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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0396/2009, внесена от Salvatore Fatone, с италианско гражданство, 
подкрепена от 152 подписа, относно водопречиствателна инсталация в 
Cuma-Licola, Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от зловонието, причинено от водопречиствателна 
инсталация, която пречиства значителна част от отпадъчните води от Неапол и 
околните общини. Вносителят на петицията уведомява, че демонстрациите, протестите, 
статиите в печата и официалните жалби се пренебрегват от институциите или се 
използват от политици единствено с цел извличане на политическа полза. Въпреки това 
не се предприема нищо, за да се подобри положението на място. Единствено през 
зимата, когато вратите и прозорците могат да бъдат затваряни, хората в Cuma-Licola не 
са изложени на това зловоние. Вносителят на петицията твърди, че инсталацията не 
функционира правилно и че причинява замърсяване на намиращата се в близост морска 
вода. Той моли Европейския парламент да помогне на неговата община да си възвърне 
нормалните условия на живот. 

2. Допустимост

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

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Съгласно изменената Директива 85/337/EИО1 относно оценката на въздействието на 

                                               
1 ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40; ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5; ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр.17.
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някои публични и частни проекти върху околната среда, известна и като Директива за 
оценката на въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС проектите, за 
които е възможно да окажат значително въздействие върху околната среда по силата, 
inter alia, на своето естество, размери и разположение, са поставени в зависимост от 
изискване на разрешение за осъществяване на проекти и оценка на техните 
въздействия. Пречиствателните станции за градски отпадъчни води попадат в обхвата 
на директивата. 

Възможните неприятни миризми, излъчвани от подобна пречиствателна станция би 
трябвало да бъдат предмет на оценка в доклад за ОВОС. Но вносителят не дава 
информация за това, дали такава процедура е била извършена.  В действителност 
вносителят ясно заявява, че не поставя под въпрос съществуването на пречиствателната 
станция, а е разтревожен от нейното очевидно неправилно функциониране.

Директива 2008/1/ЕО1 за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 
(КПКЗ) изисква инсталациите, които попадат в обхвата й, да функционират на базата 
на издадени разрешителни, с определени норми на допустими емисии, основани на най-
добрите налични техники, предназначени да предотвратят или в случаите, когато това е 
практически неосъществимо, да намалят емисиите и въздействието върху околната 
среда като цяло. Поради това предотвратяването или намаляването на емисиите в 
атмосферата, водите и почвите следва да бъде предмет на екологичните разрешения, 
издадени в съответствие с Директивата КПКЗ.  Директивата обхваща определени 
категории от дейности за управление на отпадъците.  Предполагаемото неправилно 
функциониране на пречиствателна станция за отпадъчни води от този тип е въпрос, 
който следва да се разглежда съгласно местните процедури за подаване на жалби в 
съответствие с националното законодателство.

Заключения

Въз основа на предоставената информация Комисията не може да установи нарушение 
на правото на ЕО в областта на околната среда.

4. Отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Допълнителната информация, изпратена от вносителя на петицията, включва 
репортажи от вестници („Il Mattino“, „La Repubblica“), в които се подчертава, че 
съществуващите в момента зауствания от пречиствателната станция за отпадъчни води 
не съответстват на пределните стойности за зауствани отпадъчни води и замърсяват 
водите за къпане в съседния регион и по този начин имат също така сериозни 
икономически последици за туризма в региона. 
По отношение на пречистването на отпадъчните води законодателството на ЕС в 
областта на околната среда предвижда ясни задължения съгласно Директивата за 
пречистването на градските отпадъчни води2:

                                               
1ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.
2 Директива 91/271/ЕИО, ОВ L 135 от 30.5.1991 г.
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 събиране на отпадъчните води във всички населени места („агломерации“) с повече 
от 2 000 жители или еквивалента им в замърсяване с отпадъчни води („еквивалент 
жители“);

 пречистване на отпадъчните води, като равнището на пречистване зависи от 
размера на агломерацията и характеристиките на засегнатите води; в случая със 
зоната Grande Napoli, в която попада Pozzuoli, изискваното равнище на пречистване 
е вторично пречистване1;

 пречиствателните станции за отпадъчни води трябва да се експлоатират и 
поддържат така, че да са в съответствие с определените стойности на емисиите, в 
този случай за „вторично пречистване“, и да са обект на редовен мониторинг на 
заустванията с цел да се провери съответствието; минималният брой проби, както и 
референтните методи за мониторинг, са определени в директивата;

 държавите-членки трябва да съхраняват информацията, събрана чрез мониторинга 
на пречиствателните станции за отпадъчни води, и да я предоставят на Комисията 
при поискване.

Информацията, предоставена от вносителя на петицията, и допълнителната 
информация, достъпна в интернет, породиха сериозна загриженост на Комисията 
относно това, дали разпоредбите на Директивата за пречистване на градските 
отпадъчни води се спазват правилно. Комисията е поискала от италианските органи 
информация за функционирането на пречиствателната станция за отпадъчни води в 
Cuma.

По отношение на въпроса с миризмите, излъчвани от пречиствателната станция, това 
изглежда е свързано с неправилно функциониране на пречиствателната станция; 
въпреки че Директивата за пречистване на градските отпадъчни води не поставя 
никакви изисквания за управлението на миризмите като такова, една правилно 
функционираща станция на практика не би следвало да бъде причина за силни 
неприятни миризми. Поради това на настоящия етап Комисията ще се съсредоточи 
върху осигуряването на правилното функциониране на станцията в съответствие с 
Директивата за пречистване на градските отпадъчни води. Комисията също така 
отбелязва, че разпоредбите на Рамковата директива за отпадъците2 са приложими по 
отношение на отпадъчните води, когато те не са обхванати от друго законодателство на 
Общността или национално законодателство, и тази директива изисква да се избягва 
причиняването на вреди чрез миризми при третирането на отпадъците.

Заключения

С оглед на допълнителната информация, предоставена от вносителя на петицията, 
                                               
1 Специфицирано в приложение I.Б, таблица 1 към Директива 91/271/ЕИО; в 
Директивата са установени подробности за други населени места и засегнати води, 
които са чувствителни зони, но те не са разгледани тук.
2 Директива 2006/12/ЕО, ОВ L114 от 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; . . ."
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Комисията е поискала информация от италианските органи във връзка с 
функционирането на пречиствателната станция за отпадъчни води и съответствието й с 
Директивата за пречистване на градските отпадъчни води. След получаването на 
отговор от италианските органи Комисията ще информира Европейския парламент за 
резултатите в допълнително съобщение.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

В своето предходно съобщение Комисията направи следното заключение:

- че с оглед на информацията, предоставена от вносителя на петицията, и 
допълнителната информация, достъпна в интернет, Комисията е сериозно 
загрижена относно това, дали разпоредбите на Директивата1 за пречистване на 
градските отпадъчни води се спазват правилно;

- че Комисията е поискала от италианските органи информация за 
функционирането на пречиствателната станция за отпадъчни води в Cuma.

От информацията, с която се разполага в момента, е явно, че пречиствателната станция 
за отпадъчни води в Cuma действително не функционира в съответствие с Директивата 
за пречистване на градските отпадъчни води, 91/271/ЕИО.

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, и резултатите от 
мониторинга, изискани от италианските органи, Комисията прави заключението, че 
пречиствателната станция за отпадъчни води в Cuma не функционира в съответствие с 
член 4 от Директива 91/271/ЕИО, поради което Комисията обмисля започване на 
процедура за нарушение срещу Италия.

                                               
1 Директива 91/271/ЕИО, ОВ L 135 от 30.5.1991 г.


