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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1060/2010, внесена от Konrad Janson, с полско гражданство, от 
името на градския съвет на Wolin, подкрепена от един подпис, относно 
замърсяването на полския остров Wolin и свързаното с това неприлагане на 
разпоредбите на ЕС относно обработката на отпадъците

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, член на градския съвет на Wolin, основния град на полския 
остров Wolin, част от който е включен в списъка на „Натура 2000“, съобщава за 
настоящите проблеми с управлението на отпадъците и замърсяването на водата там.  
Вносителят не счита, че националните или регионалните органи предприемат 
ефективни действия и е на мнение, че законодателството на ЕС в тази сфера се 
пренебрегва.  Той съответно призовава Европейския парламент да се заеме със случая.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 декември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

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

- по отношение на опазването на водите, Директивата за пречистването на градските 
отпадъчни води1, Рамковата директива за водите2 и Директивите за водите за 

                                               
1 Директива 91/271/ЕИО, ОВ L135 от 30.5.1991 г.
2 Директива 2000/60/ЕО, OВ L327, 22.12.2000 г.
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къпане1.
- по отношение на управлението на отпадъците, Рамковата директива за отпадъците2.

Директива за пречистването на градските отпадъчни води

Директивата обхваща отпадъчни води от населени места с над 2 000 жители 
(„агломерации“) и определя задължение за събиране и пречистване на отпадъчните 
води. На остров Wolin има няколко населени места, които влизат в обхвата на 
директивата, като например Świnoujście, Międzywodzie, Wolin и Dziwnów. Договорът за 
присъединяване на Полша предвижда поетапни преходни периоди за изпълнение на 
изискванията съгласно Директивата за пречистването на градските отпадъчни води, 
като целите са зададени за 2005 г., 2010 г., 2013 г. и накрая, цялостно изпълнение до 
2015 г. Преходните периоди обаче не се отнасят за конкретни агломерации като Wolin, 
а определят екологични цели под формата на процент от общото количество 
биоразградими органични вещества и общия брой на агломерациите.3

Следователно на този етап Комисията не може да счита неадекватното пречистване на 
отпадъчните води във Wolin за нарушение на директивата.

Рамкова директива за водите

Директивата обхваща всички води (реки, езера, подземни води, крайбрежни води), като 
целта е постигане на добро качество на водите („добро състояние“) по принцип до 
2015 г.  Необходимите планове и програми, съдържащи мерките за постигане на такова 
добро състояние, е трябвало да бъдат приети до 22 декември 2009 г. и Комисията да 
бъде уведомена за това до 22 март 2010 г. Тъй като Полша не е спазила тези 
задължения, през 2010 г. Комисията съответно е започнала правна процедура за 
нарушение4. Въпреки че Комисията е уведомена за приключването на процеса на 
консултация и приемане на плановете за управление на речните басейни, тя все още не 
е уведомена за тях.

Директиви за водите за къпане

Директивите обхващат водите за къпане на местата, където редовно се очаква голям 
брой къпещи се. На остров Wolin са определени три места с такива води за къпане – две 
в община Świnoujście и едно в община Międzywodzie. Съгласно последните налични 
резултати от мониторинга, тези три плажа отговарят на стандартите за качество на 
Директивата за водите за къпане. В близост до Wolin не са определени места с води за 
къпане. Следователно Комисията не може да установи нарушение на директивата.

Новата Рамкова директива за отпадъците

                                               
1 Директива 76/160/ЕИО, ОВ L 31 от 5.2.1976 г., и 2006/7/ЕО, ОВ L 64 от 4.3.2006 г.
2 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно 
отпадъците, OВ L 312, 22.11.2008 г.
3 ОВ C 227, 23.9.2003 г.
4 Процедура за нарушение 2010/2079.
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Новата Рамкова директива за отпадъците, която е трябвало да бъде транспонирана до 
12 декември 2010 г., се отнася пряко до операциите по управлението на отпадъците. 
Тази директива указва основните изисквания за управление на отпадъците, 
включително задълженията за получаване на разрешение за обработка на отпадъци. 
Директивата задължава държавите-членки да гарантират, че отпадъците са 
управлявани, без да се застрашава човешкото здраве и околната среда, и забранява 
изоставянето, изхвърлянето или неконтролираното управление на отпадъци (членове 13 
и 36). Директивата изисква подходяща мрежа от инсталации за отпадъци, както и на 
инсталации за оползотворяване на отпадъци (член 16). Директивата определя също така 
йерархия за управление на отпадъците, като поставя предотвратяването на създаването 
на отпадъци пред оползотворяването им, а изхвърлянето им е последно средство, и 
съдържа разпоредби относно предотвратяването на отпадъци (член 3.12 и 9), 
програмите за предотвратяване на отпадъци (член 29 и приложение IV) и 
разработването на планове за управление на отпадъците (член 28). Поставени са 
изисквания за събирането на отпадъци, като държавите-членки трябва да постигнат 
определени цели по отношение на повторната употреба и рециклирането на определени 
видове отпадъци (член 11). Към момента (9 февруари 2011 г.) Полша все още не е 
представила мерките, които е взела на национално равнище за транспониране на 
директивата (член 40).

По отношение на законодателството на ЕС относно опазването на водите, Комисията е 
открила нарушение на Рамковата директива за водите и е започнала правна процедура 
за нарушение. По отношение на директивите за пречистването на градските отпадъчни 
води и за водите за къпане, Комисията не е открила наличие на нарушение на 
законодателството.

Що се отнася до законодателството на ЕС относно управлението на отпадъците, 
Комисията ще наблюдава отблизо и ще предприеме необходимите действия, за да 
гарантира правилното транспониране в Полша на Рамковата директива за отпадъците.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 30 септември 2011 г.

С оглед на нарушението на Рамковата директива за водите1 Полша е публикувала 
плановете за управление на речните басейни, както е предвидено в член 15 от 
Директивата.

                                               
1 Директива 2000/60/ЕО, OВ L327, 22.12.2000 г.


