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ЕВРОПЕЙСКИ П АРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

9.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0015/2007, внесена от г-н Manuel Barrios Hernandez, с испанско 
гражданство, относно въздействието на функционирането на 
пречиствателна станция за отпадъчни води в Maqua (Астурия) върху 
живущите в близост до нея

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява недоволство от миризмите, причинени от дейността 
на пречиствателната станция за отпадъчни води EDAR в Maqua (Астурия). Вносителят 
на петицията твърди, че станцията е разположена прекалено близо до жилищния 
квартал и че не е налице адекватно провеждане на пречиствателния процес. Вносителят 
на петицията твърди, че жителите са отправили към компетентните органи молба да 
извършат проверка по случая, но все още не са получили отговор. Вносителят на 
петицията призовава Европейския парламент за съдействие.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 май 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 21 септември 2007 г.

Петицията се отнася до лошото функциониране на пречиствателна станция за градски 
отпадни води (UWWTP) в Maqua (Астурия), както и до незадоволителното събиране на 
отпадъчните води.
Директива 91/271/EИО на Съвета1 за пречистването на градските отпадъчни води е от 
                                               
1 Директива 91/271/EИО за пречистването на градските отпадъчни води (OВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40).
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приложима, тъй като създава рамка за събирането и пречистването на градските 
отпадъчни води в Общността:

 член 3 гласи, че всички агломерации, чийто еквивалент жители е над 15 000, следва 
да са съоръжени с канализационни системи за градски отпадъчни води най-късно до 
31 декември 2000 г

 член 4 гласи, че градските отпадъчни води от агломерации с еквивалент жители над 
15 000 следва да бъдат подлагани на вторично пречистване преди заустването им 
най-късно до 31 декември 2000 г.;

 член 5 гласи, че градските отпадъчни води, произлизащи от агломерации с 
еквивалент жители над 10 000, преди заустването им в чувствителни зони следва да 
бъдат подлагани на по-строго пречистване от вторичното.

Вносителят на петицията твърди, че пречиствателната станция за градските отпадъчни 
води (UWWTP) в Maqua е зле проектирана и не се експлоатира ефикасно (между 20 и 
30% от мощността), което оказва негативно въздействие върху живущите в околността 
(неприятни миризми, насекоми). Той изразява недоволство също така от липсата на 
адекватно провеждане на събирането на промишлените и битови отпадъчни води по 
бреговете на река Aviles.
Вносителят на петицията отправя към Комисията молба да извърши проверка по 
случая.

Коментари на Комисията

Петицията не съдържа подробна информация. Въпреки това, въз основа на външен 
източник на информация1, Комисията предполага, че пречиствателната станция за 
градските отпадъчни води (UWWTP) в Maqua обслужва агломерацията Aviles.
Заустванията, произлизащи от агломерацията Aviles, отговарят на еквивалент жители 
над 15 000. Заустванията не засягат чувствителна зона. Градските отпадъчни води 
подлежат на вторично пречистване.
В момента срещу Испания тече хоризонтална процедура за нарушение. Тя се отнася до 
неспазването на изискванията за събиране и пречистване на градските отпадъчни води 
от страна на редица испански агломерации с еквивалент жители над 15 000, от които 
произлизат зауствания в нормални зони, т.е за които се изисква вторично пречистване.
Агломерацията Aviles е включена в тази процедура за нарушаване на разпоредбите на 
член 3 и член 4 на директивата.

Заключение
Въпросът, повдигнат от вносителя на петицията, вече се разглежда от Комисията в 
рамките на гореспомената процедура за нарушение.  Комисията ще информира 
комисията по петиции за резултатите от процедурата.

4. Отговор от Комисията, получен на 07 март 2007 г.

Петицията засяга лошото функциониране на пречиствателна станция за градските 

                                               
1 http://www.cadasa.es/cmscaa/opencms/CAA/saneamiento/infraestructuras-en-saneamiento/comarca-

aviles.htm
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отпадъчни води (UWWTP) в Maqua (Asturias), както и незадоволителното събиране на 
отпадъчните води.
Комисията представя първо съобщение през юли 2007 г. с ангажимент да продължи да 
информира комисията по петиции за резултата от текущата процедура за нарушение.
Допълнително официално уведомление е било изпратено на Кралство Испания на 29 
юни 2007 г. в рамките на хоризонталната процедура за нарушение за неправилното 
изпълнение на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води1.
В отговора си във връзка с агломерацията Aviles, испанските органи съобщават, че:

- 100 % от количеството замърсена вода се събира (166 300 еквивалент жители);
- пречиствателната станция на градски отпадъчни води в Maqua е с капацитет 225 000 
еквивалент жители и е оборудвана със съоръжение за вторично пречистване от 2004 г 
насам. Пречистването се извършва в съответствие с изискванията на Директива 
91/271/ЕИО.
Проблемът, повдигнат от вносителя на петицията, понастоящем се урежда в рамките на 
хоризонтална процедура за нарушение, открита от Комисията срещу Кралство 
Испания. Комисията ще информира комисията по петиции за хода на процедурата.

5. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

В предишното си съобщение Комисията спомена текущата хоризонтална процедура за 
нарушение срещу Испания, която включва неправилното прилагане на Директивата за 
пречистването на градските отпадъчни води в агломерацията Avilés.

През май 2010 г. в рамките на гореспоменатата процедура за нарушение, Комисията 
реши да заведе дело срещу Испания пред Съда на Европейските общности за 
неправилно прилагане на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води2.
Въпреки това, съгласно информацията, с която разполага Комисията, пречиствателната 
станция за отпадъчни води, която обслужва агломерацията Avilés, продължава да 
функционира в съответствие с екологичните цели на директивата (констатации от 
докладите за 2009–2010 г. на всички държави-членки). Поради това агломерацията е 
изключена от процедурата за нарушение.Директивата за пречистването на градските 
отпадъчни води не съдържа специални разпоредби за силни или неприятни миризми.
Но разпоредбите на Рамковата директива за водите3 са приложими за отпадъчни води, 
които не влизат в обхвата на друго законодателство на Общността или национално 
законодателство. Член 4, параграф 1 от директивата задължава държавите-членки да 
предприемат необходимите мерки за избягване на неудобствата, причинени от 
миризмата при третирането на отпадъци, включително на отпадъчни води.
Въз основа на разпоредбите на Рамковата директива за водите Комисията поиска 
информация от испанските органи относно това дали след завършването на дейностите, 
свързани със станцията за пречистване на отпадъчните води в Avilés, все още има 
проблеми със силни или неприятни миризми в резултат на функционирането на 
                                               
1 ОВ L 135 от 30.5.1991 г.
2  Информационен бюлетин на Комисията:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/528&format=HTML&aged=0&language=EN&g
uiLanguage=en
3  Директива 2008/98/ЕО от 19 ноември 2008 г., ОВ L312 от 22.11.2008 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:EN:PDF
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станцията и какви коригиращи мерки са предприети за спазване на задълженията 
съгласно Рамковата директива за водите.

6. Отговор на Комисията, получен на 9 декември 2010 г.

Информацията, получена от испанските органи вследствие искане от страна на 
Комисията, може да бъде обобщена както следва:
Преди време органите са получили поредица от жалби от гражданите, живеещи в 
близост до станцията, относно неприятните миризми. Те са предприели съответните 
мерки за преодоляване на проблема що се отнася до инфраструктурата и дейността на 
станцията (обработка и обезводняване на утайката от пречистване на отпадъчни води;  
мерки за отстраняване на миризмите в помещението за обработка на утайката от 
пречистване на отпадъчни води; отстраняването на утайката от пречистването на 
отпадъчните води и прехвърлянето й в затворени контейнери; добавяне на оксиданти за 
намаляване разпространяването на вече съществуващите миризми в канализационните 
системи). Тези мерки са довели до значително намаляване на миризмите в рамките на 
станцията и до отсъствие на осезаеми миризми извън нея.
Независимо от това органите предвиждат предприемането на допълнителни мерки, 
които да предотвратят разпространяването на миризми, в това число мерки за 
премахване на миризмите в основната помпена станция за отпадъчни води. Тези мерки 
са понастоящем вече предложени и ще бъдат следователно приложени.   
Доколкото е известно на органите вече няма подадени жалби относно миризмите, 
появили се вследствие дейността на станцията.
Въз основа на информацията получена от испанските органи става видно, че жалбите, 
внесени от гражданите, са довели до предприемането на мерки от страна на 
отговорните органи, съгласно изискванията на член 4, параграф 1 от рамковата 
директива относно отпадъците 1.

Следователно Комисията не възнамерява да предприема каквито и да е допълнителни 
действия в тази връзка.

                                               
1 Директива 2006/12/ЕО от 5 април 2006 (ОВ L 114, 27.4.2006, стр. 9.


