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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1116/2009, внесена от H.L., с полско гражданство, относно относно 
вредна за околната среда инсталация за пречистване на отпадъчни води в 
град Luzino в северна Полша

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че инсталацията за пречистване на отпадъчни води в 
Luzino, която е построена в непосредствена близост до жилищен район, е в нарушение 
на приложимите разпоредби в областта на околната среда. Той също така отбелязва, че 
съответните миризми и шум, причинени от инсталацията, не само вредят на качеството 
на живот на местното население, но представляват и риск за здравето. Тъй като молбата 
му към компетентните национални органи е останала без последствия, той призовава 
Европейския парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 Ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 Юли 2010 г.

Директивата за пречистването на градските отпадъчни води 91/271/ЕИО1 определя 
екологични цели за пречистване на отпадъчните води, т.е. всяка пречиствателна 
станция трябва да представи определени изразени в цифри цели, свързани с 
пречистването. При все това директивата не препоръчва и не забранява технологии.
Правото и отговорността за избора на правилната технология остава у държавата-

                                               
1 ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40-52
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членка; в случай на използване на инструменти на ЕС за финансиране, като например в 
рамките на кохезионната политика, трябва да бъдат спазвани ръководните принципи и 
условия.

Относно миризмите и шумовото натоварване, Комисията би отбелязала, че 
разпоредбите на Рамковата директива за отпадъците (2006/12/ЕО)1 се прилагат за 
отпадъчните води, ако те не са обхванати от друг законодателен акт на Съюза или от 
национално законодателство, и че тази директива изисква избягването на миризми и 
шум при обработването на отпадъците2.

По отношение на оценката и управлението на шума в околната среда приложимото 
законодателство на Съюза е Директива 2002/49/ЕО3. Тази директива предоставя на 
държавите-членки правото да вземат решения относно пределните стойности за шума, 
както и други мерки за намаляване на шума. Съгласно тази директива, държавите-
членки следва да изготвят стратегически карти на шума и планове за действие, целящи 
управлението на фоновия шум в определени зони с висока експозиция на шум, като 
например населени области с над 250 000 жители. Съгласно информацията, получена 
от полските органи, град Luzino не попада в приложното поле на директивата, тъй като 
неговото население наброява приблизително 7000 жители.

Друга директива, приложима за проекти като разширение на инсталации за 
преработване на отпадъци, както това е посочено от вносителя на петицията, е 
Директива 85/337/ЕИО, изменена4 (Директива за ОВОС). Съгласно директивата за 
ОВОС, проектът вероятно попада в приложното поле на приложение II, точка 11 г) -
пречиствателни станции за отпадъчни води, (проекти, които не са били включени в 
приложение I), във връзка с приложение II, точка 13: "Всяка промяна или удължаване 
на проектите, изброени в приложение I или приложение II, които вече имат 
разрешително или които са изпълнени или са в процес на изпълнение, ако тази промяна 
може да има съществено отрицателно въздействие върху околната среда".

За видовете проекти, включени в приложение II, държавите-членки трябва да 
определят, или чрез разглеждане на всеки отделен случай, или съгласно гранични 
стойности или критерии, дали проектът следва да се подложи на оценка поради 
евентуалното му значително въздействие върху околната среда, като се вземат предвид 
съответните критерии за избор, посочени в приложение III от директивата. В случай че 
компетентните органи на държавата-членка решат, че проектът ще окаже значително 
въздействие върху околната среда, трябва да се извърши оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС. При извършване на ОВОС трябва да бъде обхванато 
както прякото, така и непрякото въздействие на проекта, а свързаната с околната среда 

                                               
1 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9-21
2 Директива 2006/12/ЕО, ОВ L 114, 27.4.2006 г., член 4, параграф 1 „Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират отпадъците да бъдат оползотворени или обезвредени, без да 
застрашават здравето на човека и без да се използват процеси или методи, които биха могли да навредят 
на околната среда, и по-специално: . . б) без да причиняват вреда чрез шум или миризми; . . ."
3 ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12-25
4 Директива на Съвета 85/337/EИО  относно оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда Директива за ОВОС) (ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40), изменена с Директива
97/11/ЕО (ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5) и Директива 2003/35/ЕО (ОВ L 156, 25.06.2003 г., стр. 17 ).
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информация, предоставена от предприемача на компетентните власти, трябва да 
съдържа съответната информация, както това е определено в член 5, параграф 3 от 
Директивата за ОВОС. В допълнение към това, по време на процедурата за ОВОС 
трябва също така да бъдат проведени консултации с обществени и други органи, които 
е вероятно да бъдат заинтересовани поради техните конкретни отговорности, свързани 
с околната среда, и в решението за съгласие за разработване следва да бъдат взети 
предвид резултатите от гореспоменатите консултации, както и предоставената от 
предприемача на компетентните органи информация като част от процедурата за 
ОВОС. И, накрая, решението да се предостави или откаже разрешение за 
осъществяване на даден проект трябва да бъде достъпно за обществеността. 

Вносителят на петицията също споменава безвъзмездна помощ, която вероятно е била 
предоставена неправомерно от маршала на провинция Померания за разширение на 
инсталацията. В петицията не са споменати подробности относно тази безвъзмездна 
помощ и поради тази причина не е известно дали тя наистина е свързана с финансиране 
от страна на ЕС.

Заключения

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, Комисията не 
разполага с основания да предполага, че директивите за пречистването на градските 
отпадъчни води, за околния шум и за ОВОС не са били прилагани правилно. Ако 
вносителят може да предостави подробна информация, която да даде възможност на 
Комисията да оцени тези въпроси във връзка с гореспоменатите директиви, Комисията 
би могла да се заеме с по-нататъшното разглеждане на въпроса.


