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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по петиции

12.10.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно:  Петиция № 0558/2020, внесена от B.E, с румънско гражданство, относно 
намаляването на зелените площи в Букурещ, Румъния

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква, че местните органи в Букурещ, Румъния, 
намаляват защитените зелени площи в града, като издават фалшиви разрешителни за 
строителство по отношение на различни проекти за недвижими имоти. Вносителят на 
петицията споменава вече съществуващите производства за установяване на нарушение 
по този въпрос и сравнява 16 m зелени площи на глава от населението в Букурещ със 
средната стойност за ЕС от 26 m на глава от населението.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 юли 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.

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 наскоро беше осъдена от Съда на Европейския съюз за това, че не е спазила 
дневните пределно допустими стойности за прахови частици (ПЧ10) на Директивата 
относно качеството на атмосферния въздух1 (C-638/182) в Букурещ. Комисията ще 
наблюдава отблизо изпълнението на съдебното решение.

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. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226008&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5273574
http://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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Що се отнася до останалите въпроси, повдигнати в тази петиция, въз основа на 
предоставената информация Комисията не е установила нарушение на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда. 

Комисията също така наскоро прие много стъпки, за да подпомогне политиките за 
опазване на биологичното разнообразие, включително в градските райони.

В Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 Комисията поема 
ангажимент да увеличи разгръщането на екологосъобразна инфраструктура в градовете. 
Комисията отчита значението на зелените градски пространства и призовава 
европейските градове с население от най-малко 20 000 жители да разработят амбициозни 
планове за екологизиране на градовете до края на 2021 г. Тя ще подпомогне градовете 
чрез създаването през 2021 г. на Европейската платформа за екологизиране на градовете 
и чрез предоставяне на технически насоки. 11 000 защитени зони по „Натура 2000“, 
определени съгласно законодателството на ЕС в областта на опазване на природата, се 
намират в градски и крайградски райони навсякъде в ЕС. Защитени зони по „Натура 
2000“ са в центъра на екологосъобразната инфраструктура на равнището на ЕС и могат 
да предоставят солидна основа за разработването на планове за екологизиране на 
градовете.

Комисията подкрепя и насърчава стратегии и планове за действие, с които се цели да се 
възстанови присъствието на природата в градовете, като награждава уместните действия 
на общността и ограничава дейностите в градовете, които са в ущърб на биологичното 
разнообразие.  Оказва се подкрепа чрез инициативи и политики, измежду които:

- наградите „Европейска зелена столица“ и „Европейско зелено листо“, които 
награждават и разпространяват най-добри практики в рамките на градската 
екологосъобразна инфраструктура;

- инструментът „Зелен град“, който предлага насоки и съвети, включително във 
връзка с финансиране и изграждане на капацитет;

- Градското партньорство за устойчиво използване на земята и природосъобразни 
решения, което е част от Програмата на ЕС за градовете;

- Програмата за иновативни дейности за градско развитие, която подкрепя 
тестването на иновативни идеи в градовете.  Няколко града изпробват новаторски 
дейности в областта на екологосъобразната инфраструктура;

- Инициативата на ЕС MAES3, която предоставя технически насоки на градовете 
чрез картографиране и оценка на екосистемите и техните услуги. 

Освен това държавите членки и регионите могат да подпомагат екологосъобразната 
инфраструктура чрез политиката на сближаване на ЕС и ще продължават да го вършат 
по време на предстоящия програмен период за политиката на сближаване 2021 – 2027 г., 
както и чрез инструменти като програмата LIFE4.

3 https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
4 https://ec.europa.eu/easme/en/life

https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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Два пилотни проекта, финансирани от Европейския парламент: „ENROUTE“ и неговото 
продължение „BIODIVERCITIES“ целят подобряването на биологичното разнообразие 
и екологосъобразната инфраструктура на европейските градове до 2030 г. Те ще 
осигурят важен принос към изпълнението на задълженията, произтичащи от Стратегията 
на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г..

Заключения

Комисията вече е предприела подходящи действия за решаване на проблема със 
замърсяването на въздуха в Румъния.

Що се отнася до главните въпроси, повдигнати в петицията, Комисията подкрепя и 
насърчава стратегии и планове за действие, с които се цели да се възстанови 
присъствието на природата в градовете. Съответните национални, регионални и местни 
органи следва да предприемат мерки на съответното си равнище.


