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Комисия по петиции

27.7.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0837/2018, внесена от Маркус Баумгарт, с германско 
гражданство, относно замърсяването на въздуха от въздухоплавателни 
средства

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който живее в близост до голямо летище, би искал емисиите 
на въздухоплавателни средства да бъдат разглеждани по същия начин, както и 
дизеловите емисии от превозните средства. Той иска общоевропейски пределни 
стойности за емисиите на въздухоплавателни средства, за да се защити здравето на 
хората, живеещи в близост до летища.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 декември 2018 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 24 юли 2019 г.

Опазването на околната среда е съществена част от европейската политика, както е 
обяснено по-специално в съобщението на Комисията относно стратегията за 
въздухоплаването1, и това включва приемането на различни мерки за справяне с 
последиците за планетата и нейните жители от транспортните дейности, включително 
въздухоплаването. Европейският съюз многократно e потвърждавал ангажимента си за 
устойчиво развитие на сектора на въздухоплаването2 , както е описано в дългосрочната 
стратегия на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове, приета през ноември 
2018 г.

1 https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy_en
2 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en#tab-0-1

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_bg#tab-0-1
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Следва да се отбележи, че поради глобалния характер на въздушния транспорт и по 
различен начин от други видове транспорт (като сухопътния транспорт), мерките за 
намаляване на въздействието на въздухоплаването върху околната среда, като 
например подобрените технологии за въздушен транспорт, трябва да бъдат разгледани 
на международно равнище. Поради това компетентните органи на ИКАО (т.е. 
Международната организация за гражданско въздухоплаване със седалище в Монреал, 
която наброява 192 членове) определят стандарти, целящи намаляване на емисиите от 
двигателите, както и други мерки в областта на околната среда. След като бъдат 
определени, тези стандарти се прилагат за всяка държава — членка на ИКАО, при 
условие че са съобщени разликите, ако има такива. На практика стандартите се 
прилагат от сектора на въздухоплаването в световен мащаб. 

Вследствие на правното изискване, установено в Регламент (ЕС) 2018/1139 на Съвета и 
на Европейския парламент относно общи правила в областта на гражданското 
въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на 
Европейския съюз3, държавите — членки на Съюза, и производителите трябва да 
прилагат еднакво и без никакви изменения настоящите стандарти на ИКАО. При 
преразглеждане на стандартите на Комисията се предоставя правомощието да адаптира 
съответно позоваванията в Регламент (ЕС) 2018/1139.

През идните месеци Комисията ще приеме ново законодателство за изменение на 
Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията4, който разглеждаше този въпрос още преди 
влизането в сила на Регламент (ЕС) 2018/1139. Основната цел на това предстоящо 
законодателство е да се намали въздействието на въздухоплаването върху изменението 
на климата и върху качеството на местния въздух чрез позоваване на новите стандарти 
на ИКАО, а именно стандарта за въглероден диоксид (CO2) на самолета и стандарта за 
емисиите на нелетливи прахови частици (ПЧ) на двигателя. Това е първият глобален 
стандарт за промишлен отрасъл за сертифициране на емисиите на CO2 в световен 
мащаб. Той ще окаже натиск върху производителите на двигатели да разработват най-
ефективните технологии за двигатели, които да са в състояние да се съобразяват с него.

Освен това Комисията финансира чрез своите програми за научноизследователска и 
развойна дейност проекти, насочени към подобряване на технологиите за двигателите 
на въздухоплавателните средства. За повече подробности вж. www.Cleansky.eu.

3Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 
година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за 
създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за 
изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) 
№ 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (текст от значение за 
ЕИП)
PE/2/2018/REV/1, OJ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1-122.
4Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила 
за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на 
въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за 
сертифициране на проектантски и производствени организации, текст от значение за 
ЕИП, ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1-85.

http://www.Cleansky.eu
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Заключение

Действията за справяне с отрицателното въздействие върху качеството на въздуха са 
важен елемент от стратегията на Комисията в областта на въздухоплаването. 
Комисията постоянно се стреми да разгърне ефикасно европейско законодателство с 
цел защита на гражданите от въздействието на въздухоплаването върху околната среда 
и да насърчава чрез своите инвестиции разработването на екологични технологии, 
приложими за всички участници в сектора на въздухоплаването.

Комисията приканва вносителя на петицията да се запознае с доклада за европейското 
въздухоплаване, който може да бъде намерен на следния уебсайт: 
https://www.easa.europa.eu/eaer, където може да се намери повече информация за 
европейските действия по този въпрос. 

4. Отговор на Комисията, получен на 27 юли 2020 г.

Опазването на околната среда е съществена част от европейската политика и това 
включва приемането на различни мерки за справяне с последиците за планетата и 
нейните жители от транспортните дейности, включително въздухоплаването. 
Европейският съюз многократно потвърди ангажимента си за устойчиво развитие на 
сектора на въздухоплаването.

Европейският зелен пакт5 е приоритет на настоящата Комисия. Що се отнася до 
транспорта и мобилността, приносът към Зеления пакт ще се съсредоточи върху 
качеството на въздуха, което следва да се подобри в близост до летищата посредством 
справяне с емисиите на замърсители от самолети и летищни операции.

През 2019 г. Комисията въведе в правото на ЕС6 най-актуалния стандарт за емисии на 
въглероден диоксид (CO2) за авиационни двигатели през юни 2019 г. Този нов стандарт 
е част от „пакета от мерки“ на Международната организация за гражданско 
въздухоплаване (ИКАО) за намаляване на емисиите на парникови газове от системата 
на въздушния транспорт и е първият световен технологичен стандарт за емисиите на 
CO2, за който и да е сектор, с цел насърчаване на технологии с по-висока горивна 
ефективност в конструкцията на самолета.

Освен това одобряването от ИКАО (февруари 2019 г.) на стандарти за маса и 
количество на нелетливите прахови частици (nvPM) е изключителен напредък. 
Разработването на този нов стандарт отбелязва завършването на крайния компонент от 
сертифицирането на въздухоплавателните средства за опазване на околната среда, като 
по този начин се затваря целият кръг по отношение на шума, качеството на въздуха на 
местно равнище и стандартите за CO2 за дозвуковите самолети. Процесът на 
включване на този глобален стандарт в европейското законодателство ще се състои по 

5 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_bg
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1587540569291&uri=CELEX%3A32019R0897

https://www.easa.europa.eu/eaer
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1587540569291&uri=CELEX:32019R0897
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време на настоящия мандат на Комисията.

Заключение: 

В съответствие с целите, определени в Европейския зелен пакт, във връзка с качеството 
на въздуха по места, ще продължат усилията на Комисията с цел постоянно 
подобряване на стандартите за проектиране на двигатели в световен мащаб. 


