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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1164/2010, внесена от Panagiotis Karabatsis, с гръцко гражданство, 
от името на група за действие „Anexartiti Pilioritiki Omada Drasis“, относно 
замърсяването на водите в община Portaria, Централна Гърция

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията насочва вниманието към незадоволителното управление на 
отпадъчните води в община Portaria, Централна Гърция. Той изтъква, че отпадъчните 
води от Portaria се изливат непречистени в река Mana, чиито води се използват за 
напояване на дворове и овощни градини в селата, разположени по нейното течение. 
Отпадъчните води причиняват и сериозно замърсяване на подземните води, като 
поради това питейната вода от общинската водоснабдителна система се превръща в 
риск за здравето. Тъй като отговорните гръцки органи, към които горепосочената група 
за действие се е обърнала, не са предприели никакви ефективни ответни действия, 
вносителят призовава Европейския парламент да се намеси и да осигури спазването на 
законодателството на ЕС в областта на опазването на околната среда във връзка с 
горепосочените дейности.

2. Допустимост

Петицията е обявена за допустима на 14 януари 2011 г. Комисията е приканена да 
предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 10 юни 2011 г.

Досега Комисията не е получавала никакви жалби относно фактите, споменати от 
вносителя на петицията. Въз основа на предоставената информация от вносителя на 
петицията е вероятно в случая да са приложими две директиви:
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Относно пречистването на градски отпадъчни води

Директива 91/271/EИО1 на Съвета от 21 мaй 1991 г. за пречистването на градските 
отпадъчни води предвижда задължение за събиране и пречистване на градските 
отпадъчни води във всички агломерации, чиито еквивалент жители (ЕЖ) е над 2 000. 
Като краен срок за събиране на градските отпадъчни води от агломерациите, чийто ЕЖ 
е от 2 000 до 15 000, е определен 31 декември 2005 г. Същата дата е предвидена и за 
пречистването на отпадъчните води от агломерациите, чийто ЕЖ е от 2 000 до 10 000.

Според данните, с които разполага Комисията, агломерацията Portaria не изпълнява 
това условие. Въпреки това, тъй като докладът от проучване, изготвен от областните 
служби на Magnisia, изглежда е в противоречие с официалната информация, 
предоставена на Комисията от гръцките органи, Комисията ще поиска сведения от 
гръцките органи, за да изясни ситуацията и да провери дали се спазват изискванията на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда. 

Относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека

Съгласно Директива 98/83/ЕО2 относно качеството на водите, предназначени за 
консумация от човека, трябва да бъдат изпълнени определени критерии за качество. 
Освен това, държавите членки са задължени да осъществяват редовен контрол на 
качеството на водата, предназначена за консумация от човека, и да предоставят на 
потребителите актуална информация относно качеството на посочената вода. 

Съгласно член 4 от директивата водите, предназначени за консумация от човека, са 
здравословни и чисти, когато:

„a) не съдържат брой или концентрация на микроорганизми, на паразити или на 
всякакви други вещества, представляващи потенциална опасност за здравето на 
хората
и
б) съответстват на минималните изисквания, определени в приложение І, части А и 
Б,

и ако съгласно съответните разпоредби на членове от 5 до 8 и член 10 и съгласно 
Договора, държавите членки приемат всички други необходими мерки за да 
гарантират, че водите, предназначени за консумация от човека, отговарят на 
изискванията на настоящата директива“.

Въпреки това, и в противоречие със задължението за представяне на доклад на всеки 
три години съгласно член 13 от директивата, Комисията не разполага с никакъв доклад 
или друг елемент, който да позволява да се установи, че посочените условия не са 
спазени в община Portaria. Комисията ще се обърне към гръцките органи, за да получи 
актуална информация. Комисията ще направи преценка, след като получи въпросната 
информация.

                                               
1 ОВ L 135 от 30.5.1991 г., стр. 40—52.
2 ОВ L 330 от 5.12.1998 г., стр. 32—54.
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Заключение

Комисията ще се свърже с гръцките органи, за да провери дали задълженията, посочени 
в Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води и в Директива 
98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека, са 
изпълнени.

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 26 октомври 2011 г.

Наблюдения на Комисията
След като разгледаха отговора на гръцките органи, службите на Комисията стигнаха до 
следните заключения: 

Относно пречистването на градски отпадъчни води
Според събраната от Комисията информация еквивалентът жители (ЕЖ) на 
агломерацията Portaria е 2 730. Съгласно член 3 от Директива 91/271/ЕИО 
агломерациите, чийто ЕЖ е между 2 000 и 15 000, е трябвало да бъдат съоръжени с 
канализационни системи за градски отпадъчни води най-късно до 31 декември 2005 г. 

Въз основа на отговора, изпратен от гръцките органи, Комисията би желала най-напред 
да отбележи, че според въпросните органи от август 2010 г. агломерацията Portaria е 
свързана с канализационната система за градски отпадъчни води на агломерацията 
Volos и че събираните по този начин градски отпадъчни води се подлагат на вторично 
пречистване, преди да бъдат заустени в залива Pagasitikos. 

Въпреки това, докладът от проучване, изготвен от областните служби на Magnisia на 22 
септември 2010 г. (двете проверки са направени на 7 и на 9 септември 2010 г., след 
месец август 2010 г.), изглежда е в противоречие с официалната информация, тъй като 
едно от необходимите действия, споменати в доклада, е „незабавно свързване с 
канализационната система на град Volos и затваряне на старата канализационна 
система“.

Независимо от датата на свързване с канализационната система на град Volos, 
Комисията отбелязва, че изискванията на член 3 от Директива 91/271/ЕИО все още не 
за спазени, което от своя страна признават и гръцките органи. В действителност, 
въпреки че всички хотели в агломерацията Portaria понастоящем са свързани с 
канализационната система на град Volos, само малка част от къщите в агломерацията са 
свързани със същата канализационна система. Градските отпадъчни води от повечето 
къщи в агломерацията Portaria все още се отвеждат в старата канализационна система и 
са заустени във водни пътища, без да бъдат пречистени преди това. 

В крайна сметка, относно пречистването на част от градските отпадъчни води на 
агломерация Portaria, които понастоящем се отвеждат в канализационната система на 
Volos, според отговора на гръцките органи изглежда, че въпросните води се пречистват 
съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО (и по-специално съгласно член 4). 
Следователно няма нарушение по този въпрос. 
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Тъй като Гърция не се съобразява с изискванията на гореспоменатата директива, 
Комисията реши отново да поиска сведения от гръцките органи, за да провери: a) дали 
са взети необходимите мерки за свързване на всички къщи в агломерацията Portaria с 
канализационната система на агломерацията Volos; б) дали все още се използва старата 
канализационна система; в) дали всички отпадъчни води се пречистват съгласно 
изискванията на Директива 91/271/ЕИО и г) дали са направени нови проверки и дали 
заключенията от тези проверки показват липса на проблеми, свързани с 
функционирането на канализационната система (например липса на течове), или други 
проблеми. 

Относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека

Анализът на пробите, взети през 2010 г., показва, че стойностите (изброени в 
приложение I, част А и Б към Директива 98/83/ЕО), приложими за водите, 
предназначени за консумация от човека, са били спазени. 

При някои от пробите обаче също е установено превишаване на параметър, посочен в 
приложение I. част В („параметри с ориентировъчна функция“). Съгласно член 5, 
параграф 2 от Директива 98/83/ЕО: „Що се отнася до параметрите, дадени в 
приложение I, част В, стойностите трябва де се определят единствено за целите на 
контрола и за спазване на задълженията, наложени от 8 (този член се отнася за 
мерките за отстраняване и ограниченията за ползване на водите, предназначени за 
консумация от човека)“.

На последно място, що се отнася до задължението за всяка държава членка да 
публикува на всеки три години доклад за качеството на водите, предназначени за 
консумация от човека, с цел да информира потребителите (член 13, параграфи 2 и 3 от 
Директива 98/83/ЕО), следва да се отбележи, че докладът за периода 2008—2010 г. 
трябва да бъде публикуван през следващата календарна година (2011 г.) и да бъде 
предаден на Комисията в срок от два месеца след неговото публикуване.

Следователно Комисията ще изиска от гръцките органи да бъде информирана какви 
мерки са взети за отстраняване и ограничения за ползване на водите, предназначени за 
консумация от човека, и да получи резултатите от анализа на новите проби, взети през 
2011 г. 

Заключение
Комисията ще провери: a) дали задълженията съгласно Директива 91/271/ЕИО вече са 
изпълнени; и б) дали са взети мерки за отстраняване или ограничения за ползване на 
водите, предназначени за консумация от човека съгласно член 8 от Директива 98/83/ЕО
и дали новите проби, взети през 2011 г., потвърждават спазването на стойностите, 
изброени в приложение І, части А и Б, към Директива 98/83/ЕО. 

5. Отговор от Комисията (REV. II), получен на 30 май 2012 г.

След като разгледаха отговорите, предоставени от гръцките органи, службите на 
Комисията стигнаха до следните заключения: 

Относно пречистването на градски отпадъчни води
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Агломерацията Portaria вече е свързана с канализационната система на градските 
отпадъчни води на агломерацията Volos. Трябва да се отбележи, че градските 
отпадъчни води, които се вливат в тази канализационна система, са обект на трето 
пречистване, което е по-драстично от посоченото в член 4 от Директива 91/271/EИО 
(посоченото пречистване позволява по този начин заустване на градските отпадъчни 
води от чувствителни зони). Също така използването на старата канализационна 
система е окончателно преустановено. 

Освен това са били отстранени всички нарушения и други нередности, установени по 
време на проверката, проведена през септември 2010 г. 
- хранилището за събиране на градските отпадъчни води от местността „Kanalaki“ е 
било премахнато;
- в същия район на „Kanalaki“ е изградена канализационна система (със собствена 
инсталация за изпомпване) с цел да обслужва няколко сгради, които не могат да бъдат 
директно свързани с канализационната система на агломерацията Volos;
- химическият анализ на направените проби от различни местности показва, че не 
съществуват изобщо градски отпадъчни води, дори в места, където тяхното 
съществуване е било установено при предишни проби. 

Относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека

Анализът на различните проби, взети през 2010 г. и в началото на 2011 г., показва, че 
стойностите (изброени в приложение I, част А и Б към Директива 98/83/ЕО), 
приложими за водите, предназначени за консумация от човека, са били спазени. 

Относно пробите, при които е било установено превишаване на параметъра, посочен в 
приложение I, част В („параметри с ориентировъчна функция“) трябва де се припомни, 
че съгласно член 5, параграф 2 от Директива 98/83/EО: „Що се отнася до 
параметрите, дадени в приложение I, част В, стойностите трябва да се определят 
единствено за целите на контрола и за спазване на задълженията, наложени от член 
8 (този член се отнася за мерките за отстраняване и ограниченията за ползване на 
водите, предназначени за консумация от човека)“.

Гръцките органи в техните отговори са информирали Комисията за взетите мерки с цел 
отстраняване на това превишаване. Също така от тези отговори става ясно, че система 
за дезинфекция с натриев хипохлорит е била инсталирана на основния резервоар (който 
черпи директно от речното корито на Mani).

Заключение

Гръцките органи изглежда са взели всички необходими мерки, за да прекратят 
нарушенията спрямо Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май1991 г. за 
пречистването на градските отпадъчни води и Директива 98/83/ЕО относно качеството 
на водите, предназначени за консумация от човека.


