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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0173/2020, внесена от I.C., с румънско гражданство, относно 
„данъка върху кислорода“ и замърсяване на въздуха в Букурещ

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от високите равнища на замърсяване на въздуха в 
Букурещ и оспорва решението на кметството да оттегли ековинетката за автомобилите, 
замърсяващи околната среда, които влизат в центъра на града, известна още като 
„данък върху кислорода“. Вносителят на петицията посочва, че законодателството на 
ЕС в областта на околната среда е системно нарушавано в Букурещ и че това засяга 
живота и здравето на всички негови граждани.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 29 май 2020 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Директивите за качеството на атмосферния въздух1 определят задължение за постигане 
на резултати, т.е. постигане на стандартите на ЕС за качество на въздуха. От държавите 
членки зависи да изберат подходящите мерки за постигането на тази цел. 

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 за Европа, OB L 152, 11.6.2008 г., стр. 1 – 44; 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 – 16.
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Комисията е добре запозната с проблемите с качеството на въздуха в Румъния, 
включително в Букурещ, и е предприела решителни действия по въпроса. 

Във връзка с това Румъния беше осъдена наскоро от Съда на Европейския съюз за това, 
че не е спазила дневните пределно допустими стойности за прахови частици (ПЧ10) на 
Директива 2008/50/ЕО (C-638/182) в Букурещ. Комисията ще наблюдава отблизо 
изпълнението на съдебното решение.

Неотдавна Комисията изпрати официално уведомително писмо на Румъния във връзка с 
неизпълнението на задълженията, произтичащи от Директива 2008/50/ЕО по отношение 
на  пределно допустимите стойности за азотен диоксид (NO2)3. От това нарушение е 
засегнат Букурещ. От 2010 г. насам в тази зона за качество на въздуха пределно 
допустимите стойности са били постоянно превишавани – с изключение единствено на 
2015 г. Комисията е на мнение, че Румъния не е предприела подходящи мерки, за да 
поддържа периодите на превишаване възможно най-кратки, както се изисква в 
Директива 2008/50/ЕО. Комисията също така поиска разяснения относно правилния 
мониторинг на концентрациите на NO2 в Букурещ.

Заключение

Комисията следи отблизо ситуацията с качеството на въздуха, включително правилното 
изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз относно превишаването на 
стандартите за замърсяване на въздуха за ПЧ10, както и последващите действия по 
отношение на нарушението, свързано с превишаването на стандартите за качество на 
въздуха по отношение на NO2.

2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226008&pageIndex=0&doclang=RO&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5273574. 
3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/INF_20_859.
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