприемане на мерки, за да се гарантира, че до крайния срок 2010 г. 
тези стойности ще бъдат постигнати. Комисията отбелязва, че през 2006 г. за тази зона 
е бил приет план за качеството на въздуха. 

Съгласно Директива 2008/50/ЕО държавите-членки имат възможност да нотифицират 
удължаване на срока за постигане на пределно допустимите стойности за NO2 най-
късно до 2015 г. ако е очевидно, че съобразяване с тези стойности не може да бъде 
постигнато и при условие, че са изпълнени условията по член 22 от Директива 
2008/50/ЕО. Държавите-членки трябва, наред с другото, да демонстрират, че са 
положили усилия за постигане на пределно допустимите стойности преди 
първоначалния краен срок през 2010 г. 

Съгласно Директива 1999/30/ЕО и Директива 2008/50/EО от компетентността на 
националните органи е да гарантират предприемането на мерки за поддържане на 
нивата на концентрация под пределно допустимите стойности. Следователно трябва да 
се очаква, че едно увеличаване на емисиите поради изграждането и експлоатацията на 
нова електроцентрала, което може да изложи на риск постигането на пределно 
допустимите стойности, се компенсира надлежно от подходящи действия за 
намаляване на замърсяването. Териториалното устройство също е в сферата на 
компетентност на държавите-членки и следва да се отбележи, че законодателството в 
областта на качеството на въздуха не предвижда издаването на разрешителни за 
електростанции или други промишлени инсталации. 

Директива 85/337/ЕИО1 на Съвета относно оценката на въздействието на някои 
публични и частни проекти върху околната среда (известна като Директива за оценка 
на въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС) изисква 
                                               
1 ОВ L 175, 05.07.1985
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разработването и изграждането на определени инсталации, като например 
електроцентрали, да бъдат подложени на оценка на въздействието върху околната 
среда. При извършване на ОВОС се определят и оценяват вероятните ефекти на 
проекта върху околната среда и се предлагат мерки за избягване, намаляване и, ако е 
възможно, за възстановяване на значителните неблагоприятни ефекти. По време на 
процедурата за ОВОС трябва да се извърши допитване до обществеността и 
окончателното решение за даване или отказване на съгласие за осъществяване на 
съответния проект трябва да вземе предвид резултатите от ОВОС и от допитването до 
обществеността. От петицията изглежда, че е била подготвена оценка на въздействието 
и че е било извършено допитване до обществеността в съответствие с разпоредбите на 
Директива 85/337/ЕО. Следователно на този етап не може да се установи никакво 
нарушение на тази директива, освен ако вносителката на петицията не предостави 
допълнителна информация.  

Експлоатацията на нови големи горивни инсталации с номинална топлинна мощност 
над 50 MW попада в приложното поле и на Директива 2008/1/ЕО1  за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването (Директива за КПКЗ) и Директива 
2001/80/ЕО2  за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, 
изпускани от големи горивни инсталации (Директива за големите горивни инсталации).  
Инсталацията трябва да има комплексно разрешително, издадено в съответствие с 
разпоредбите на Директивата за КПКЗ и да отговаря на пределно допустимите 
стойности за емисиите, определени в Директивата за големите горивни инсталации. 

Директивата за КПКЗ и Директивата за големите горивни инсталации не предвиждат 
установяване на пределно допустими стойности за емисиите на CO2, тъй като, след 
като веднъж бъде въведена в експлоатация, електроцентралата ще бъде включена в 
схемата на ЕС за търговия с емисии съгласно Директива 2003/87/ЕО3 . Съгласно тази 
схема тя ще трябва да следи и докладва своите емисии на CO2 и да връща квоти, за да 
покрие тези емисии. Съгласно тази схема тя ще трябва да следи и докладва своите 
емисии на CO2 и да връща квоти, за да покрие тези емисии. Ако електроцентралата се 
нуждае от повече квоти, отколкото е получила безплатно съгласно директивата, тя ще 
трябва да закупи допълните квоти като участва в търг или на пазара на емисии. 

Заключения 

Въз основа на наличната информация Комисията не може да установи никакви 
нарушения на законодателството на ЕС в областта на качеството на въздуха. Въпреки 
че новата електроцентрала би могла допълнително да увеличи замърсяването, което 
може да има неблагоприятни последици за здравето на човека и околната среда, 
отговорност на националните органи е да преценят евентуалните неблагоприятни 
последици и да въведат подходящи мерки за тяхното смекчаване. 

Комисията ще продължи да следи прилагането на законодателството на ЕС в областта 
на качеството на въздуха в този район. Това се отнася по-специално до очакваното 
                                               
1 ОВ L 24, 29.01.2008
2 ОВ L 301, 27.01.2001
3 ОВ L 275, 25.10.2003
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превишаване на пределно допустимите стойности на NO2 през 2010 г. в агломерацията 
на Карлсруе. 

Въз основа на наличната информация Комисията не може да установи никакви
нарушения на Директивата за ОВОС или на Директивата за КПКЗ/Директивата за 
големите горивни инсталации. Ако обаче вносителката на петицията предостави на 
Парламента допълнителни доказателства за наличие на нарушение, Комисията би 
могла да проведе допълнително разследване.  

4. Отговор на Комисията, получен на 11 май 2010 г.

По-рано тази година Комисията получи допълнителна информация във връзка с тази 
петиция.  Комисията разгледа тази документация, но отново не можа да открие 
нарушение на законодателството на ЕС в областта на околната среда.


