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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0323/2011, внесена от Alejandro Sanchez, с испанско 
гражданство, от името на „Fundacion Equo“, относно предполагаемо 
нарушение на Директива 2008/50/ЕО от 21 май 2008 г. относно 
качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа от 
страна на общинските органи в Мадрид и градския съвет на Мадрид, 
Испания

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че общинските органи в Мадрид и градският съвет на 
Мадрид в продължение на няколко години са нарушавали Директива 2008/50/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на 
атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа. Вносителят на петицията твърди, че 
наличието на някои вещества, които са вредни за здравето, достига нива, които 
превишават пределно допустимите стойности, определени във въпросната директива и 
от СЗО. Според вносителя на петицията тези вещества са: суспендирани частици PM10 
и PM2,5, които са най-вредни от всички, азотен диоксид, NO2; и озон, O3. Вносителят 
на петицията посочва, че измервателната мрежа на община Мадрид се състои от 23 
станции, разположени на цялата територия на общината и че град Мадрид има 
собствени измервателни станции, които се управляват от градския съвет. Вносителят на 
петицията заявява, че градският съвет на Мадрид е преместил няколко измервателни 
станции на нови места и е отстранил други станции, разположени на места, където 
нивото на замърсяването е по-високо, с което се нарушава въпросната директива. На 
последно място той допълва, че пътният план за периода 2007-2011 г.  предвижда 
строителството на още пътища, с което ще се увеличи нивото на замърсяване на 
въздуха.

2. Допустимост
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Обявена за допустима на 17 юни 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 октомври 2011 г.

В Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист 
въздух за Европа1 са указани няколко пределно допустими стойности и целеви 
стойности за различни замърсители. По отношение на NO2 директивата предвижда 
почасова пределно допустима стойност от 200µg/m³, която не може да бъде 
превишавана повече от 18 пъти годишно, както и  годишна пределно допустима 
стойност от 40µg/m³. Тези пределно допустими стойности са в сила от 1 януари 2010 г.
По отношение на PM10 директивата предвижда дневна пределно допустима стойност от 
50µg/m³, която не може да бъде превишавана повече от 35 пъти годишно, както и  
годишна пределно допустима стойност от 40µg/m³. Тези пределно допустими 
стойности са в сила от 1 януари 2005 г. Директивата предвижда също и целева стойност 
от 25 µg/m3 за ПЧ2,5 средногодишно, която, където е възможно, да бъде постигната, 
считано от 1 януари 2010 г. Считано от 1 януари 2015 г. тази стойност ще стане 
пределно допустима стойност. По отношение на озона директивата предвижда целева 
стойност за опазване човешкото здраве, възлизаща на 120µg/m³ като максимална 
дневна 8-часова средна стойност, която да не се превишава в повече от 25 дни на 
календарна година, осреднено за тригодишен период (в сила от 1 януари 2010 г.). Тези 
стойности са въведени въз основа на препоръки на Световната здравна организация 
(СЗО), позоваващи се на наличните тогава научни доказателства и целящи 
минимизиране на рисковете от вредна експозиция. Стандартите на ЕС обаче не 
съвпадат напълно с препоръките, включени в насоките на СЗО. За допълнителна 
информация относно стандартите на ЕС, моля прегледайте нашия уеб сайт2.

Държавите-членки трябва да докладват данните за качеството на въздуха ежегодно и не 
по-късно от девет месеца след края на всяка календарна година (вж. член 27, параграф 2 
от Директива 2008/50/EО). Това означава, че Комисията все още не е получила от 
държавите-членки доклада за 2010 г.

Що се отнася до агломерацията за качество на въздуха Madrid ES1301, въз основа на 
данните от 2009 г. (докладвани от Кралство Испания) изглежда, че тази агломерация 
(границите на зоната могат да бъдат немерени на уебсайта на ЕИП3) отговаря на 
изискванията за пределно допустими стойности на ПЧ10 и целевата стойност на ПЧ2,5.

Въпреки това, агломерацията превишава почасовите и годишните пределно допустими 
стойности за NO2. Съгласно член 22 от Директива 2008/50/EО държавите-членки могат 
да нотифицират отлагане на датата на прилагането на тези пределно допустими 
стойности от 1 януари 2010 г. до 1 януари 2015 г., при положение че отговарят на 
условията, указани в член 22. Комисията е поискала от държавите-членки да 
нотифицират подобни искания до края на септември 2011 г. До момента Комисията не 
е получила нотификация за отлагане на прилагането на пределно допустимите 
стойности за NO2 от страна на Кралство Испания. Нотификациите от държавите-членки 
                                               
1 OВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1.
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
3 http://www.eea.europa.eu/themes/air/airbase/zones-in-relation-to-eu-air-quality-thresholds
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и съответните Решения на Комисията са публикувани на уеб сайта на Комисията1.

През 2009 г. агломерацията на Мадрид е превишила и целевата стойност за опазване на 
човешкото здраве по отношение на озона. Целевата стойност обаче е приложима едва 
от 2010 г. нататък и е осреднена стойност за три години, което включва годините 2010–
2012. Член 17, параграф 2 от Директива 2008/50/EО изисква от държавите-членки, при 
необходимост, да прилагат план за качество на въздуха, за да се постигнат целевите 
стойности, освен когато те не могат да бъдат постигнати чрез мерки, от които не 
произтичат прекомерни разходи, считано от датата на приложение на целевите 
стойности. Съгласно общественодостъпната информация за периода 2006–2012 г. е бил 
изготвен план2.

Що се отнася до другите зони за качество на въздуха и агломерации от Comunidad de 
Madrid, през 2009 г .  са докладвани следните превишения по отношение на 
замърсителите, споменати от вносителя на петицията:

– ES1308 Corredor del Henares: пределно допустими стойности за ПЧ10, пределно 
допустими стойности за NO2 и целева стойност за озона;

– ES1309 Urbana Sur: дневна пределно допустима стойност за ПЧ10, годишна пределно 
допустима стойност за NO2;

– ES1310 Urbana Noroeste: целева стойност за озона;
– ES1311 Sierra Norte: целева стойност за озона;
– ES1312 Cuenca del Alberche: отговаря на изискванията по отношение на всички 

замърсители, споменати от вносителя;
– ES1313 Cuenca del Alberche: целева стойност за озона.

Всички тези зони и агломерации отговарят на изискванията за пределно допустима 
стойност за ПЧ2,5.

Коментарите относно агломерация ES1301 (вж. по-горе) по отношение на 
последствията от превишаването се отнасят също и до зоните и агломерациите на 
община Мадрид.

По отношение на превишаването на пределно допустимите стойности за ПЧ10 в 
агломерациите Corredor del Henares и Urbana Sur, Комисията би желала да насочи 
вниманието към процедурата за нарушение, открита срещу Кралство Испания за 
неспазване на пределно допустимите стойности за ПЧ10. Комисията взе решение да 
заведе дело в Съда на ЕС.

По отношение на броя на станциите, изисквани по силата на Директива 2008/50/ЕО за 
измерване на горепосочените замърсители, агломерация Мадрид докладва за наличие 
на повече от задължителния минимален брой станции. През 2009 г .  докладът на 
Кралство Испания относно агломерация Мадрид включи данни за 7 станции за 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
2http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Planes_FA&cid=1114187099946&idConsejeria=1109266187260&i

dListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444
699&sm=1109265843983
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измерване на ПЧ10, 5 станции за измерване на ПЧ2,5, 8 станции за измерване на NO2 и 
23 станции за измерване на озона.

Критериите за разполагане на станциите за мониторинг са указани в член 17 и в 
съответните приложения към Директива 2008/50/EО. Няколко различни аспекта трябва 
да бъдат взети под внимание. Относно преместването на измервателните станции, в 
приложение V към Директива 2008/50/EО е указано, че пунктовете за вземане на проби 
с превишаване на пределно допустимата стойност за ПЧ10 в течение на последните три 
години се запазват, освен ако не се налага преместване поради особени обстоятелства, 
по-конкретно изисквания, свързани с устройството на територията. Въз основа на 
предоставената от вносителя информация не е възможно да се установи наличие на 
нарушение на изискванията за разполагане на измервателни станции в агломерация 
Мадрид.

По отношение на строителните инициативи на държавите-членки, Директива 
2008/50/EО не упълномощава Комисията да спира подобни действия. Държавите-
членки обаче са задължени да спазват пределно допустимите стойности, указани в 
директивата, и когато тези стойности бъдат превишени, държавите-членки могат да 
станат обект на правоприлагащи мерки.

Заключение

Комисията е открила процедура за нарушение срещу Кралство Испания за неприлагане 
на пределно допустимите стойности за ПЧ10. Въз основа на предоставената от 
вносителя информация Комисията не може да установи наличие на допълнително 
нарушение на Директива 2008/50/ЕО.


