
CM\1208374BG.docx PE643.045v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по петиции

24.6.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0096/2019, внесена от Арнау Доменеч Ромеро, с испанско 
гражданство, относно създаването на стандартен знак за замърсяването 
на въздуха на равнището на ЕС и класифицирането на превозните 
средства за ограничаване на трафика

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че Директива 2008/50/ЕО относно качеството на 
атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа е довела до национални правила и 
разпоредби, които често се прилагат чрез сложни местни, специални наредби и 
изключения, и все повече нарушават автомобилния транспорт в рамките на ЕС.

Затова той призовава за създаването на стандартен знак за замърсяването на въздуха на 
равнище ЕС и за класифицирането на превозните средства за ограничаване на трафика, 
което според него би предотвратило объркване и тежки глоби за водачите на моторни 
превозни средства и би укрепило единния пазар, като се улеснят автомобилните 
превози.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 май 2019 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
съгласно член 227, параграф 6 (предишен член 216, параграф 6) от Правилника за 
дейността.

3. Отговор на Комисията, получен на 28 октомври 2019 г.

Директивата относно качеството на атмосферния въздух1 определя задължение за 

1 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 в Европа, OB L 152, 11.6.2008 г., стр. 1 – 44.
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постигане на резултати, включително това, че държавите членки трябва да гарантират, 
че концентрацията на замърсители на атмосферния въздух не надвишава определените в 
директивата допустими стойности. В случай на превишавания на тези допустими 
стойности директивата задължава държавите членки да изготвят планове за качество на 
въздуха, като посочат подходящи мерки, така че периодът на превишаване да бъде 
възможно най-кратък. Изборът на мерки зависи от компетентните органи в държавите 
членки. 

По отношение на намаляването на емисиите от транспорта, които са основна причина за 
замърсяването на въздуха в много европейски градове, държавите членки могат да 
изберат наред с другото да въведат ограничения на достъпа на превозни средства в 
градовете (Urban Vehicle Access Regulation – UVAR) като част от плана за качество на 
въздуха. Планът за качество на въздуха може да включва много други възможни мерки 
в допълнение или като алтернатива на UVAR, като предоставяне на подкрепа за 
алтернативните чисти горива, обществения транспорт и активното придвижване, 
фискални стимули, управление на трафика и други. 

Комисията счита, че преди да се обмислят решения като общоевропейски карти за 
емисии, информацията и предоставянето на данни на шофьори относно ограниченията 
на достъпа на превозни средства в градовете биха могли да бъдат подобрени, за да се 
улесни ситуацията за водачите. В този контекст Регламентът за единна цифрова 
платформа2 изисква до края на 2020 г. публичните органи да предоставят онлайн 
информация на гражданите и предприятията за приложими европейски, национални, 
регионални или местни правила и изисквания в редица области, включително 
информация за участниците в движението по отношение на ограниченията на достъпа на 
превозни средства в градовете. Цялата информация следва да бъде лесна за намиране и 
разбиране. Освен това до края на 2023 г. държавите членки трябва да гарантират, че 
участниците в движението могат да кандидатстват онлайн за винетки за емисии, където 
се изискват такива.

Комисията отбелязва предложението, направено от вносителя на петицията относно 
създаването на стандартен знак за замърсяване на въздуха на равнището на ЕС и 
класифицирането на превозните средства за ограничаване на трафика. Въз основа на 
допълнителните доказателства, напредъка в текущите мерки и като се вземат предвид 
резултатите от оценката на Пакета за градска мобилност от 2013 г.3, Комисията ще 
обмисли други възможни действия за постигане на подобрение в предаването на 
информация на шофьорите относно ограниченията на достъпа на превозни средства в 
градовете, ако е необходимо. 

Заключение

Комисията е наясно с притесненията, изразени от вносителя на петицията. Поради това 

2 Регламент (ЕС) 2018/1724 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 година за създаване 
на единна цифрова платформа за предоставяне на достъп до информация, до процедури и до услуги за 
оказване на помощ и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (Текст от 
значение за ЕИП.)
PE/41/2018/REV/2, ОВ L 295, 21.12.2018, стр. 1 – 38.
3 СОМ(2013) 913 final.
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към този момент Комисията е съсредоточена върху настоящата работна програма:

- подобряване на информацията и предоставянето на данни относно ограниченията 
на достъпа на превозни средства в градовете;

- работа с държавите членки за защита на общественото здраве, като се гарантира, 
че случаите на превишаване на стандартите на ЕС за качество на въздуха са за 
възможно най-кратък период в съответствие с член 23 от Директива 2008/50/ЕО.

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

Директивата относно качеството на атмосферния въздух4 определя задължение за 
постигане на резултати, включително това, че държавите членки трябва да гарантират, 
че концентрацията на замърсители на атмосферния въздух не надвишава определените в 
директивата допустими стойности. В случай на превишавания на тези допустими 
стойности директивата задължава държавите членки да изготвят планове за качество на 
въздуха, като посочат подходящи мерки, така че периодът на превишаване да бъде 
възможно най-кратък. Изборът на мерки зависи от компетентните органи в държавите 
членки. 

По отношение на намаляването на емисиите от транспорта, които са основна причина за 
замърсяването на въздуха в много европейски градове, държавите членки могат да 
изберат наред с другото да въведат ограничения на достъпа на превозни средства в 
градовете (Urban Vehicle Access Regulation – UVAR) като част от плана за качество на 
въздуха. Планът за качество на въздуха може да включва много други възможни мерки 
в допълнение или като алтернатива на UVAR, като предоставяне на подкрепа за 
алтернативните чисти горива, обществения транспорт и активното придвижване, 
фискални стимули, управление на трафика и други. 

Преди да бъдат разработени решения, като например стандартизиран общоевропейски 
карти и класификация на превозните средства по отношение на замърсяването, 
Комисията счита, че може да се работи повече за подобряване на информацията и 
предоставянето на данни, както и за опростяване на начина за получаване на карта за 
емисии.

В този контекст Регламентът за единна цифрова платформа5 изисква до края на 2020 г. 
да се предостави онлайн информация за приложимите европейски, национални, 
регионални или местни правила и изисквания в редица области, включително 
информация за участниците в движението във връзка с UVAR. Цялата информация 
следва да бъде лесна за намиране и разбиране. Освен това до края на 2023 г. държавите 
членки трябва да гарантират, че участниците в движението могат да кандидатстват 
онлайн за карти за емисии, където се изискват такива. Комисията също така иска да 

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 в Европа, OB L 152, 11.6.2008 г., стр. 1 – 44.
5 Регламент (ЕС) 2018/1724 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 година за създаване 
на единна цифрова платформа за предоставяне на достъп до информация, до процедури и до услуги за 
оказване на помощ и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (Текст от 
значение за ЕИП.)
PE/41/2018/REV/2, ОВ L 295, 21.12.2018, стр. 1 – 38.
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гарантира, че информацията за UVAR е достъпна чрез навигационни устройства и 
поради това понастоящем се преразглежда Делегиран регламент (ЕС) № 2015/962 на 
Комисията6 съгласно Директивата за интелигентна транспортна система (ИТС). 
Комисията разглежда възможността за разширяване на географския ѝ обхват и за 
включване на UVAR в списъка на данните, които трябва да бъдат достъпни през 
националните точки за достъп. Освен това проект, финансиран от Европейския съюз7, за 
който беше предвидено да започне през пролетта на 2020 г., има за цел да подкрепи 
развитието в посока предоставяне на лесна за ползване информация на водачите.

Допълнителни насоки бяха предоставени и чрез преработения устойчив план за градска 
мобилност, който включва ръководство за UVAR, съдържащо няколко най-добри 
примера8. 
Комисията отбелязва предложението, направено от вносителя на петицията относно 
създаването на стандартна карта за замърсяване на въздуха на равнището на ЕС и 
класифицирането на превозните средства за ограничаване на трафика. Въз основа на 
допълнителните доказателства, напредъка в текущите мерки и като се вземат предвид 
резултатите от оценката на Пакета за градска мобилност от 2013 г.9, Комисията, 
включително и с оглед на предстоящата стратегия за устойчив и интелигентен транспорт, 
ще обмисли други възможни действия за постигане на подобрение в предаването на 
информация на шофьорите относно UVAR, както и за гарантиране на прозрачност и по-
малка административна тежест.

Заключение

Комисията е наясно с притесненията, изразени от вносителя на петицията. Поради това 
към този момент Комисията е съсредоточена върху настоящата работна програма:

- подобряване на информацията и предоставянето на данни относно 
ограниченията на достъпа на превозни средства в градовете;

- осигуряване на прозрачност и по-малка административна тежест, което да даде 
възможност на водачите за бърза връзка с UVAR, като същевременно се 
гарантира, че градовете могат да въвеждат и прилагат UVAR в съответствие с 
правото на ЕС;

- работа с държавите членки за защита на общественото здраве, като се гарантира, 
че случаите на превишаване на стандартите на ЕС за качество на въздуха 
продължават възможно най-кратко в съответствие с член 23 от Директива 
2008/50/ЕО.

6 Делегиран регламент (ЕС) 2015/962 на Комисията от 18 декември 2014 г. за допълване на Директива 
2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето в целия ЕС на 
информационни услуги в реално време за движението по пътищата (Текст от значение за ЕИП), ОВ L 157, 
23.6.2015 г., стр. 21 – 31.
7 Подготвително действие – Лесен за ползване инструмент за информация относно схемите за регулиране 
на достъпа на превозни средства в градовете и регионите.
8 https://www.eltis.org/sites/default/files/uvar_brochure_2019-09-26_digital_version_v2.pdf
9 СОМ(2013) 913 final.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0962&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0962&from=BG
https://www.eltis.org/sites/default/files/uvar_brochure_2019-09-26_digital_version_v2.pdf

