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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

24.10.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0922/2011, внесена от L.A.G., с испанско гражданство, от името 
на „Associación de Vecinos Nuestra Señora de la Asunción“, относно 
замърсяването на река Дуеро с непречистени отпадъчни води в 
нарушение на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските 
отпадъчни води

1. Резюме на петицията

Съгласно Директива 91/271/ЕИО държавите членки са били длъжни да имат изградени 
пречиствателни станции за отпадъчни води до началото на 2006 г. През септември 
2009 г.  на средно големия град Самора в регион Кастиля и Леон е разрешено да 
изхвърля непречистени отпадъчни води в река Дуеро, при условие че има действаща 
пречиствателна станция до края на 2008 г. Едва през февруари 2010 г. регион Кастиля и 
Леон приема планове за изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води. 
Вносителят на петицията счита, че с голяма степен на вероятност може да се допусне, 
че град Самора не спазва Директива 91/271/ЕИО, и отправя искане към европейските 
органи да проучат въпроса заедно с испанското правителство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

В петицията се разглежда липсата на пречистване на градските отпадъчни води от 
агломерацията на Самора (Испания). Според вносителя на петицията водите се заустват 
директно в река Дуеро без пречистване, мониторинг или контрол. Твърди се, че тази 
ситуация е в нарушение на разпоредбите на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на 
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градските отпадъчни води1.

Наблюдения на Комисията

Според информацията, предоставена от испанските органи при последното налично 
докладване, агломерацията на Самора, с 96 400 еквивалент жители, спазва задълженията 
за събиране и пречистване, установени с Директива 91/271/ЕИО. Освен това 
информацията, публикувана от община Самора2, показва, че понастоящем пречиствателна 
станция за отпадъчни води пречиства всички отпадъчни води, събирани в агломерацията.

Заключение

Според Комисията няма основания да се заключи, че не се спазват разпоредбите на 
Директива 91/271/ЕИО.

4. Допълнителен отговор от Комисията (преразгледан), получен на 24 октомври 
2012 г.

Комисията направи оценка на новите документи, представени от вносителя на 
петицията.

Съответните испански органи (Органът за управление на басейна на р. Дуеро) знаят, че 
в р. Дуеро се заустват нетретирани отпадъчни води от жилищния район Караскал в 
размер на 200 еквивалент жители (ЕЖ). Те считат, че качеството на водата в 
приемниците на отпадъчните води следва да се поддържа на ниво, което позволява 
извличане на питейна вода и наличие на сладководни риби. Това заустване е било 
разрешено от органите при определени условия.

Същият този орган стартира административна процедура против община „Самора“, тъй 
като счита, че някои от условията не са били изпълнени. Решението е, че не е 
целесъобразно да се налагат санкции, въпреки че заустването не спазва испанското 
законодателство, предвид малкия обем и характеристиките на отпадъчните води и 
слабото въздействие върху водите в приемниците на отпадъчните води.

През 2015 г. е предвидено строителството на система, която да осигури подходящо 
пречистване на отпадъчните води.

Съгласно член 7 от Директивата за пречистването на градските отпадъчни води3

отпадъчните води, произхождащи от агломерации с ЕЖ под 2000 и зауствани в сладки 
води, следва до края на 2005 г. да бъдат подложени на подходяща обработка (т.е. която 
позволява на водите в приемниците на отпадъчните води да отговарят на възприетите 
цели за качество, както и да отговарят на съответните разпоредби на общностното 
                                               
1 ОВ L 135, 30.5.1991 г, стр. 40-52.
2 http://www.ayto-
zamora.org/Zamora/Servicios%20Municipales/Medio%20Ambiente/Informaci%F3n%20del%20Servicio/Ciclo
%20del%20Agua/Estaci%F3n%20Depuradora.
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.
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законодателство.

Въпреки че испанските органи признават неспазването на относимото законодателство, 
те считат, че не са необходими действия за прилагане, особено като се има предвид 
слабото въздействие на заустваната вода. 

Усилията за прилагане от страна на Комисията по отношение на Директивата за 
пречистването на градските отпадъчни води понастоящем се фокусират върху по-
големи агломерации, за които не съществува събиране или подходящо третиране на 
отпадъчните води. За да използва по най-добър начин наличните ресурси, Комисията се 
опитва да се справи, с една единствена хоризонтална процедура, с възможно най-голям 
брой агломерации, за които се предполага, че са в нарушение на тези разпоредби.

Комисията желае да отбележи, че справянето с този вид ситуации изисква задълбочени 
познания за засегнатите характеристики на околната среда, включително последиците 
от евентуална липса на съответствие. Комисията признава важната роля, която трябва 
да играят местните и регионалните органи при осигуряване на съответствие с 
разпоредбите на член 7 от директивата, както и да инициират и извършват подходящи 
действия за прилагане им.


