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Комисия по петиции

16.3.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0547/2011, внесена от Manuel R. Silva, с португалско гражданство, 
относно твърдение за нанесена вреда върху околната среда в Carriço, Guia, 
Pombal, Португалия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че няколко фактора оказват вредно въздействие върху 
околната среда в Carriço, Guia, Pombal, Португалия: съоръженията за производство на 
целулоза на Soporcel и CELBI, хранилището за газ, добивът на пясък и каолин, 
съоръженията за отглеждане на домашни птици, извличането на подземни води от 
съоръженията за целулоза за нуждите на хранилището за газ и за битова употреба. Това 
се отразява на реките в региона на места като Olhos de Água и Ribeira da Bajouca, както 
и на езерото Ervedeira и на селските кладенци и водни шахти. Вносителят е убеден, че 
този метод на добив на вода причинява необратими вреди на околната среда и че би 
било много по-лесно и по-щадящо за природата да се използва вода от резервоари.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 март 2012 г.

Съгласно законодателството на ЕС относно водите държавите членки са задължени да 
опазват подземните води от химично замърсяване, да защитават количественото им 
състояние от прекомерно водочерпене, да постигнат добро състояние до 2015 г. и 
междувременно да предотвратяват влошаването им.

Що се отнася до прекомерното водочерпене, съответните разпоредби могат да се видят 
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в приложение V (точка 2.1.2) от Рамковата директива за водите (по-долу наричана 
РДВ)1, която гласи: 

„Нивото на подземните води в подземния воден обект е такова, че наличните ресурси 
на подземните води не се надвишават от дългосрочната средна годишна стойност на 
водочерпенето. Съответно, нивото на подземните води не е обект на антропогенни 
изменения, които биха довели до: — невъзможност да се достигнат екологичните цели 
по член 4 за свързаните повърхностни води — всякакво значимо влошаване в 
състоянието на тези води — всякакви значими увреди за земните екосистеми, зависими 
директно от подземния воден обект.“

Инструментите за постиганe на тези цели са плановете за управление на речните 
басейни, които трябваше да бъдат приети до декември 2009 г.  (член 13 от РДВ). 
Програмите за мониторинг и програмите за мерките следваше вече да са налице за 
района на всеки басейн, като те са задължение на съответната държава членка. По-
специално програмите за мониторинг трябваше да са напълно готови до края на 2006 г., 
а програмите за мерките, които трябваше да са установени до декември 2009 г., трябва 
да бъдат напълно готови до края на 2012 г.

Междувременно държавите членки носят задължението да спазват принципа за 
предпазване на състоянието на водните обекти от влошаване съгласно член 4, параграф 
1 от РДВ. Всяко изключение от принципа за предпазване от влошаване поради нови 
въздействия и промени трябва да бъде обосновано с причини от надделяващ обществен 
интерес и да отговаря на всички условия, залегнали в член 4, параграф 7 от РДВ.

Крайният срок за приемане на плановете за управление на речните басейни (наричани 
по-долу ПУРБ) беше 22 декември 2009 г. При положение че Португалия не бе приела 
своите ПУРБ до тази дата, Комисията започна процедура за нарушение и реши да 
отнесе случая до Съда на Европейския съюз през 2011 г.

Според наличната информация вече е започнала консултация с обществеността относно 
проекта за ПУРБ (съгласно изискванията на РДВ) и вносителят на петицията би могъл 
да се възползва от тази възможност да изрази своите опасения относно конкретния 
воден обект, за който се отнася петицията. Допълнителна информация относно 
продължаващата консултация с обществеността може да се намери на:
http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/portugal_en.htm

Заключение

Както бе споменато по-горе, Комисията предприема всички възможни мерки, за да 
гарантира, че Португалия ще приеме и прилага ПУРБ. Понастоящем Комисията 
извършва оценка на ПУРБ, докладвани от държавите членки. Тя ще извърши оценка на 
плановете на Португалия, веднага щом те бъдат приети и докладвани на Комисията.
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