
CM\1052980BG.doc PE551.813v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2107/2013, внесена от A.M.P., с испанско гражданство, 
относно замърсяването на въздуха 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е специалист в научните изследвания от областта на 
замърсяването на въздуха, по-специално замърсяването с фини частици в Барселона и 
на други места в Европа. Според него резултатите от неговите изследвания сочат, че 
Испания и други държави — членки на ЕС са в нарушение на максималните равнища 
на концентрация на частици, установени в Директива 2001/81/EО относно 
националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители, а също и на 
Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух 
за Европа.

Той посочва, че Комисията вече е удължила срока за транспониране от 2010 г. на 
2013 г. и че държавите членки все още не са постигнали съответствие с изискваните 
равнища, установени в директивите. Той е много загрижен, тъй като това е проблем, 
свързан не само с околната среда, но и с общественото здраве, което е изложено на 
риск. Редица заболявания са свързани със замърсители на въздуха, особено засягащите 
сърдечно-съдовата и дихателната система, както и някои случаи на рак. Той използва 
правата си на гражданин на ЕС и изразява желанието си държавите — членки на ЕС да 
бъдат принудени да осигурят съответствие с директивите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 септември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
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сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Що се отнася до пределно допустимите стойности на ПЧ10, установени с Директива 
2008/50/ЕО1, посочени от вносителя на петицията, понастоящем е в ход производство 
за установяване на неизпълнение на задължения. Допълнително официално 
уведомително писмо беше изпратено до испанските органи на 22 февруари 2013 г. за 
нарушаването на членове 13 и 23 от директивата. На 17 октомври 2014 г. след 
извършване на задълбочена оценка на отговора, предоставен от испанските органи, 
Комисията прие мотивирано становище, което е последната стъпка преди предявяване 
на иск пред Съда.

По отношение на спазването от страна на Испания на нейния национален таван за 
емисии на NOx (847 тона/година), приложим от 2010 г., както е посочено в 
приложение I към Директива 2001/81/ЕО2, посочена от вносителя на петицията, 
емисиите, докладвани преди това от испанските органи за 2010 г., 2011 г. и 2012 г., 
биха били индикация за надхвърлянето на този таван. Последните данни, съобщени 
през декември 2014 г. от испанските органи за 2013 г., обаче показват, че 
предварителните стойности за емисиите на NOx са под този таван.

Заключение

Като се има предвид, че окончателните данни за емисиите през 2013 г. ще трябва да 
бъдат предоставени от испанските власти до края на 2015 г. в съответствие с член 8, 
параграф 1 от Директива 2001/81/ЕО (а данните за емисиите през 2014 г. ще трябва да 
бъдат предадени до края на 2015 г. и 2016 г.), няма признаци, че Испания понастоящем 
не спазва своите национални тавани за емисиите на NOx.
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