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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1545/2009, внесена от Heide Newson, с германско гражданство, 
подкрепена от 1 подпис, относно проблемите й с гръцките органи по 
градоустройство

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията, която притежава къща на гръцкия остров Китнос, се 
оплаква, че системата за централно отопление, монтирана в съседен имот, причинява 
сериозно замърсяване на въздуха чрез своя комин. Тя твърди, че това нарушава 
разпоредбите на Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, и тъй като органите 
по градоустройство на остров Сирос, под чиято юрисдикция попада остров Китнос, не 
са обърнали внимание на нейните жалби, тя моли Европейския парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Гръцкият остров Китнос е разположен в зона за наблюдение на качеството на въздуха 
EL0002. За 2008 г. гръцките органи отчитат в зона EL0002 превишаване на дневните и 
годишните пределно допустими стойности на прахови частици ПЧ10, предвидени в 
Директива 2008/50/ЕО. 

Съгласно член 22 от гореспоменатата директива, държавите-членки имат възможност 
да поискат удължаване на крайния срок за постигане на пределно допустимите 
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стойности на ПЧ10 до юни 2011 г. На 2 юли 2009 г.1 Комисията отхвърли едно такова 
искане на Гърция за удължаване на крайния срок с мотива, че въз основа на 
информацията, предоставена от гръцките органи, не може да се прецени дали в рамките 
на удължения срок ще бъде постигнато съответствие. След този отказ, на 20 ноември 
2009 г. Комисията откри процедура за нарушение срещу Гърция за това, че тя не е 
спазила пределно допустимите стойности на ПЧ10. В момента Комисията извършва 
оценка на отговора на гръцките органи. Решение за продължаването на процедурата за 
нарушение ще се вземе въз основа на отговора на официалното уведомително писмо и 
последните данни за нивата на концентрация на ПЧ10 в съответните зони и 
агломерации.

Що се отнася до конкретната ситуация, посочена от вносителката на петицията, 
официалният доклад и информацията в подкрепа на искането за удължаване на крайния 
срок от страна на гръцките органи не позволяват да бъде направено по-точно 
определяне на превишаването на съществуващите норми за качеството на въздуха на 
остров Китнос. Изборът на предприеманите мерки за постигане на нормите за качество 
на въздуха в цялата зона EL0002, в т.ч. и на острова, са от компетентността на 
националните органи. Това важи и за разрешенията за строеж и по-специално за 
строителните правила, в т.ч. за комините, които както изглежда от предоставената от 
вносителката на петицията информация са основната причина за лошото качество на 
въздуха в местната микросреда. 

Заключения

По отношение на Директива 2008/50/ЕО, Комисията няма намерение да предприеме 
допълнителни действия предвид факта, че зона за наблюдение на качеството на въздуха 
EL0002 е част от хоризонталната процедура за нарушение, посочена по-горе, и че 
изборът на мерките за управление на качеството на въздуха е въпрос от национална 
компетентност.
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