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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

8.10.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1843/2009,внесена от г-н Francis Pont, с френско гражданство, 
относно сериозните рискове за здравето в резултат от неправилно 
управление на инсталацията за пречистване на отпадъчни води в Béziers 
(Франция)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от неправилното управление на инсталацията за 
пречистване на отпадъчни води в Béziers (Франция), като твърди, че жителите са 
изложени на сериозни рискове за здравето през последните осем години. Според 
вносителя жалбите, подадени до компетентните органи, не са дали резултат. Той 
обяснява, че въздухът е станал невъзможен за дишане и жителите са изправени пред 
нашествие от мухи по средата на зимата. Вносителят моли Европейския парламент да 
накара Комисията да разгледа въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 март 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 8 октомври 2010 г.

Петицията

Петицията съдържа писмо, изпратено от вносителя на петицията до местните органи в 
Sauvian (Франция), което изразява опасения относно предвиденото свързване на 
канализационната система на Sauvian към инсталацията за пречистване на отпадъчни 
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води в съседната община Béziers, като в същото време се затваря съществуващата 
инсталация за пречистване на отпадъчни води за община Sauvian. Вносителят на 
петицията изразява опасения, че инсталацията за пречистване в Béziers е недостатъчна, 
води до отделяне на миризми, шумово замърсяване от камиони и нашествия на мухи и 
че всяка допълнителна връзка би влошила положението.

Коментари на Комисията във връзка с петицията

Елементите от законодателството на ЕС в областта на околната среда, които имат 
отношение към настоящата петиция, са:

 Директивата за пречистването на градските отпадъчни води1; 
 Директивата за оценка на въздействието върху околната среда2; и
 Рамковата директива относно отпадъците3. 

Директивата за пречистването на градските отпадъчни води: Директивата 
установява допустими норми за пречистването на отпадъчни води от населени места 
(„агломерации“) над определен размер. Както инсталацията за пречистване на 
отпадъчни води в Béziers (проектиран капацитет 130 000 еквивалент жители4), така и 
инсталациите в Sauvian (проектирано натоварване 3 300 еквивалент жители) попадат в 
рамките на приложното поле на директивата. Данните от наблюденията показват:

– съгласуване с директивата по отношение на оборудването и
– съгласуване с директивата по отношение на производителността (допустими норми).

Данните от наблюденията са общодостъпни чрез информационната система, 
предоставена от френското министерство на екологията, енергетиката, устойчивото 
развитие и морето http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/

Комисията подчертава, че държавите-членки имат правото и компетентността да 
решават дали да осигурят пречистване на отпадъчните води за дадена община в отделна 
пречиствателна инсталация или в обща инсталация заедно с други общини.

Директивата за оценка на въздействието върху околната среда: Някои проекти, за 
които се предполага, че биха оказали значително въздействие върху околната среда, 
подлежат на оценка на въздействието, наред с другото, инсталации за пречистване на 
отпадъчни води: Всички инсталации за пречистване на отпадъчни води с капацитет над 
150 000 еквивалент жители подлежат на задължителна оценка на въздействието (член 4, 
параграф 1 и приложение I), докато при по-малки инсталации държавите-членки трябва 
да определят дали е необходима оценка на въздействието чрез разглеждане на всеки 
                                               
1 Директива 91/271/ЕИО, ОВ L 135 от 30.5.1991 г.
2 Директива 85/337/ЕИО, ОВ L 175 от 5.7.1985 г.
3 Директива 2008/98/ЕО, ОВ L 312 от 22.11.2008 г.
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:BG:PDF
4 еквивалент жители = мерна единица за замърсяването с отпадъчни води, като един 
еквивалент жители е равен на средното замърсяване от един човек за един ден. 
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отделен случай или установени прагове или критерии. Тези разпоредби се прилагат и в 
случай на промяна или удължаване на проекти. 

Рамковата директива относно отпадъците: Разпоредбите на Рамковата директива 
относно отпадъците се прилагат за отпадъчни води, когато те не са обхванати от друго 
общностно или национално законодателство. В своя член 4, параграф 1 директивата 
задължава държавите-членки да предприемат необходимите мерки за избягването на 
замърсяване с миризми или шум при пречистването на отпадъци, включително 
отпадъчни води. 

От наличната информация става ясно, че френските органи са наясно с необходимостта 
от разширяване и обновяване на инсталацията за пречистване на отпадъчни води в 
Béziers с цел посрещане на бъдещите нужди. Съответното решение на Communauté 
d'Agglomération Béziers Méditerranée от 20 май 2010 г.1 предвижда бъдещ капацитет на 
инсталацията за пречистване на отпадъчни води от 200 000 еквивалент жители.

Заключения

Компетентните френски органи са взели решение за разширяване на инсталацията за 
пречистване на отпадъчни води в Béziers. Следователно органите ще носят 
отговорността за придържане към разпоредбите на съответното законодателство на ЕС, 
т. е. Директивата за пречистването на градските отпадъчни води, Директивата за оценка 
на въздействието върху околната среда и Рамковата директива относно отпадъците. 

                                               
1 Източник: http://www.beziers-agglo.org/, 
http://abcontre-les-nuisances.asso-
web.com/uploaded/Plan%20local%20d'Urbanisme%20Béziers.pdf


