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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

26.10.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1380/2007, внесена от г-н Javier Gomez Gonzalez, с испанско 
гражданство, относно предполагаеми нарушения на законодателството 
на ЕО по отношение на достъпа до информация и пречистването на 
градски отпадъчни води във връзка с дейността на дружество 
„Emasagra“ (Гранада, Испания)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че местните органи в Гранада и дружеството 
„Emasagra“ не са отговорили по подобаващ начин на неговото искане за информация, 
свързано със заустването и пречистването на отпадъчни води, като по този начин са 
нарушили Директива 90/313/ЕИО. Според вносителя на петицията, горепосоченото 
дружество нарушава разпоредбите на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на 
градските отпадъчни води. Вносителят на петицията твърди, че е поискал информация 
за няколко вещества, но искането му е било разгледано само частично, след намесата на 
местния омбудсман на Андалусия. Вносителят на петицията също така се позовава на 
доклада на Европейската комисия от 21 май 1991 г. относно изпълнението на 
Директива 91/271/ЕИО, като заявява, че Испания не е предоставила на Европейската 
комисия цялата налична информация.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 май 2008 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 26 септември 2008 г.



PE414.063v03-00 2/8 CM\803744BG.doc

BG

От петицията става ясно, че от ноември 2003 г. вносителят на петицията е подавал 
искания до кмета на Гранада за предоставяне на информация относно параметрите, 
свързани със заустването на отпадъчни води и утайки от канализацията.

Чрез намесата на омбудсмана на Андалусия вносителят на петицията винаги е успявал 
да получи исканата информация. Оказва се също, че с писмо от 18 юли 2006 г. 
представители на „Emasagra Co.“ потвърждават готовността си да се срещнат лично с 
вносителя на петицията, за да успокоят съмненията му и да обсъдят неговите 
предложения. Важно е да се отбележи, че в предишно свое писмо от 21 февруари 
2005 г. дружеството е дало подробни обяснения във връзка с всеки от отправените от 
вносителя на петицията въпроси към кмета на Гранада.

Директива 2003/4/EО1 за отмяна на Директива 90/313/ЕИО, която е приложима за 
определени искания, поставени от вносителя на петицията, урежда обществения достъп 
до информация за околната среда. Съгласно тази директива държавите-членки трябва 
да осигурят, че публичните органи предоставят на разположение информация за 
околната среда, съхранявана от тях или за тях, на всеки заявител при поискване и без 
той да трябва да декларира интерес. Директивата определя конкретни срокове: 
възможно най-скоро, или най-късно в срок от един месец след като публичният орган е 
получил искането на заявителя, или в срок от два месеца след получаване на искането, 
когато исканата информация е обемна и сложна. Всеки заявител, който счита, че 
неговото искане за предоставяне на информация е било игнорирано, погрешно 
отхвърлено (частично или изцяло) или че му е отговорено неточно, има достъп до 
процедурата за преразглеждане, предвидена в член 6, параграфи 1 и 2.

Тъй като исканата информация все пак е била предоставена, Комисията не смята, че 
изложените в петицията факти сочат продължаващо нарушение на правото на ЕО и в 
частност на Директива 2003/4/EО.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 26 октомври 2009 г.

Първоначалната петиция възразява срещу липса на достъп до информация за околната 
среда съгласно Директива 2003/4/ЕО2 относно обществения достъп до информация за 
околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО3. В отговора на Комисията се 
прави заключението, че поисканата информация е била предоставена, макар и със 
значително закъснение. В допълнителните сведения, предоставени на комисията по 
петиции, вносителят на петицията посочва още нарушения на законодателството в 
областта на околната среда.

                                               
1 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно 

обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО, ОВ L 
41 от 14 февруари 2003 г.

2 ОВ L 41, 14.2.2003 г.

3 ОВ L 158, 23.6.1990 г.
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Допълнителната информация и документи, предоставени от вносителя на петицията,
могат да бъдат резюмирани както следва:

1. Вносителят на петицията твърди, че се нарушава Директива 91/271/ЕИО за 
пречистването на градските отпадъчни води1, тъй като една от станциите за 
пречистване на отпадъчни води в Гранада не се съобразява с посочените в 
директивата стойности, и че някои води следва да бъдат определени като
чувствителни зони;

Комисията споделя мнението на вносителя на петицията и беше запозната с тези 
факти още преди получаването на петицията. Започнати бяха процедури за 
нарушение срещу Испания за неспазване на членове 4 и 5 от директивата. В 
рамките на тези процедури за нарушение Комисията издаде две мотивирани
становища (последни предупреждения) към Испания в съответствие с член 226 от 
Договора. Приложено е прессъобщението на Комисията от 27 ноември 2008 г. 
Процедурите за нарушение включват пречиствателната станция в Granada Churriana.

2. Вносителят на петицията твърди, че задълженията съгласно Директивата за 
пречистването на градските отпадъчни води се отнасят до община Гранада, а не до 
оператора „Emasagra SA“ (точка 3 на страница 6).

Директивата е насочена към държавите-членки и не включва никакви разпоредби 
относно организацията или собствеността върху имущество. Тези разпоредби са 
право и отговорност на държавите-членки. В този контекст член 295 от Договора 
постановява: „Настоящият договор по никакъв начин не засяга разпоредбите в 
държавите-членки, отнасящи се до системата на собственост върху имущество“.

Следователно няма правно основание за намеса от страна на Комисията.

3. Вносителят на петицията се позовава на предвиденото разширяване на станциите за 
пречистване на отпадъчни води в Гранада и свързаните с него проекти на оператора 
и органите, и допълва, че ще има алтернативни системи за пречистване, доказали 
ефективността си в САЩ.
Директивата за пречистването на градските отпадъчни води определя екологични 
цели по отношение на стандартите за пречистване на градските отпадъчни води, 
които трябва да бъдат постигнати, но не препоръчва или забранява технологии; това 
я оставя отворена за технологични иновации. Право и отговорност на държавите-
членки е да изберат подходящата налична технология и в случай на използване на 
финансови инструменти на ЕС, например в рамките на кохезионната политика, 
трябва да се спазват съответните водещи принципи и условия.

Следователно, няма правно основание за намеса от страна на Комисията.

4. Вносителят на петицията описва сегашната техническа и договорна уредба за 
заустването на промишлените отпадъчни води на млекопреработвателния цех 

                                               
1 ОВ L 135, 30.5.1991 г.
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„Puleva Food SL“: отпадъчните води от цеха се подлагат на физико-химично 
пречистване и след това се пречистват заедно с битовите отпадъчни води в една от 
станциите за пречистване на отпадъчни води в Гранада. Заради структурата си тази 
станция за пречистване на отпадъчни води не постига екологичните цели на 
Директивата за пречистването на градските отпадъчни води. Вносителят на 
петицията изказва мнението, че „Puleva Food SL“ следва да изгради и експлоатира 
своя собствена станция за пречистване на отпадъчни води, а не да използва 
общинската пречиствателна станция. Действащата техническа и договорна уредба 
изглежда доказва, че общинските и регионалните органи са се договорили да не 
прилагат Директивата за пречистването на градските отпадъчни води и Директива
2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 
(кодифицирана версия на Директива 96/61/ЕО, наричана по-долу Директивата за 
КПКЗ).1

Първо, от испанските органи зависи да вземат решение дали биоразградимите 
отпадъци като тези от млекопреработвателен цех и битовите отпадъчни води да 
бъдат пречиствани отделно или заедно. И двата подхода съответстват на 
технологичните стандарти. Който и вариант да бъде избран, той трябва да спазва 
изложените в законодателството на ЕС екологични цели. Второ, относно 
нарушението на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води вж.
точка 1 по-горе относно процедурата за нарушение, започната от Комисията срещу 
Испания.

Въпросът дали пряко свързаното оборудване за пречистване, което е разположено и 
се експлоатира в държавната станция за пречистване на отпадъчни води, следва да 
бъде предмет на разрешително, издадено в съответствие с Директивата за КПКЗ, е 
разгледан в точка 7.

5. Вносителят на петицията споменава, че никога не е твърдял, че е налице нарушение 
на Директива 86/278/ЕИО за утайките от отпадъчни води.

6. Вносителят на петицията твърди, че заустването на недостатъчно пречистени 
отпадъчни води от станцията за пречистване на отпадъчни води в Гранада ще 
доведе до влошаване на състоянието на водите на река Genil в нарушение на 
екологичните цели на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО2.

Рамковата директива за водите определя екологичната цел „добро екологично 
състояние“ за всички реки, езера и крайбрежни води, която по правило следва да 
бъде постигната до 2015 г. Държавите-членки трябва да разработят необходимите 
планове и програми за постигане на такова добро състояние до 22 декември 2009 г., 
като в процеса на разработване на тези програми трябва да информират и да се 
допитат до обществеността.

                                               
1 ОВ L 24, 29.1.2008 г.

2 ОВ L 327, 22.12.2000 г.
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Целта за постигане на добро състояние на всички води е свързана с невлошаване на 
състоянието в сравнение със съществуващото положение. Предполагаемото 
отрицателно въздействие върху река Genil трябва да бъде коригирано, като се 
постигне съответствие с Директивата за пречистването на градските отпадъчни 
води (вж. точка 1 по-горе), и при необходимост, като се предприемат допълнителни 
мерки, в случай че спазването на Директивата за пречистването на градските 
отпадъчни води не постигне целите на Раковата директива за водите.

Следователно, като се вземат предвид:
- текущата процедура за нарушение за предполагаемо нарушение на Директивата 

за пречистването на градските отпадъчни води, и
- целите и сроковете, посочени в Рамковата директива за водите;
към настоящия момент няма правно основание за допълнителна намеса от страна на 
Комисията.

7. Вносителят на петицията твърди, че отговорните испански органи са нарушили 
Директивата за КПКЗ, която обхваща дейността „Обработване и преработване на 
мляко с количество постъпващо мляко над 200 тона дневно (средна стойност за 
година) в приложение I, точка 6.4, буква в)“.

Директивата за КПКЗ определя „инсталация“ като неподвижно техническо 
съоръжение, в което се извършват една или повече от посочените в приложение I 
дейности или други непосредствено свързани дейности, които имат техническа 
връзка с дейностите, осъществявани на същата площадка, и са в състояние да 
окажат въздействие върху емисиите и замърсяването. Инсталациите, които попадат 
в обхвата на директивата, трябва да бъдат експлоатирани по силата на комплексно 
разрешително, предоставено от компетентен орган въз основа на използване на най-
добрите налични техники (НДНТ).

Както е описано в точка 4, потокът на отпадъчните води, генерирани в инсталацията 
на „Puleva Food S.L.“, се отвежда през тръба, водеща до физико-химично 
съоръжение в рамките на държавната станция за пречистване на отпадъчни води, 
експлоатирана от „Emasagra“ АД.

Издаденото от испанските органи разрешително описва подобно положение, без да 
препоръчва някакви технически изисквания или пределно допустими стойности на 
емисиите съгласно съответния референтен документ за НДНП. Следователно, 
физико-химичното съоръжение, което би могло да има техническа връзка с 
дейността, попадаща в обхвата на приложение I, се изключва от обхвата на 
разрешителното за КПЗК.

Въпреки това Комисията ще поиска от испанските органи да изяснят въпроса, за да 
може да се даде оценка дали се спазват разпоредбите на Директивата за КПКЗ и 
дали са необходими по-нататъшни действия от страна на Комисията.
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8. Вносителят на петицията твърди, че отговорните испански органи са нарушили 
Директива 85/337/ЕИО1 за оценка на въздействието върху околната среда, като не са 
приложили правилно разпоредбите на тази директива при разширяването на 
съществуващите в Гранада станции за пречистване на отпадъчни води.

Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 97/11/ЕО2 и Директива 2003/35/ЕО3

(известна като Директива за оценка на въздействието върху околната среда или 
Директивата за ОВОС) съдържа разпоредби за извършване на ОВОС за някои 
публични и частни проекта. Директивата за ОВОС прави разлика между т. нар. 
проекти по приложение I, които трябва винаги да бъдат предмет на процедура за 
ОВОС, и проекти по приложение II, при които държавите-членки определят чрез 
проучване на всеки отделен случай, и/или прагове или критерии, посочени в 
националното законодателство за транспониране, дали проектът да бъде подложен 
на ОВОС. Когато се проучва всеки отделен случай, или когато се определят прагове 
или критерии, се взимат под внимание съответните критерии за подбор, изложени в 
приложение III към директивата. Те включват характеристиките на проекта, 
местоположението му и характеристиките на възможното въздействие.

Следва да се отбележи, че новите проекти за изграждане на пречиствателни станции 
за отпадъчни води с капацитет, надвишаващ еквивалента на 150 000 жители, са 
включени в точка 13 на приложение I към Директивата за ОВОС. Останалите 
проекти за пречиствателни станции за отпадъчни води са обхванати от точка 11, 
буква в) на приложение II към Директивата за ОВОС. Важно е да се отбележи също, 
че съгласно точка 13 от приложение II удължаване на съществуващи проекти, 
изброени в приложение I или приложение II, които вече са били изпълнени и които 
могат да имат съществено отрицателно въздействие върху околната среда, следва да 
бъдат подложени на нова процедура за ОВОС.

Във всеки случай, националните компетентни органи са отговорни за проучването 
на всеки случай на удължаване на съществуващ проект, като по този начин 
определят дали са приложими разпоредбите на Директивата за ОВОС. Според 
предоставената от вносителя на петицията документация регионалните органи за 
околната среда са отговорили на вносителя на петицията, че се предвижда такова 
удължаване в резултат на политическо споразумение между различните 
администрации. Въпреки това, към настоящия момент не е даден ход на проект за 
удължаване. В отговора си регионалните органи за околната среда подчертават, че 
когато проектът е налице, случаят ще бъде оценен в съответствие със 
законодателството в областта на ОВОС.

В заключение, с оглед на наличната информация няма доказателства, че посочените 
в Директивата за ОВОС изисквания не са били спазени в този случай.

                                               
1  ОВ L 175, 5.7.1985 г.

2  ОВ L 073, 14.3.1997 г.

3  ОВ L 156, 25.6.2003 г.
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Както беше споменато в предишното съобщение, Директива 2003/4/ЕО урежда 
обществения достъп до информация за околната среда, както това е определено в 
член 3, параграф 1. В съответствие с него държавите-членки трябва да гарантират, 
че публичните органи предоставят на разположение информацията за околната 
среда, съхранявана от или за тях, за всеки заявител при поискване и без той да 
трябва да декларира интерес. Това по-конкретно означава, че всеки публичен орган 
трябва да предостави достъп до притежаваната от него информация за околната 
среда, която е била изготвена или получена от този орган. Както посочва вносителят 
на петицията, директивата предвижда и конкретни срокове: възможно най-скоро, 
или най-късно в срок от един месец след получаване на искането на заявителя от 
страна на публичните органи, или в срок от два месеца след получаването, в случай 
че поисканата информация е обемна или сложна. В такива случаи заявителят се 
информира за всяко удължаване и причините за него във възможно най-кратък срок 
и задължително преди изтичането на едномесечния срок. Достъп до информация за 
околната среда може да бъде отказан само на конкретните основания, посочени в 
член 4 от директивата. Тези основания трябва да се тълкуват ограничително, като се 
взема предвид за конкретния случай обслужвания обществен интерес от 
разкриването на информацията. За отказа от предоставяне на цялата или част от 
поисканата информация, заявителят трябва да бъде нотифициран писмено в 
горепосочените срокове, като нотифицирането трябва да постановява причините за 
отказа и да включва информация относно процедурата за преразглеждане. Съгласно 
член 5 могат да бъдат начислени такси. Те обаче не могат да надхвърлят определен 
разумен размер. Всеки заявител, който счита, че искането му за предоставяне на 
информация е било игнорирано, било е погрешно отхвърлено (изцяло или 
частично), или че му е отговорено неточно, има достъп до процедурите по 
преразглеждане, предвидени в член 6, параграфи 1 и 2.

В писмото си от 28 август 2009 г. вносителят на петицията посочва, че не е получил 
никакъв отговор на искането си от 21 юли 2009 г. за получаване на пълни копия на 
разрешителните за две станции за пречистване на отпадъчни води в Гранада.

С оглед на това вносителят на петицията се приканва да използва процедурите за 
преразглеждане, които са предвидени от испанското законодателство вследствие на 
член 6, параграфи 1 и 2 от директивата.

Заключения

По точка 1 (Директива за пречистването на градските отпадъчни води) Комисията вече 
започна процедура за нарушение срещу Испания;

По точки 2 и 3 (алтернативно техническо решение за разширяване на станциите за 
пречистване на градски отпадъчни води в Гранада) няма правно основание за намеса от 
страна на Комисията;

По точки 4 и 7 (пречистване на битовите отпадъчни води и на промишлените 
отпадъчни води от млекопреработвателен цех; спазване на Директивата за КПКЗ): 
Комисията ще поиска от испанските органи да изяснят въпроса, за да може да се даде 
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оценка дали се спазват разпоредбите на Директивата за КПКЗ и дали са необходими по-
нататъшни действия от страна на Комисията;

По точка 6 (Рамкова директива за водите) към настоящия момент Комисията не 
открива никакво нарушение и, следователно, няма правно основание за намеса от 
страна на Комисията;

По точка 8 (Директивата за ОВОС) Комисията не открива доказателства, че не се 
спазват изискванията на директивата.


