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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1334/2008, του Vasil Kadrinov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 509 υπογραφές, σχετικά με ρύπανση από μέταλλα των υδάτων 
και του εδάφους στην πόλη Poibrene της Βουλγαρίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τη σοβαρή ρύπανση του εδάφους και των πόσιμων υδάτινων πόρων 
από μέταλλα στην πόλη Poibrene της Βουλγαρίας. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι πρόκειται για 
ουσίες όπως αρσενικό, χαλκό, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα και ότι υπάρχει κίνδυνος για 
τους κατοίκους, κυρίως δε για την υγεία και ακεραιότητα των παιδιών. Επίσης, η ρύπανση 
των καλλιεργήσιμων γαιών της περιοχής δεν επιτρέπει στους αγρότες να έχουν ένα 
αξιοπρεπές εισόδημα και για τον λόγο αυτόν ο αναφέρων ζητεί την παρέμβαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Στο πλαίσιο της αναφοράς περιγράφεται η ρύπανση των ποσίμων υδάτων και του εδάφους 
από βαρέα μέταλλα στο χωριό Poibrene (Δήμος Panagyurishte, Επαρχία Pazardzik, 
Βουλγαρία). Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχία σε σχέση με τις επιπτώσεις στην υγεία και 
ζητεί:
- τον εντοπισμό των πηγών της ρύπανσης και την πρόληψη μιας ενδεχόμενης ρύπανσης στο
μέλλον
- την εκ νέου καλλιέργεια των ρυπανθεισών γαιών
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- την αποζημίωση των κατοίκων του χωριού για ζημίες στην ιδιοκτησία και την υγεία τους.

Η εν λόγω ρύπανση, όπως επιβεβαιώνεται από τις βουλγαρικές αρχές, προεκλήθη από 
βιομηχανικές δραστηριότητες στο παρελθόν επιχειρήσεων στη λεκάνη απορροής του τοπικού 
ποταμού ο οποίος είναι παραπόταμος του ποταμού(ορυχεία, εξόρυξη και κατεργασία του 
χαλκού). Η δραστηριότητες αυτές είχαν ως συνέπεια τη ρύπανση των υπογείων υδάτων και 
των υδάτων επιφανείας, περιλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται στην παροχή 
ποσίμου ύδατος του Poibrene.

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ συνίσταται:

α) για την ποιότητα του ποσίμου ύδατος, στην οδηγία περί ποσίμου ύδατος1

β) για την ποιότητα του υδατίνου περιβάλλοντος (ποταμοί και ποιότητα υπογείων υδάτων),
στην οδηγία πλαίσιο περί υδάτων2

Όσον αφορά τη ρύπανση του εδάφους, δεν υφίσταται νομοθεσία ΕΕ καλύπτουσα την 
ποιότητα του εδάφους ή την αντιμετώπιση της ρύπανσης του εδάφους. Η Επιτροπή πρότεινε 
το 2006 οδηγία σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου για την προστασία του εδάφους και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ3. Ωστόσο, μετά την πρώτη ανάγνωση εκ μέρους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο δεν έχει μέχρι σήμερα αποφασίσει επί μιας κοινής 
θέσης4.

Όσον αφορά τις βλάβες στην ιδιοκτησία ή την ανθρώπινη υγεία δεν υφίσταται νομοθεσία ΕΕ 
προβλέπουσα την καταβολή αποζημίωσης.

Όσον αφορά την ποιότητα του ποσίμου ύδατος, η σχετική οδηγία προβλέπει μια σειρά 
υποχρεώσεων και συγκεκριμένα:

- προδιαγραφές ποιότητας για το πόσιμο ύδωρ που παρέχεται στον καταναλωτή, μεταξύ 
άλλων και σε σχέση με τα μέταλλα που θίγονται στην αναφορά (αρσενικό, χαλκός, 
κάδμιο)

- τακτική παρακολούθηση της ποιότητας του ποσίμου ύδατος και σχετική ενημέρωση 
των καταναλωτών

- στην περίπτωση μη τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας, μέτρα περιορισμού της 
χρήσης, ενημέρωση των πληγέντων καταναλωτών και αντισταθμιστικές ενέργειες.

Μετά την ανακάλυψη, κατόπιν ελέγχου, υψηλών τιμών αρσενικού (τιμές 20 mg περίπου 
ανά λίτρο έναντι της οριακής τιμής των 10 mg), οι αρχές ενημέρωσαν τους καταναλωτές, 
επέβαλαν περιορισμούς στη χρήση (απαγόρευση της χρήσης για πόση ή την παρασκευή 
τροφίμων), προχώρησαν στη μεταφορά ποσίμου ύδατος και ξεκίνησαν το σχεδιασμό για 
εναλλακτικούς τρόπους παροχής ύδατος. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η 
περιεκτικότητα του ποσίμου ύδατος σε αρσενικό μειώθηκε από τα 20 mg περίπου ανά 

                                               
1 Οδηγία 98/83ΕΚ, ΕΕ L330 της 5.12.1998
2 Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ΕΕ L327 της 22.12.2000
3 COM(2006)232 της 22.9.2006
4 Ανακοινωθέν Τύπου του Συμβουλίου της 2.12.2007
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/07/286&format=HTML&aged=0&lg=en&guiLa
nguage=en
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λίτρο στα 13 mg. Η τιμή αυτή ωστόσο υπερβαίνει κατά 3 mg την οριακή τιμή που 
προβλέπει η οδηγία περί ποσίμων υδάτων. Οι τιμές για τις υπόλοιπες παραμέτρους 
συμμορφούνται με την οδηγία αυτή.

Έχει αναπτυχθεί ένα σχέδιο για την παροχή ύδατος από γειτονικές πηγές
(συμμορφούμενο με τις προδιαγραφές ποιότητας της οδηγίας περί ποσίμων υδάτων, έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης και αδειοδότησης και έχει εξασφαλισθεί η 
κυβερνητική χρηματοδότηση. Τα κατασκευαστικά έργα έχουν ήδη αρχίσει και σύμφωνα 
με τις βουλγαρικές αρχές η περάτωση του έργου προβλέπεται για τα μέσα του 2009.

Όσον αφορά την ποιότητα του υδατίνου περιβάλλοντος (ποιότητα των ποταμίων και 
υπογείων υδάτων) οι βουλγαρικές αρχές εντόπισαν, βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας περί 
ποσίμων υδάτων, ύδατα στη λεκάνη απορροής του ποταμού Μαρίτσα που δεν πληρούν 
σήμερα τις προδιαγραφές ποιότητας του περιβάλλοντος (“κίνδυνος μη τήρησης των 
περιβαλλοντικών στόχων”). Τα αναπτυσσόμενα σήμερα σχέδια και προγράμματα βάσει 
της οδηγίας πλαίσιο περί υδάτων:

πρέπει να προβλέπουν μια συνεκτική ανάλυση της τρέχουσας ρύπανσης των υδάτων 
(περιλαμβανομένης της ρύπανσης από μέταλλα) καθώς και τα προληπτικά και 
αντισταθμιστικά μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη του περιβαλλοντικού στόχου 
της κατά κανόνα “καλής κατάστασης” όλων των υδάτων έως το 2015,
πρέπει να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή του κοινού όπως των πολιτών, της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, των ενδιαφερομένων και των ΜΚΟ,
αναμένονται έως την 22α Δεκεμβρίου 2009.

Η Επιτροπή θα ελέγξει προσεκτικά τα σχέδια αυτά και προγράμματα προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η συμμόρφωσή τους με την οδηγία.

Όσον αφορά την ποιότητα του υδατίνου περιβάλλοντος (ποιότητα των ποταμίων και 
υπογείων υδάτων) οι βουλγαρικές αρχές υποχρεούνται να λάβουν έως την 22α

Δεκεμβρίου 2009 τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης στο πλαίσιο 
των σχεδίων και προγραμμάτων βάσει της οδηγίας πλαίσιο περί υδάτων. Η Επιτροπή θα 
ελέγξει προσεκτικά τα σχέδια αυτά και προγράμματα προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
συμμόρφωσή τους με την οδηγία.

Όσον αφορά το έδαφος και τη ρύπανσή του από βιομηχανικές δραστηριότητες στο 
παρελθόν, δεν υφίσταται η νομική βάση για παρέμβαση της Επιτροπής.

Όσον αφορά τις βλάβες στην ιδιοκτησία και τους κινδύνους για την υγεία, δεν υφίσταται 
η νομική βάση για παρέμβαση της Επιτροπής. Υπό την επιφύλαξη της σχετικής εθνικής 
νομοθεσίας, η οδηγία περί περιβαλλοντικής ευθύνης1 αποκλείει ρητώς από το πεδίο 
εφαρμογής της τις ζημίες που προκλήθηκαν από εκπομπή, συμβάν ή ατύχημα που έλαβαν 
χώρα πριν από τις 30 Απριλίου 2007, καθώς και τις “παραδοσιακές” βλάβες όπως ο 
προσωπικός τραυματισμός, οι οικονομικές απώλειες και οι ζημίες στην ιδιοκτησία. Οι 
αναφέροντες πρέπει ως εκ τούτου να απευθυνθούν στα αρμόδια βουλγαρικά δικαστήρια 
και φορείς.

                                               
1 Οδηγία 2004/35/ΕΚ, ΕΕ L143 της 30.4.2004
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Το θέμα της ρύπανσης των υδάτων στο Poibrene έχει επίσης αποτελέσει αντικείμενο των 
γραπτών ερωτήσεων 6420/07 και E-4187/08 των ευρωβουλευτών de Groen-
Kouwenhoven και Kallenbach.


