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18.1.2021

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0080/2019, внесена от I. T. G., с испанско гражданство, от 
името на Plataforma frenem la contaminació, за качеството на въздуха в 
района Грао в Кастельон, Валенсия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че промишлената зона Серальо, към която спадат 
редица нефтохимически и енергийни предприятия и която се смята за един от трите най-
важни нефтохимични центъра в Средиземноморието, се намира в непосредствена 
близост до жилищните райони Грао де Кастельон и Алмасора. Освен това наскоро е 
започнала работа по разширяването на съседните южни докове, за да се улесни 
товаренето и разтоварването на инертни материали. Вносителят на петицията се опасява, 
че това допълнително може да утежни замърсяването на въздуха, което в момента вече 
засяга местните жители.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 май 2019 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2019 г.

1. Законодателна рамка на ЕС относно емисиите от промишлеността

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. 
относно емисиите от промишлеността (наричана по-долу Директива относно емисиите 
от промишлеността или „ДЕП“)1 е основният инструмент на ЕС за регулиране на 
емисиите на замърсители от промишлени инсталации. Директивата относно емисиите от 

1 ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17 – 119.
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промишлеността беше приета на 24 ноември 2010 г. Тя се основава на предложение на 
Комисията, с което се преработват седем съществуващи досега директиви (включително 
по-специално Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 
(КПКЗ2)), след като беше извършен обстоен преглед на политиката. Директивата относно 
емисиите от промишлеността влезе в сила на 6 януари 2011 г. и трябваше да бъде 
транспонирана от държавите членки до 7 януари 2013 г. Инсталациите, които попадат в 
приложното поле на тази директива, трябва да функционират съгласно условия, 
посочени в разрешително (член 4 от ДЕП), основано по-конкретно на членове 11, 14 и 15 
от ДЕП. Разрешителното съдържа нормите за допустими емисии на замърсяващи 
вещества във въздуха, водата и почвата и включва подходящи изисквания за мониторинг 
на емисиите. Резултатите от мониторинга на емисиите трябва да се предоставят на 
обществеността. Следователно съществува ясното задължение инсталациите, които 
попадат в обхвата на ДЕП, да са оборудвани с подходящи системи за измерване с цел 
осигуряване на спазването на нормите и информиране на обществеността.

Инсталациите, които попадат в приложното поле на ДЕП, трябва да използват най-
добрите налични техники (НДНТ), да спазват нормите за допустими емисии (НДЕ) за 
емисиите на замърсители във въздуха и водата и да прилагат мерки за защита на почвата 
и подземните води, както е посочено в разрешителното или в общите задължителни 
правила.

Когато Комисията приема заключенията за НДНТ за дадена промишлена дейност 
съгласно ДЕП (член 13, параграф 5 от ДЕП), компетентните органи трябва да 
преразгледат условията за разрешителното и да гарантират, че съответните 
съществуващи инсталации по ДЕП се привеждат в съответствие с актуализираното 
разрешително в срок от четири години (член 21, параграф 3 от ДЕП). Заключенията за 
НДНТ се прилагат веднага за съответните нови инсталации по ДЕП. Заключенията за 
НДНТ предвиждат свързани с НДНТ емисионни нива, свързани с НДНТ изисквания за 
мониторинг и свързани с НДНТ равнища на екологичните показатели. Тъй като 
заключенията за НДНТ служат като отправна точка при определяне на условията на 
разрешителното (член 14, параграф 3 от ДЕП), свързаните с НДНТ емисионни нива 
трябва да бъдат преобразувани в норми за допустими емисии, посочени в 
разрешителните на съответните инсталации по ДЕП (член 15, параграф 3 от ДЕП), заедно 
със свързания с НДНТ мониторинг (член 16 от ДЕП). Когато се актуализират условията 
на разрешителното, компетентните органи трябва да вземат под внимание свързаните с 
НДНТ равнища на екологичните показатели.

Приетите до този момент заключения за НДНТ са на разположение на: 
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 

Испания е транспонирала ДЕП посредством следните правни актове:

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 
y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados, официално публикуване: Държавен вестник (Boletín Oficial del Estado, 
(B.O.E)); Брой: 140/2013; Дата на публикуване: 2013-06-12; Страница: 44257-44288 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 

2 Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването, ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26 – 40.

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/


CM\1225132BG.docx 3/11 PE640.671v04-00

BG

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 
de la contaminación, официално публикуване: Държавен вестник (Boletín Oficial del 
Estado, (B.O.E)); Брой: 251/2013; Дата на публикуване: 2013-10-19; Страница: 85173-
85276 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, официално публикуване: 
Държавен вестник (Boletín Oficial del Estado, (B.O.E)); Брой: 316/2016; Дата на 
публикуване: 2016-12-31; Страница: 91806-91842 Пряк достъп до текста: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=NIM:248933
Член 24 от ДЕП определя правила за достъпа до информация и участието на 
обществеността. На заинтересованата общественост, в т.ч. неправителствените 
организации (НПО), към които може да се причисли вносителят на петицията в 
разглеждания случай, ако фабриките попадат в полето на действие на ДЕП, трябва да се 
предоставят навременни и ефективни възможности за изразяване на мнения и коментари 
в рамките на процедурата, състояща се в издаване или актуализиране на разрешително 
съгласно ДЕП, например когато се приемат заключения за НДНТ или когато инсталация 
по ДЕП планира да предприеме значителна промяна. Подробностите относно участието 
са определени в приложение IV на ДЕП, с което се цели да се гарантира съдържателно 
участие, т.е. навременно предоставяне на информация, реална възможност за изразяване 
на коментари, задължение за компетентните органи да вземат предвид резултатите от 
консултациите и т.н.

Ако член на заинтересованата общественост сметне, че правото му на участие е 
нарушено (например не е проведена консултация), в съответствие със съответната 
национална правна система той има достъп до законоустановена процедура на 
обжалване пред съд или друг независим и безпристрастен орган за оспорване на 
материалната или процесуална законосъобразност например на разрешително съгласно 
ДЕП, което е предоставено на дадена инсталация (член 25 от ДЕП).

Главната отговорност за правилното прилагане на законодателството на ЕС в областта 
на околната среда се носи от държавите членки. По този начин Комисията насърчава 
вносителя на петицията да представи въпроса за разглеждане от компетентните органи, 
по-специално испанското министерство на екологичния преход и Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transicación Ecologica (Generalitat 
Valenciana). Вносителят на петицията например може да поиска да му се предоставят 
докладите от инспекциите или да се извърши нова проверка на съответните инсталации.

2. Законодателна рамка на ЕС относно качеството на въздуха

Съгласно последния доклад за качеството на въздуха за 2017 г.3, представен от 
испанските органи, зона за качество на въздуха ES1015, където се намира промишлената 
площадка „Ел Серальо“, през 2017 г. не е надвишила нито една от пределно допустимите 
или целевите стойности. Станция за наблюдение „ES14445A“, намираща се в близост до 
промишления обект, съобщава за концентрации в атмосферния въздух на следните 
замърсители: серен диоксид (SO2), азотен диоксид (NO2) и озон (O3). В условията за 
разполагане на пунктовете за вземане на проби в макромащаб в приложение III към 

3 http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envw5jpaw/ES_G_Attainment.xml/manage_document

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=NIM:248933
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=NIM:248933
http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envw5jpaw/ES_G_Attainment.xml/manage_document
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Директива 2008/50/ЕО4 се установява, че пунктовете за вземане на проби, ориентирани 
към опазване на човешкото здраве, се разполагат така, че да предоставят данни за:

– районите в рамките на зони и агломерации, в които са налице най-високите нива 
на замърсяване и в които населението може да бъде изложено пряко или косвено 
на замърсяването за период, който е значим в сравнение с периода на осредняване 
на пределно допустимата(ите) стойност(и);

– нива в други райони в зоните или агломерациите, които са представителни в това 
отношение за експозицията на населението.

Главната отговорност за правилното прилагане на законодателството на ЕС, 
включително правилното разполагане на пунктовете за вземане на проби, се носи от 
държавите членки. Комисията насърчава вносителя на петицията да представи въпроса 
за разглеждане от компетентните органи.

3. Законодателна рамка на ЕС относно оценката на въздействието върху околната среда

От предоставената от вносителя на петицията информация не става ясно дали са били 
нарушени задълженията, произтичащи от Директива 2011/92/ЕС (Директивата за оценка 
на въздействието върху околната среда (ОВОС))5. Дейностите (дейности по 
разширяването на индустриална зона), описани в петицията, попадат в приложение II от 
директивата, а за тези проекти държавите членки трябва да определят или посредством 
разглеждане на всеки отделен случай, или въз основа на прагове или критерии, дали е 
необходима оценка за проекта поради вероятно значимото му въздействие върху 
околната среда, като се вземат предвид съответните критерии за подбор, посочени в 
приложение III към директивата. В случай че държавата членка реши, че проектът ще 
окаже значително въздействие върху околната среда, трябва да се извърши оценка на 
въздействието върху околната среда. Трябва да се отбележи, че за разлика от 
твърдението на вносителя на петицията, в приложение III към Директивата за ОВОС не 
се определят прагове, а се определят критерии, които компетентните органи в държавите 
членки трябва да използват, за да установят дали е налице евентуално значимо 
въздействие на предложените дейности.

4. Законодателна рамка на ЕС относно опазването на природата

Защитената зона по „Натура 2000“ ES0000211 Desemboccadura del riu Millars е 
определена за специална защитена зона (СЗЗ) съгласно Директивата за местообитанията6 
и включва специални защитени зони (SPA), определени съгласно Директивата за 
птиците7. Директивата за местообитанията изисква държавите членки да гарантират 
защитата на защитени зони по „Натура 2000“ и да създават и прилагат необходимите 

4 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, ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1 – 44.
5 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката 
на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (текст от значение за ЕИП), 
OВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1 – 21.
6 Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна, ОВ L 206, 22.7.1992 г.
7 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно 
опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г.)
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мерки за опазване, за да се постигнат целите на опазването в тези зони. Компетентните 
испански органи са тези, които следва да гарантират, че дейностите във или около 
защитените зони по „Натура 2000“ са съвместими с тези разпоредби.

Държавите членки имат известна свобода по отношение на мерките, които следва да се 
установят, при условие че те отговарят на екологичните изисквания на типовете 
естествени местообитания от приложение I и видовете от приложение II, срещащи се в 
тези райони, като по този начин допринасят за достигането на благоприятен 
природозащитен статус на тези защитени местообитания и видове на национално или 
биогеографско равнище. 

Заключение

Комисията не разполага с доказателства, че в посочената област задълженията, 
произтичащи от законодателството на ЕС, са били нарушени, и приканва вносителя на 
петицията да се свърже с регионалния компетентен орган:

Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica 
(Generalitat Valenciana), Calle de la Democracia, n° 77, 46018, Valencia

електронна поща: e_prtr_cv@gva.es

4. Допълнителен отговор на Комисията (REV I), получен на 24 юни 2020 г.

Комисията се позовава на горепосочения всеобхватен отговор по въпроса, изпратен на 
комисията по петиции на 30 август 2019 г. 

1. Законодателна рамка на ЕС относно качеството на въздуха 

С оглед на въпросите, свързани с общественото здраве, борбата със замърсяването на 
въздуха е един от най-важните приоритети на Комисията в областта на околната среда. 

Един от стълбовете за справяне със замърсяването на въздуха са директивите относно 
качеството на атмосферния въздух8, които се съсредоточават върху четири основни цели: 
i) да се определят общи методи и критерии за оценка на качеството на въздуха във всички 
държави членки и да се изисква от държавите членки да създадат пунктове за вземане на 
проби и мрежи за мониторинг с цел измерване и оценка на качеството на въздуха; ii) да 
се установят стандарти за качество на въздуха, които да бъдат постигнати от всички 
държави членки за 13 различни замърсители на въздуха; iii) да се изисква от държавите 
членки да изготвят и прилагат планове и мерки за качество на въздуха, така че периодите 
на превишаване на стойностите да бъдат възможно най-кратки; и iv) да се изисква от 
държавите членки да предоставят информация за качеството на въздуха, включително да 
докладват за актуални измервания на качеството на въздуха, както и за резултатите от 
годишните оценки на качеството на въздуха. 

Комисията следи отблизо прилагането на директивите за качеството на атмосферния 
въздух9 и ако се появят повтарящи се нарушения на стандартите за качество на въздуха, 

8 Директива 2008/50/ЕО и Директива 2004/107/EО относно съдържанието на арсен, кадмий, живак, никел 
и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух, OВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 3 – 16.
9 https://ec.europa.eu/environment/air/quality/existing_leg.htm

mailto:e_prtr_cv@gva.es
https://ec.europa.eu/environment/air/quality/existing_leg.htm
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тогава се предприемат последващи мерки, включително процедури за нарушение срещу 
съответните държави членки. Такъв беше случаят с Испания по отношение на 
превишаванията на пределно допустимите стойности съответно на прахови частици и 
азотен диоксид10, за да се гарантира, че са въведени подходящи мерки за постигане на 
съответствие.

В една от двете директиви за качеството на атмосферния въздух, а именно Директива 
2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа11, 
в приложение XI и приложение XIV се посочват пределно допустимите стойности за 
опазване на човешкото здраве по отношение на следните замърсители: серен диоксид 
(SO2), азотен диоксид (NO2), бензен, въглероден оксид, олово и прахови частици ПЧ10 и 
ПЧ2.5. 

Съгласно последния доклад за качеството на въздуха за 2018 г.12, представен от 
испанските органи, зона за качество на въздуха ES1015, където се намира промишлената 
площадка „Ел Серальо“, през 2018 г. не е надвишила нито една от пределно допустимите 
стойности, определени в Директива 2008/50/ЕО. Както е посочено в предишния отговор 
на Комисията, тези пределно допустими стойности не са били превишени и през 2017 г. 

Що се отнася до стойностите, които са препоръчителни съгласно СЗО, съгласно 
официално докладваните от испанските органи данни през 2017 г. и 2018 г. в зона за 
качество на въздуха ES1015 ориентировъчните стойности за качеството на въздуха за 
годишна концентрация на ПЧ10 не са били превишавани. Следва да се отбележи обаче, 
че за съседната зона ES1003 са докладвани концентрации над ориентировъчните 
стойности за качеството на въздуха на СЗО както за 2017 г., така и за 2018 г., но и в двата 
случая няма превишаване над пределно допустимите стойности на ЕС. През 2017 г. и 
2018 г. в двете зони са били превишени пределно допустимите стойности за качеството 
на въздуха за годишна концентрация на ПЧ2.5. 

Въпреки че Комисията насърчава държавите членки да спазват стойностите, посочени в 
насоките на СЗО за качеството на въздуха, те не са заложени като гранични стойности в 
законодателството на ЕС.

В приложение VII на Директива 2008/50/ЕО са установени също така целеви стойности 
и дългосрочни цели за озона. През 2017 г. в зона за качество на въздуха ES1015 не са 
били превишени нито целевите стойности, нито дългосрочните цели за озона, но през 
2018 г. са превишени както дългосрочните цели, така и целевите стойности за озона. Тези 
стойности са били превишени през 2017 г. и през 2018 г. и в съседната зона за качество 
на въздуха ES1003.

Що се отнася до мониторинга, Комисията работи съвместно с държавите членки, за да 
гарантира подходящо наблюдение, оценка и докладване на данни за качеството на 
въздуха на техните територии. Двете зони за качество на въздуха отговарят на 
минималния брой пунктове за вземане на проби с постоянно измерване, посочени в 

10 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_19_4256 
11 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, OB L 152, 11.6.2008 г., стр. 1 – 44.
12 http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envxv0cfw/ES_G_Attainment.xml/manage_document 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_19_4256
http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envxv0cfw/ES_G_Attainment.xml/manage_document
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приложенията към директивата.

Що се отнася до докладваните превишения, свързани с озона, Комисията отбелязва 
следните елементи:

i. В Директива 2008/50/ЕО се изисква приемането на планове за действие по 
отношение на озона, когато те са подходящи за постигане на целевите стойности 
на озона; тези планове могат да бъдат заменени от мерки, които не водят до 
прекомерни разходи;

ii. Комисията се стреми постоянно да намали концентрациите на озон в ЕС, по-
специално чрез ограничаване на емисиите на прекурсори на озона (напр. в 
резултат на текущите производства за установяване на нарушение за NO2; или 
чрез прилагането от 2020 г. на националните задължения за намаляване на 
емисиите на пет замърсителя, които предизвикват, наред с другото, замърсяване 
с тропосферен озон, както е предвидено в Директива (ЕС) 2016/228413).

Освен това Комисията непрекъснато проучва различни начини за справяне с 
прекомерните концентрации на озон, включително чрез прегледа на изпълнението на 
политиките в областта на околната среда14 и чрез двустранни диалози със съответните 
държави членки15. 

2. Законодателна рамка на ЕС относно емисиите от промишлеността

Комисията припомня, че Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността 
(ДЕП)16 е основният инструмент на ЕС за регулиране на емисиите на замърсители от 
промишлени инсталации. Инсталациите, които попадат в обхвата на тази директива, 
трябва да работят съгласно условия, определени в разрешително. Това разрешително 
съдържа нормите за допустими емисии на замърсяващи вещества във въздуха, водата и 
почвата и включва подходящи изисквания за мониторинг на емисиите. Резултатите от 
мониторинга на емисиите трябва да се предоставят на обществеността. Член 24 от ДЕП 
определя правила за достъпа до информация и участието на обществеността в 
процедурата за издаване на разрешително, а член 25 – достъпа до правосъдие. 

Съгласно член 24 от ДЕП заинтересованата общественост и неправителствените 
организации (НПО) трябва да получат навременни и ефективни възможности за 
изразяване на мнение и представяне на коментари в рамките на процедурата на издаване 
или актуализиране на разрешително съгласно ДЕП. Това намира приложение например, 
когато Комисията приема заключения относно най-добрите налични техники или когато 
се планира извършването на значителна промяна при дадено съоръжение, влизащо в 
обхвата на ДЕП. Подробностите относно осигуряването на пълноценно участие са 

13 Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване 
на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за 
отмяна на Директива 2001/81/ЕО (текст от значение за ЕИП), ОВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1 – 31.
14 Вж. доклад за 2017 г. за Испания: http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/country-reports-
archive/report_es_en.pdf  (достъпен и на испански език).
15 Вж. диалог за чист въздух с Испания от 8 и 9 октомври 2018 г.
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/shared%20conclusions%20from%20clean%20air%20dialogue%20w%2
0Spain.pdf
16 Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите 
от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) Текст от значение за ЕИП, 
ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17 – 119.

http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/country-reports-archive/report_es_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/country-reports-archive/report_es_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/shared%20conclusions%20from%20clean%20air%20dialogue%20w%20Spain.pdf
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/shared%20conclusions%20from%20clean%20air%20dialogue%20w%20Spain.pdf
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определени в приложение IV на ДЕП, наред с другото навременно предоставяне на 
информация, действителна възможност за изразяване на коментари и задължение за 
компетентните органи да вземат предвид резултатите от консултацията.

Съгласно член 25 от ДЕП, ако член на заинтересованата общественост сметне, че правото 
му на участие е нарушено (например не е проведена консултация), той има достъп до 
процедура на обжалване пред съд или друг независим и безпристрастен орган, установен 
от националното законодателство, за да оспори материалната или процесуалната 
законосъобразност на решенията, действията или бездействията, за които се прилага 
член 24 (например на разрешително съгласно ДЕП, което е предоставено на дадена 
инсталация).

Съгласно член 25, параграф 3 от ДЕП, интересът за достъп до такава процедура на 
обжалване на всяка неправителствена организация, съдействаща за опазването на 
околната среда и отговаряща на всички изисквания на националното право, се счита за 
достатъчен и се счита, че тези организации имат права, които може да бъдат накърнени.

Заключение

Основната отговорност за прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната 
среда е на държавите членки. В съответствие с политическия подход, очертан в 
съобщението от 2016 г. „Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“17 в 
усилията си по правоприлагане като пазител на Договора Комисията дава приоритет на 
онези структурни случаи, които разкриват систематично нарушаване на правото на ЕС в 
дадена държава членка. 

На този етап и с оглед на елементите, с които разполага, Комисията не разполага с 
доказателства за системно нарушаване от страна на испанските органи нито на 
директивите за качеството на атмосферния въздух, нито на ДЕП. 

Тя съответно насърчава вносителя на петицията да представи въпроса за разглеждане от 
компетентните органи, по-специално испанското министерство на екологичния преход 
и Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transicación Ecologica 
(Generalitat Valenciana).

Освен това на вносителя на петицията се напомня за неговото право да инициира 
процедура за преразглеждане пред съд или независим и безпристрастен орган, създаден 
по силата на националното право, за да оспорва материалната или процесуалната 
законосъобразност на решения, действия или бездействия, за които се прилага член 24 
от ДЕП. 

Комисията продължава да следи отблизо правилното прилагане на директивите за 
качеството на атмосферния въздух и за емисиите от промишлеността. Тя оказва 
противодействие на системните нарушения на стандартите за качество на въздуха по 
различни начини, включително чрез диалози за чист въздух (за Испания такъв диалог за 
чист въздух се проведе през октомври 2018 г.), и когато е целесъобразно – чрез 
производства за установяване на нарушение. По отношение на Испания понастоящем 

17 Съобщение на Комисията „Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“ (2017/C 18/02), 
13 декември 2016 г.
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има две висящи производства за установяване на неизпълнение на задължения, свързани 
с превишаване на допустимите стойности за замърсяване на въздуха.

5. Допълнителен отговор на Комисията (REV II), получен на 18 януари 2021 г.

Петиция

Вносителят на петицията изразява загриженост относно качеството на въздуха в 
жилищните райони Грао де Кастельон и Алмасора; те се намират в непосредствена 
близост до промишлената зона Серальо, към която спадат редица нефтохимически и 
енергийни предприятия и която се смята за един от трите най-важни нефтохимични 
центъра в Средиземноморието. 

Вносителят на петицията отново посочва, че многократно се е свързвал с местните и 
регионалните органи, но това не е довело до решителни действия от тяхна страна. 
Вносителят на петицията иска да се извърши независимо проучване на качеството на 
въздуха в района от независим орган и да бъде поставена постоянна станция за 
наблюдение в община Грао де Кастельон и/или жилищен район Алмасора. Той съобщава, 
че през 2019 г. местните органи са поставили мобилни станции за наблюдение на всяко 
от тези места, които досега събират данни само от няколко месеца. Той също така 
посочва някои слабости в законодателството в областта на качеството на атмосферния 
въздух, според което изискванията за мониторинг не включват освен бензен и други 
ароматни въглеводороди като толуен и ксилен.

Наблюдения на Комисията

Законодателна рамка на ЕС относно качеството на въздуха 

Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за 
Европа18 установява пределно допустимите стойности или целевите стойности за 
опазване на човешкото здраве по отношение на следните замърсители: серен диоксид 
(SO2), азотен диоксид (NO2), бензен, въглероден оксид, олово, прахови частици (ПЧ10 и 
ПЧ2.5) и озон. В приложение I към Директива 2004/107/ЕО19 относно съдържанието на 
арсен, кадмий, живак, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния 
въздух се установяват целевите стойности, които не трябва да се надвишават от 31 
декември 2012 г.

Съгласно последния доклад за качеството на въздуха, представен от испанските органи 
за 2019 г., зоната за качество на въздуха ES1015, където се намира промишлената 
площадка „Ел Серальо“, не е надвишила нито една от пределно допустимите или 
целевите стойности, определени в директивите за качеството на атмосферния въздух. 
Станция за наблюдение „ES14445A“, намираща се в близост до промишления обект, 
съобщава за концентрации в атмосферния въздух през 2019 г. на следните замърсители 
(броят на които се е увеличил в сравнение с предишни години): NO2, ПЧ10, ПЧ2.5, озон и 

18 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, OB L 152, 11.6.2008 г., стр. 1 – 44.
19 Директива 2004/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно 
съдържанието на арсен, кадмий, живак, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния 
въздух (OВ L 23, 26.1.2005 г., стр. 3).
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бензен. В тази станция за наблюдение се измерват и нивата на концентрация на толуен и 
ксилен от 2019 г., но те не се докладват официално на Комисията. Както правилно беше 
посочено, Директива 2008/50/ЕО не съдържа изисквания за тези замърсители. 

Що се отнася до данните за качеството на въздуха за 2020 г., те се предоставят на 
Комисията за пълна календарна година, не по-късно от 9 месеца след края на всяка 
календарна година, т.е. до септември 2021 г. Това годишно докладване относно данните 
за качеството на въздуха и метаданните следва правилата, определени в Решение за 
изпълнение 2011/850/ЕС20.

Според официално представените данни от испанските органи за 2019 г. зоната за 
качество на въздуха ES1015 е класифицирана като под долния оценъчен праг за бензен, 
олово, арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди. В този случай е 
възможно да се използват единствено методи за моделиране или за оценка на целите, за 
да се оценят тези нива.

Що се отнася до разположението на станциите за наблюдение, главната отговорност за 
правилното прилагане на законодателството на ЕС, включително правилното 
разполагане на пунктовете за вземане на проби, се носи от държавите членки и от 
компетентните органи, които те са определили. Комисията не разполага с доказателства, 
че националните органи систематично или сериозно са нарушавали задълженията си, 
произтичащ от директивите за качество на въздуха в тази област. Поради това Комисията 
насърчава вносителя на петицията да отнесе въпроса пред съответните компетентни 
органи.

С оглед на въпросите, свързани с общественото здраве, борбата със замърсяването на 
въздуха е един от основните приоритети на Комисията в областта на околната среда. В 
съответствие с Европейския зелен пакт и произтичащата от него амбиция за нулево 
замърсяване в среда без токсини, Комисията взема следните решения въз основа на 
оценката на съществуващото законодателство в областта на качеството на въздуха21. Тя 
ще предложи да се усъвършенстват разпоредбите относно мониторинга, моделирането и 
плановете за качество на въздуха, с които да се помогне на местните органи да постигнат 
по-чист въздух. Комисията също така ще предложи по-конкретно да преразгледа 
стандартите за качество на въздуха, за да ги приведе в по-голяма степен в съответствие 
с препоръките на Световната здравна организация. Като част от това преразглеждане 
през третото тримесечие на 2021 г. ще се проведе обществена консултация22, в която 
вносителят на петицията е любезно поканен да участва. 

В момента тече подготовка на плана за действие за нулево замърсяване на въздуха, 
водата и почвата с цел справяне с тези взаимосвързани предизвикателства. Планът за 
действие е насрочен за приемане през 2021 г. Вносителят на петицията също е поканен 
да изрази вижданията си в настоящата обществена консултация относно пътната карта 

20 2011/850/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 12 декември 2011 г. за формулиране на правила 
за прилагането на директиви 2004/107/ЕО и 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
взаимния обмен на информация и докладването за качеството на атмосферния въздух (нотифицирано под 
номер  C(2011) 9068), OВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 86 – 106.
21 https://ec.europa.eu/environment/air/quality/aqd_fitness_check_en.htm
22https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-
Quality-legislation
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на плана за действие23.

Комисията ще направи и преглед на мерките на ЕС за справяне със замърсяването от 
големи промишлени инсталации.

Заключение

Главната отговорност за правилното прилагане на законодателството на ЕС, 
включително правилното разполагане на пунктовете за вземане на проби, се носи от 
държавите членки. Поради това Комисията счита, че националните административни 
и/или съдебни органи, които отговарят за прилагането му, носят основната отговорност 
за проверката на конкретни ситуации на неспазване, включително за спазване на режима 
на наблюдение, установен в директивите относно качеството на атмосферния въздух, и 
разполагат с подходящите средства за решаване на проблема, ако опасенията бъдат 
счетени за основателни.

Комисията продължава да следи отблизо прилагането на директивите относно 
качеството на атмосферния въздух и работи за тяхното преразглеждане в съответствие 
със съобщенията, направени в рамките на Европейския зелен пакт.

23https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-
Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil
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