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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0093/2011, внесена от Claude Coste, с френско гражданство, от 
името на „Association contre les inondations, défense de l'eau et de 
l'environnement“, относно пречистване на дъждовните отпадъчни води за 
защита на повърхностните води във Франция 

1. Резюме на петицията

Френското министерство на околната среда е отхвърлило искането на вносителя на 
петицията да приеме законодателен акт, с който пречистването на дъждовните 
отпадъчни води да стане задължително. Той описва наблюденията си за увеличаващо се 
през изминалите 50 години замърсяване на Средиземно море с пластмаси, носени 
главно от дъждовните отпадъчни води от селища, разположени по течението. Той иска 
изграждането на задържащи басейни да стане задължително, за да бъдат тези води 
филтрирани, преди да стигнат до морето.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 май 2011 г.  Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

Комисията би желала да посочи, че защитата на водната среда в крайбрежните и 
морските райони вече е обхваната от законодателни инструменти на ЕС, а именно от 
Рамковата директива за водите1 и Рамковата директива за морска 

                                               
1 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване 

на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите OВ L 327, 22.12.2000 г.
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стратегия1. Държавите членки са длъжни да предприемат подходящи мерки, за да 
гарантират, че съответните морски води са в добро състояние преди крайните срокове, 
определени от директивите. 

Освен това, други директиви съдържат специални разпоредби относно опасенията, 
споменати от вносителя на петицията:  достигането до брега на битови отпадъци след 
обилни валежи. 

Например съгласно Директивата за наводненията2, държавите членки трябва да 
предприемат мерки за оценка и управление на риска, за да се избегнат екологични 
вреди по течението в резултат на наводнения. 

Относно отпадъчните води, Директивата за пречистването на градските отпадъчни 
води3 изисква от държавите членки да гарантират, че канализационните системи за 
отпадъчните води са проектирани, изградени и поддържани, наред с другото, по такъв 
начин, че да ограничават замърсяването на водите в приемниците вследствие на 
преливане поради поройни дъждове. В случай на необичайно силен дъжд, държавите 
членки вземат решение за конкретни мерки за ограничаване на такова замърсяване 
(Приложение I, А и Б). 

Съгласно Директивата за депонирането на отпадъците4, разположението на депата, 
наред с другото, трябва да се съобрази със съществуването на крайбрежни води в 
района, както и с риска от наводнения.  Депата се разрешават, само ако предвид 
характеристиките на мястото не представляват сериозен риск за околната среда 
(Приложение I, точка 1).

Заключение

Комисията е на мнение, че проблемите, посочени от вносителя на петицията, могат да 
се решат по-добре чрез правилното прилагане на съществуващи понастоящем политики 
и мерки на ЕС.  Комисията не възнамерява да предложи допълнителни инструменти за 
обхващане на въздействието върху околната среда при преливане поради поройни 
дъждове. 

                                               
1  Директива 2008/56/EО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка

за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска 
стратегия), OВ L 164, 25.6.2008 г.

2 Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно 
оценката и управлението на риска от наводнения, ОВ L 288, 6.11.2007 г.

3 Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води, 
ОВ L 135, 30.5.1991 г.

4 Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци, ОВ L 182,
16.7.1999 г.


