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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

13.1.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 832/2001, внесена от Américo da Silva Jorge, с португалско 
гражданство, относно екологични проблеми в Alhos Vedros, Португалия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от поведението на община Moita, от която зависи 
селището Alhos Vedros, където първата изхвърля отпадъчните води от своите помпени 
станции, като по този начин замърсява вододайните слоеве, които напояват 
селскостопанските земи на вносителя на петицията.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 януари 2002 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 23 август 2002 г.

Вносителят на петицията г-н Americo Da Silva Jorge обръща внимание върху 
замърсяването на подземните водоизточници и на питейната вода, предизвикано от
изхвърлянето на отпадъчните води на община Moita.
Описаната от вносителя на петицията ситуация повдига въпрос свързан с три елемента 
от общностното законодателство:

- Директива 80/68/ЕИО относно опазването на подземните води от замърсяване, 
причинено от определени опасни вещества;

- Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води; и
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- Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от 
човека.

- Разпоредбите на трите гореспоменати директиви са подробни и са от технически 
характер, а предоставените от вносителя на петицията сведения не позволяват ясно 
да се установи дали е имало нарушение или не. Комисията все пак ще се свърже с 
португалските органи, за да получи допълнителни сведения по този въпрос. След 
това Комисията ще докладва на комисията по петиции.

4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 13 март 2003 г.

Вследствие на предишния отговор Комисията уведомява Парламента, че е обърнала 
внимание и е поискала коментар от португалските органи относно описаната в 
петицията ситуация.

До този момент Комисията не е получила отговор на писмото си.

Поради тази причина Комисията изпрати напомнящо писмо, за да получи спешен 
отговор от страна на гореспоменатите органи.

В това отношение трябва да се посочи, че службите на Комисията междувременно 
установиха, че описаната в петицията ситуация вече е била обект на жалба № 
1997/4769. Разглеждането ѝ е приключило, вследствие на поясненията, предоставени 
тогава от португалските органи. 

Сега следва да се потвърди, че ситуацията все още съответства на общностните 
разпоредби. В действителност някои задължения, произтичащи от Директива 
91/271/ЕИО от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води, като 
например изграждането на системи за събиране и осъществяване на вторична 
обработка за агломерациите с еквивалент на населението над 15 000, са влезли в сила 
едва на 31 декември 2000 г.

5. Допълнително съобщение от Комисията, получено на 3 септември 2003 г.

Вследствие на предишния отговор службите на Комисията успяха да установят, че 
селището Alhos Vedros се намира в зона, класифицирана от португалските органи като 
чувствителна – зона Barreiro/Moita/Palhais – в рамките на член 5, параграф 1 от 
Директива 91/271/ЕИО 1от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни 
води.

На общо заседание в Лисабон на 21 март 2003 г. португалските органи съобщиха, че 
изхвърлянето на всички промишлени отпадъчни води в колекторите на селището Alhos 
Vedros е било предварително разрешено. Що се отнася до непромишлените градски 
води, в този период се е извършвала оценка на въздействието върху околната среда на 
проекта за изграждане на две пречиствателни станции.

Предоставените от португалските органи сведения потвърждават, че липсва подходяща 
                                               
1 ОВ L 135 от 30.5.1991 г.
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обработка на градските води на въпросното селище.

Комисията е започнала процедура за нарушение срещу Португалия – процедура № 
2002/2128 – поради неспазването на множество разпоредби на Директива 91/271/ЕИО. 
Сред тези разпоредби са членове 3 и 5, които се отнасят до обработката на отпадъчните 
води, зауствани в чувствителни зони. 

Според член 3, параграф 1 от Директива 91/271/ЕИО за заустването на градски 
отпадъчни води в приемници, считани за „чувствителни зони“, държавите-членки 
трябва да следят канализационните системи да бъдат инсталирани най-късно до 31 
декември 1998 г. за агломерациите, чийто ЕЖ1 е над 10 000. Според член 5, параграф 2 
държавите-членки трябва да следят, отново най-късно до 31 декември 1998 г., за 
агломерациите с ЕЖ над 10 000 градските отпадъчни води, които влизат в 
канализационните системи преди заустването им в чувствителни зони, да бъдат 
подлагани на допълнително, трето по ред, пречистване.

В рамките на гореспоменатата процедура за нарушение Комисията е изпратила 
официално предупреждение до Португалия по силата на член 226 на Договора за ЕО. 
Официалното предупреждение се отнася изрично до чувствителната зона 
Barreiro/Moita/Palhais, която включва селището Alhos Vedros. Понастоящем службите 
на Комисията анализират данните, предоставени от португалските органи в отговор на 
официалното предупреждение от Комисията.

6. Допълнително съобщение от Комисията, получено на 4 март 2004 г.

В предишните си съобщения Комисията посочи, че пречистването на отпадъчните води 
на Alhos Vedros не се извършва по подходящ начин и че е станало обект на процедура 
за нарушение, започната срещу Португалия, основаваща се на неспазването на 
Директива 91/271/ЕИО от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни 
води,2 в рамките на хоризонтално действие срещу множество държави-членки.

Оказва се, че анализирането на предоставените от португалските органи сведения, 
което все още продължава, е доста сложно, защото засяга прилагането на множество 
разпоредби на гореспоменатата директива на цялата територия на Португалия.

Поради тази причина Комисията реши да започне служебно дело срещу Португалия, 
което да засяга специфичната ситуация в Alhos Vedros, чиито отпадни води не се 
пречистват по подходящия начин.

7. Допълнително съобщение от Комисията, получено на 1 февруари 2005 г.

На заседание службите на Комисията поискаха от португалските органи пояснения 
относно стадия на дейностите по влизане в действие на система за пречистване на 
отпадъчните води в зоната на Alhos Vedros. Вследствие на заседанието португалските 

                                               
1 Най-общо ЕЖ (еквивалент жител) означава количеството биоразградими органични 
отпадъци на жител. 
2 ОВ L 135 от 30.5.1991 г.
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органи предоставиха следните пояснения в писмо до службите на Комисията.

Португалските органи съобщиха, че селището Alhos Vedros, което е част от 
чувствителната зона Barreiro/Moita/Palhais, определена от Португалия по смисъла на 
член 5 на Директива 91/271/ЕИО от 21 май 1991 г. за пречистването на градските 
отпадъчни води, е включено в общата система за пречистване на отпадъчните води на 
полуостров Setúbal (SIMARSUL), съфинансирана от Комисията по III общностна рамка 
за подкрепа. Тази система включва построяването на няколко пречиствателни станции 
за отпадъчни води, отходни канали и помпени станции, като завършването на работите 
е предвидено за края на 2006 г.

Португалските органи съобщиха освен това, че успоредно с текущите работи в рамките 
на SIMARSUL община Moita понастоящем извършва работи по подобряване на 
пречистването на отпадъчните води на селището Alhos Vedros, които включват вече 
приключения ремонт на две помпени станции и все още недовършената инсталация на 
нова канализационна мрежа. 

Комисията ще продължи да следи развитието на ситуацията.

8. Допълнително съобщение от Комисията, получено на 6 юли 2005 г.

Както беше съобщено по-рано, селището Alhos Vedros е част от агломерацията 
Barreiro/Moita/Palhais, чиито отпадни води се изливат в зона, определена от 
португалските органи като чувствителна в рамките на Директива 91/271/ЕИО на Съвета 
от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води1. Според член 5 на 
споменатата директива заустването на градските отпадъчни води, произлизащи от 
агломерации с над 10 000 EЖ, в чувствителна зона, каквато е въпросната, задължава да 
се извършва по-строго пречистване от така нареченото вторично пречистване. 

Комисията започна процедура за нарушение срещу Португалия – процедура № 
2002/2128 – поради неспазването в частност на задълженията, произтичащи от член 5 
на Директива 91/271/ЕИО. Обект на тази процедура бяха няколко агломерации, сред 
които Barreiro/Moita/Palhais. 

След като установи, че несъобразяването с гореспоменатата разпоредба на Директива 
91/271/ЕИО продължава, в частност във въпросната агломерация, Комисията изпрати 
на 22.12.2004 г .  обосновано становище до Португалия в рамките на член 226 от 
Договора за ЕО.

Понастоящем Комисията анализира предоставените сведения от португалските органи 
в отговора им на обоснованото становище с цел да заеме позиция по случая.

9. Допълнително съобщение от Комисията, получено на 3 юли 2006 г.

Вследствие на предишното си съобщение Комисията осведомява комисията по 
петиции, че отново поиска информация от португалските органи относно специфичната 
ситуация за пречистването на отпадъчните води на въпросното селище.
                                               
1 OВ L 135, 30.5.1991 г., стp. 40-52. 
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От сведенията, предоставени от португалските органи, става ясно, че проектите за 
изграждане на инфраструктурите, необходими за поправяне на ситуацията и за 
прилагане на практика на равнището на пречистване, изисквано от Директива 
91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води1

в селището Alhos Vedros, са все още в процес на изпълнение и не се очаква да бъдат 
завършени преди 2008 г. 

Във всеки случай Комисията потвърждава, че положението на пречистване на 
отпадъчните води на селището Alhos Vedros, което е включено в агломерацията 
Barreiro/Moita и чувствителната зона на „Estuário do Tejo“, е част от една от 
процедурите за нарушение, започнати срещу Португалия поради лошото прилагане на 
множество разпоредби на гореспоменатата директива2, и по-точно на тези, които се 
отнасят до класификацията на чувствителните зони и до равнището на пречистване, 
изисквано от различните агломерации на португалска територия.

И двете споменати процедури за нарушение се намират понастоящем на етап 
обосновано становище. Въпреки че цялостният анализ на ситуацията се оказа доста 
сложен поради задълбочените промени в разпределението на чувствителните зони, 
направени от португалските органи – което също има последствия, що се отнася до 
определянето на агломерациите, които заустват водите си в гореспоменатите зони, 
Комисията отдава приоритетно значение на въпросните процедури за нарушение, ще ги 
следи с голямо внимание и в подходящ момент ще вземе решение относно тях.
"

10. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 19 декември 2007 г.

Петицията засяга липсата на канализационни системи и на подходящо пречистване на 
отпадъчните води на селището Alhos Vedros, което е част от агломерацията 
Barreiro/Moita/Palhais, намираща се в зона, класифицирана като чувствителна в естуара 
на р. Тежу въз основа на член 5 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. 
за пречистването на градските отпадъчни води3.  
По смисъла на член 3 на Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за 
пречистването на градските отпадъчни води4 държавите-членки следят за това 
всички агломерации да бъдат съоръжени с канализационни системи за градски 
отпадъчни води най-късно до 31 декември 2000 г. за тези, чийто еквивалент жител 
(ЕЖ) е над 15 000. (Вж.  „чувствителни зони“).
Според член 5 на същата директива държавите-членки следят за това градските 
отпадъчни води, които влизат в канализационните системи преди заустването им в 
чувствителни зони, да бъдат подлагани на пречистване, по-строго от вторично 
равнище, най-късно до 31 декември 1998 г. за всички зауствания, произлизащи от 
агломерации с ЕЖ над 10 000.

                                               
1 OВ L 135, 30.5.1991 г., стp. 40-52.
2 Процедури за нарушение № 2002/2128 и № 2004/2035
3

OВ L 135, 30.5.1991 г., стp. 40–52.
4

OВ L 135, 30.5.1991 г., стp. 40–52.
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От последните доклади, предоставени от португалските органи, става ясно, че 
системата за пречистване на отпадъчните води на зоната Barreiro/Moita/Palhais все още 
не е оперативна. Макар че дейностите относно канализационните мрежи и помпените 
станции вече са започнали, изграждането на основния колектор все още не е завършено 
и свързването на канализационната мрежа с новата пречиствателна станция, която цели 
да постигне подходящото пречистване (вторично с допълнителна дезинфекция) на 
отпадъчните води от областта, е предвидено да се извърши в течение на 2008 г., след 
като се преустановят работите по пречиствателната станция. Тези дейности се 
финансират от Кохезионния фонд (2005PT16CPE002) и са предвидени да приключат на 
31/12/2008 г.  

Агломерацията Barreiro/Moita/Palhais притежава ЕЖ над 239 800. Следователно 
положение, при което липсва канализационна система и действаща пречиствателна 
система за отпадъчните води на агломерацията на подходящо равнище, нарушава 
гореспоменатите разпоредби.

Комисията започна процедура за нарушение срещу Португалия, чийто обект са всички 
агломерации, които не спазват задълженията, произтичащи от членове 3 и 5 на 
Директива 92/271/ЕИО, сред които агломерация Barreiro/Moita/Palhais. 

Относно въпросната процедура за нарушение Португалия беше уведомена чрез 
допълнително обосновано становище срещу нея в рамките на процедурата, предвидена 
в член 226 на Договора за ЕО. 

11. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 22 януари 2010 г.

Комисията откри процедура за нарушение срещу Португалия, чийто обект са всички 
агломерации, които не спазват задълженията, произтичащи по-специално от член 5 на 
Директива 92/271/ЕИО, сред които е агломерация Barreiro/Moita/Palhais. 

Процедурата за нарушение доведе до решение за сезиране на Съда на Европейския 
съюз.

Що се отнася до агломерация Barreiro/Moita/Palhais, решението за сезиране на Съда на 
Европейския съюз беше основано на факта, че според предоставените от португалските 
органи сведения, въпреки че изграждането на канализационните системи беше 
завършено, отпадните води на агломерацията все още не бяха свързани с 
пречиствателната станция, работите по която трябваше да приключат в края на 2009 г.

Комисията ще продължи да информира Парламента относно развитието на ситуацията.

12. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Както е обяснено в предишните съобщения, в град Alhos Vedros се намира система за 
пречистване на отходните води на агломерация Barreiro/Moita, която е една от 
агломерациите, визирани в процедурата за нарушение, започната срещу Португалия въз 
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основа на нарушения на членове 3 и 5 от Директива 91/271/ЕИО1 от 21 май 1991 година 
за пречистването на градските отпадъчни води.

Процедурата за нарушение даде основание за решение за сезиране на Съда на 
Европейския съюз, което се намира на напреднал етап на разглеждане (дело C-
220/2010).

Според последната информация, предадена от португалските органи в рамките на 
производството в Съда, изграждането на системи за събиране на водите в 
агломерацията Barreiro/Moita междувременно е приключило, което означава, че 
понастоящем отпадъчните води на агломерацията се събират на 100%. При това 
положение нарушението на член 3 от директивата е премахнато. За сметка на това 
строителните работи по пречиствателната станция, която се предполага да осигури 
третичното пречистване, изисквано от член 5 от директивата, се очакваше да 
приключат едва в края на 2010 г.. 

Съответно през 2011 г. може да се очаква пълно нормализиране на ситуацията.

                                               
1 OJ L 135, 30.5.1991, p. 40-52


