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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции
10.11.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0214/2007, внесена от Sonia Ortiga, с испанско гражданство, от 
името на Европейската зелена партия (Тhe European Greens), относно 
замърсяването с нитрати на подпочвените води от открити свиневъдни 
ферми

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква от сериозно замърсяване с нитрати на 
водоносния подпочвен пласт в Сеговия, в резултат от мащабно свиневъдство, което 
според вносителката вече е замърсило водата в 48 села и това замърсяване може да 
обхване цялата водосборна зона, причинявайки необратими щети на околната среда.
Вносителката на петицията твърди, че са нарушени директивите относно нитратите и 
рамковата директива за водите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 9 юли 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 октомври 2007 г.

Петицията

Тази петиция касае замърсяването на подпочвени води с нитрати от селскостопански 
произход в провинция Сеговия, в частност от свинеферми. Петицията се позовава на 
проучване, проведено през 2006 г. от администрацията по защита на околната среда към 
автономната област Кастилия и Леон, което показва, че водоносният пласт в 48 села в 
провинция Сеговия е замърсен с нитрати. Най-интензивно свиневъдство се развива в 
района на водоносния пласт в Лос Ареналес, като то се отразява на няколко провинции в 
автономната област, в т.ч. Сеговия, Авила Валядолид, Саламанка и Самора.
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Вносителката на петицията се оплаква, че свиневъдството причинява замърсяване на 
околната среда в провинция Сеговия и че са нарушени Директивата за опазване на
водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (Директива 
91/676/ЕИО)1 и Рамковата директива за водите (РДВ, 2000/60/ЕО)2.

Коментари на Комисията във връзка с петицията

При оценката на приложението на директивата за нитратите в Испания Комисията стига 
до заключение, че нейното изпълнение е неудовлетворително в няколко аспекта. Поради 
това понастоящем тече процедура за нарушение срещу Испания, включително в 
автономната област Кастилия и Леон, за неадекватен мониторинг на водите, недостатъчно
обозначаване на застрашените от нитрати зони и програми за действие, които не са 
съобразени с изискванията.

Както посочва вносителката на петицията, през 1998 г. автономната област Кастилия и 
Леон определя пет зони, застрашени от замърсяване с нитрати. Въз основа на независими 
изследвания, актуализирани в края на 2006 г.3, заключението на Комисията е, че високата 
концентрация на нитрати в подпочвената вода във водоносния пласт на Лос Ареналес се 
дължи, в значителна степен, на селскостопански дейности и е необходимо тази зона на 
оттичане на водите да бъде обозначена като зона, застрашена от замърсяване с нитрати.

Горепосочените изследвания се позовават, между другото, на доклад под наименование 
„Обобщаващ доклад по чл. 5 и 6 от рамковата директива за водите. Хидрографска 
демаркация на река Duero“ (CHD 2005), който посочва, че е извършена оценка на 
силното въздействие от неопределени източници на замърсяване в областта и че 
водоносните пластове на Лос Ареналес, Саламанка и Сеговия не биха могли да 
изпълнят целите на рамковата директива за водите поради силното въздействие на 
селското стопанство.

Комисията е твърдо решена да предприеме всички необходими мерки, включително по 
съдебен път, за да се гарантира, че задълженията по директивата за нитратите се 
изпълняват изцяло в Испания, що се отнася до мониторинга на водите, определянето на 
застрашените зони и установяването на мерки за предотвратяване и намаляване на 
нитратното замърсяване от селскостопански дейности.

Що се отнася до стандартите за качество на подпочвените води, максимално 
допустимото съдържание на нитрати в подпочвените води е 50 mg/l, съгласно 
директивата за нитратите и директивата от 2006 г. за подпочвените води4. Въпреки че 
целите относно качеството на водите от рамковата директива за водите трябва по 
принцип да бъдат постигнати до 2015 г., директивата не променя целите и задълженията 
по предходното законодателство като например директивата за нитратите.

                                               
1 OВ L 375, 31.12.1991 г., стp. 1–8.
2 OВ L 327, 22.12.2000 г., стp. 1-73.
3 Изследване, проведено от консултант на Alterra, от името на Комисията, по рамков 
договор 07-010401/2005/409860.MAR/B1.
4 Директива 2006/118/EО oт 12.12.2006 г., OВ L372 oт 27.12.2006 г.
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Заключения

Сведенията, с които разполага Комисията, потвърждават оплакването на вносителката 
на петицията относно това, че водоносният пласт на Лос Ареналес, в автономната 
област Кастилия и Леон, е замърсен с нитрати, за което един от вероятните 
причинители е селскостопанската дейност.

Комисията уведоми испанските власти за своята позиция, че зоната на оттичане на 
водите във водоносния пласт на Лос Ареналес трябва да се определи като зона, 
застрашена от замърсяване с нитрати, съгласно директивата за нитратите и в рамките 
на процедурата за нарушение срещу Испания, която е в ход. Актуализирани научни 
сведения, които потвърждават необходимостта от зониране, ще бъдат предоставени на 
испанските власти в контекста на официалния обмен по правната процедура.

Европейската комисия ще осведомява Комисията по петиции относно бъдещото 
развитие по случая.

4. Отговор от Комисията, получен на 10 ноември 2010 г.

При оценката на прилагането на Директивата за нитратите (Директива 91/676/EИО)1 в 
Испания, Комисията стига до заключение, че нейното прилагане е неудовлетворително 
в няколко аспекта. Ето защо понастоящем срещу Испания е открита процедура за 
нарушение. По отношение на автономната област Кастилия и Леон обаче, положението се 
е подобрило след последното съобщение от Комисията.

Първоначално, през 1998 г. автономната област Кастилия и Леон е определила пет зони, 
застрашени от замърсяване с нитрати. Зоните, засягащи водоносния пласт на Лос 
Ареналес, не са били сред тях. След съдебни мерки, предприети от страна на Комисията и 
продължителна комуникация с националните и регионалните органи, последните са 
актуализирали списъка на определените като застрашени от замърсяване зони чрез Декрет 
40/2009, публикуван в Официален вестник на регионалния съвет на Кастилия и Леон –
BOCYL – от 1 юли 2009 г. В същия документ са приети изисквания за добра земеделска 
практика, съответстващи на указаното в директивата за нитратите. Тези изисквания се 
прилагат по отношение на определените застрашени зони. Органите одобриха също така 
и програми за действие по отношение на тези зони2.

Както вече беше споменато от Комисията, до 2015 г. следва да бъдат изпълнени 
изискванията съгласно Рамковата директива за водите (2000/60/EО)3, като 
горепосоченото скорошно включване на нови зони в списъка ще играе основна роля за 
постигане на поставените амбициозни цели.

Информацията, с която разполага Комисията, потвърди сигнала на вносителя на 
петицията, че водоносният пласт на Лос Ареналес в автономната област Кастилия и 

                                               
1 OВ L 375, 31.12.1991 г., стp. 1–8.
2 Заповед MAM/2348/2009 от 30 декември на регионалния съвет на Кастилия/Леон .

3 OВ L 327, 22.12.2000 г., стp. 1–73.
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Леон е замърсен с нитрати и че свиневъдството и селското стопанство са едни от 
основните източници на това замърсяване. Комисията уведоми испанските органи 
относно своята позиция, че зоната на оттичане на водите във водоносния пласт на Лос 
Ареналес трябва да се определи като зона, застрашена от замърсяване с нитрати, 
съгласно Директивата за нитратите и в рамките на процедурата за нарушение срещу 
Испания, която е в ход. Понастоящем желаното определяне на зоните е налице, площта 
на определените за застрашени зони в района е увеличена от близо 40 000 хектара на 
повече от 200 000 хектара, като са приети и програми за действие и изисквания за добра 
земеделска практика в съответните зони.


