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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

24.10.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0357/2012 внесена от Yann Flory, с френско гражданство, от името 
на Nappe phréatique en danger - Destocamine, относно опасността за запасите 
от подземни води във Wittelsheim (Горен Рейн)

1. Резюме на петицията

STOCAMINE — бивша мина за калий в Елзас, получава разрешение през 1997 г. с 
постановление на префектурата да стане склад за токсични отпадъци. Около 
44 000 тона са складирани до 2002 г., когато избухва пожар и дейността се 
преустановява.  Оттогава се води битка за това, какво да се направи с тези отпадъци.  
Вносителят на петицията и неговата група за защита на интереси биха искали 
отпадъците да се преместят да се складират на друго място. Той счита, че отпадъците 
представляват заплаха за запасите от подземни води в басейна на река Рейн, която е 
уникален резерв от питейна вода в Европа.  Той приканва представители на Комисията 
да отидат на място и да се уверят сами, като оценят опасността.  Той обвинява 
френските органи в небрежност и неизпълнение на задълженията им. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 юли 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 24 октомври 2012 г.

Подземното депониране (или складиране) на отпадъци се урежда с Директивата за 
депонирането на отпадъци1.  Директивата не включва строги правила относно 
местоположението и управлението на депата за отпадъци, но съдържа списък от 
                                               
1 Директива 1999/31/EО относно депонирането на отпадъци, OВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1–19.
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изисквания, които следва да се отчитат от компетентния орган на съответната държава 
членка. Окончателното решение за избора на място за депо за отпадъци и даването на 
разрешение за изграждане на такова, включително оценката на рисковете за околната 
среда, трябва да бъде взето от компетентните органи на съответната държава членка. 

Вносителят на петицията не предоставя каквито и да било доказателства, че френските 
органи не са спазили горепосочените задължения, нито за потенциалните рискове, 
заради които той изтъква, че въпросното депо има сериозно въздействие върху 
околната среда (особено върху подземните води). 

Рамковата директива за водите1 и Директивата за подземните води2 поставят 
изисквания за качеството на подземните води. Държавите членки се изисква да 
извършват оценка на химичното състояние на подземните води, да избягват влошаване 
на състоянието на подземните водни тела и да приведат водните тела в добро химично 
състояние до 2015 г. 

Френските органи са транспонирали горепосоченото законодателство и са изготвили 
планове за управление на речните басейни, включващи мерки за гарантиране на 
доброто състояние на подземните води до 2015 г. Тези планове са изготвени съгласно 
процедура на широка обществена консултация. Връзки към плановете можете да 
намерите тук: 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/countries/france_en.htm

Френските органи са поръчали експертен доклад относно Stocamine. В него се посочва, 
че френските органи са наясно с проблемите и са готови да гарантират съответствието с 
горепосочените директиви. 

Комисията не е в състояние да установи никакво нарушение на законодателството на 
ЕС.

                                               
1 Директива 2000/60/EО, OВ L 327, 22.12.2000 г.
2 Директива 2006/118/EО, OВ L 372, 27.12.2006 г.


