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Комисия по петиции

12.10.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0224/2020, внесена от Йон Александру Хайдау, с румънско 
гражданство, относно увеличаване на замърсяването на въздуха в събота 
и неделя в Букурещ и Илфов, Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че през последните месеци се наблюдава необяснимо 
и опасно повишаване на нивата на замърсяване на въздуха в Букурещ и Илфов през 
почивните дни, по-специално що се отнася до частиците PM10 и PM2.5. Той твърди, че 
румънските органи не разследват надлежно тези пикове, и отправя искане за намеса на 
европейските органи, за да се гарантира здравето и благосъстоянието на местното 
население.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 юни 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.

Забележки на Комисията

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 директивата 
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относно качеството на атмосферния въздух1 (C-638/182) в Букурещ. Комисията ще 
наблюдава отблизо изпълнението на съдебното решение.

Заключения

Комисията следи отблизо ситуацията с качеството на въздуха, включително правилното 
изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз относно превишаването на 
стандартите за качество на въздуха за ПЧ10 и няма да се поколебае да предприеме по-
нататъшни мерки, ако е необходимо.

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.
2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226008&pageIndex=0&doclang=RO&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5273574. 
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