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Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0925/2012, внесена от Хелена Иванюк, с полско гражданство, 
относно замърсяване на неин имот от отпадни води и неизпълнение на 
съдебно решение относно това от страна на местните органи

1. Резюме на петицията

Вносителката обяснява, че нейният имот е бил замърсен с произход на замърсяването 
от местната канализационна мрежа, и посочва, че свързаната с това инфраструктурна 
работа е съфинансирана от ЕС. Местните органи обаче са отхвърлили няколкократните 
ѝ обжалвания и настояват, че редовното наводняване е причинено от дъждовна вода. 
След като напразно е опитала да намери решение по взаимно съгласие, вносителката е 
дала местните органи под съд и е спечелила. Местните органи обаче не са спазили 
решението на съда и тъй като съществува сериозна опасност за околната среда, както и 
за общественото здраве, вносителката иска Европейският парламент да се намеси.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

В Директивата за пречистването на градските отпадъчни води1 се изисква по принцип 
канализационните системи да се проектират, изграждат и поддържат на базата на най-
напредналите технически знания, без да водят до прекомерни разходи. Задача на 
държавите членки е да определят специфични (технически) изисквания за това. 

                                               
1 Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води, ОВ 
L 135, 30.5.1991 г., стр. 40—52.
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Общината като собственик на публичната канализационна мрежа отговаря за 
изграждането ѝ по такъв начин, че да не нарушава правата и мрежата на други лица. При 
все това, при извънредни обстоятелства (напр. необичайно силни валежи, запушване) 
може да се стигне до връщане на води в канализационните системи. В някакви технически 
граници имотите могат да бъдат защитени срещу наводняване чрез клапи за защита от 
връщане на води.

Според информацията от вносителката и решението на районния съд експертите са на 
мнение, че изготвящите плановете са нарушили строителните правила. Освен това 
експертите откриха примери за липса на подходящи технически оценки, необходими, за 
да се гарантира, че изграждането на публичната канализация се извършва правилно. 
Наред с това са направени някои промени в инвестиционния проект в района на имота на 
вносителката. Според нея това е довело до наводняване с отпадни води. Вносителката 
вече е постигнала успех с решението на съда в Белск Подласки. Решението се основава на 
разпоредбите на полския закон за колективното водоснабдяване и канализация. Не е 
посочена връзка с европейското законодателство. 

Заключение

Комисията не може да установи нарушение на европейското законодателство 
(Директивата за пречистването на градските отпадъчни води) на основата на 
информацията, предоставена от вносителката. Като се има предвид, че нарушението е 
било обект на съдебно решение в рамките на полската правна система, изглежда 
препоръчително да се продължи с националната съдебна процедура. На основата на 
решението вносителката би могла да внесе иск до полския съд за издаване на разпоредба 
за принудително изпълнение, която би дала възможност за прилагане на решението и 
организиране на т.нар. извършване чрез заместване (substitute performance).


