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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.5.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0216/2012, внесена от B.P.L. и F.B.S., с испанско гражданство, 
подкрепена от 76 подписа, относно местоположението на 
пречиствателна станция за отпадни води в Сесурас (Ла Коруня, 
Галиция)

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията оспорват решение за изграждане на пречиствателна станция 
за отпадни води в селото им Ла Понте, в община Сесурас (Ла Коруня, Галиция). 
Вносителите на петицията предупреждават, че съоръжението ще има отрицателно 
екологично въздействие върху река Мандео, както и върху съседните жители в региона, 
предвид близостта на станцията до градската зона (30 метра) и до реката (3 метра). 
Вносителите на петицията твърдят, че с избора на местоположение се пренебрегват 
тези въздействия, с което се нарушават различни национални закони относно оценката 
на въздействието върху околната среда, замърсяването на водите, шумовото 
замърсяване и качеството на въздуха. Конкретно вносителите на петицията отбелязват, 
че се нарушава Директива 2002/49/ЕО относно оценката и управлението на шума в 
околната среда. Освен това те отбелязват, че част от съоръжението ще се намира в 
обществена зона, в която съгласно националното законодателство строителството на 
каквато и да било инфраструктура е принципно забранено или позволено в 
„изключително добре мотивирани случаи“.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юни 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията получен на 31 май 2013 г.
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Вносителите на петицията оспорват решение за изграждане на пречиствателна станция 
за отпадни води в селото им Ла Понте, в община Сесурас (Галиция, Испания).
Те твърдят, че местоположението е твърде близо до градската зона и ще пречи на 
живущите там.  Също така подчертават възможните въздействия върху околната среда, 
особено върху река Мандео.  Освен това те наблягат на факта, че местното население е 
против проекта.

Вносителите на петицията изтъкват, че е възможно нарушаване на различни 
национални закони относно водата и шума.  По отношение на законодателството на ЕС 
в областта на околната среда, те обръщат внимание по-конкретно върху възможното 
нарушаване на Директива 2002/49/ЕО относно оценката и управлението на шума в 
околната среда.

Службите на Комисията разгледаха сбитата информация, предоставена от вносителите 
на петицията, в светлината на законодателството на ЕС в областта на околната среда, 
което е възможно да се приложи в този случай.

Комисията не е запозната с проекта, посочен от вносителите на петицията, във връзка 
със спазването на Директивата на ЕС относно пречистването на градските отпадъчни
води.  При все това следва да се отбележи, че според информацията, публикувана от 
местните органи (Diputación Provincial de A Coruña), замърсяването, генерирано от 
агломерацията, в която се намира община Сесурас (Трасанкуелос – Сан Салвадор), 
съответства на 122 жители.  Тъй като разпоредбите на Директива 91/271/ЕИО1 са 
приложими за агломерации, които генерират замърсяване, съответстващо на най-малко 
2000 души, посоченият от вносителите на петицията случай попада извън обхвата на 
директивата.

При всички случаи, тъй като Комисията е завела срещу Испания няколко хоризонтални 
производства за установяване на неизпълнение на задължения, произтичащи от 
разпоредбите на Директива 91/271/ЕИО, решението за построяване на пречиствателна 
станция по принцип се приветства, защото може да помогне на държавата членка да 
изпълни задълженията си съгласно правото на ЕС.  Следва да се отбележи, че 
Директива 91/271/ЕИО не съдържа конкретни разпоредби за местоположението на 
такива станции, отдалечеността им от реки или шумовите им емисии.

Директива 2011/92/ЕС2 (известна като Директива за оценка на въздействието върху 
околната среда или Директива за ОВОС) предвижда извършването на ОВОС за някои 
публични и частни проекти.

Директивата за ОВОС прави разлика между така наречените проекти от Приложение І, 
които винаги подлежат на процедура за ОВОС, и проекти от Приложение ІІ, за които 
държавите членки вземат решение дали проектът да бъде подложен на ОВОС, като 
разглеждат всеки отделен случай и/или правят преценка в зависимост от праговете или 

                                               
1 Директива 91/271/ЕИО относно третирането на отпадъчните води от населените места (OВ L 135, 
30.5.1991 г.)
2 Директива 2011/92/ЕС (ОВ L 26, 28.1.2012 г.), кодифицирана версия на Директива 85/337/ЕИО относно 
оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, във вида, в който 
е изменена.
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критериите, предвидени в националното законодателство, което транспонира 
директивата.

При разглеждането на всеки отделен случай или при използването на прагове или 
критерии се вземат предвид съответните критерии за подбор, посочени в приложение 
ІІІ от Директивата за ОВОС.  Сред тях са характеристиките на проекта, неговото 
местоположение и характеристиките на потенциалното му въздействие.

Следва да се отбележи, че „пречиствателни станции за отпадъчни води с капацитет, 
еквивалентен на над 150 000 жители“ са включени в приложение I, точка 13 от 
директивата и следователно ОВОС е задължителна.  Всички други проекти за 
пречиствателни станции за отпадъчни води са включени в точка 11, буква в) на 
приложение II към Директивата за ОВОС.  Поради големината на агломерацията 
въпросната станция би била обхваната от приложение ІІ.

Що се отнася до разстоянието до реката, ако вносителите на петицията считат, че 
конкретното избрано местоположение противоречи на разпоредбите на испанското 
законодателство в областта на водите, те могат да се възползват от правните средства, с 
които разполага националното административно право, както изглежда, че вече са 
сторили.

Що се отнася до шумовите емисии, Директива 2002/49/ЕО1 относно оценката и 
управлението на шума в околната среда изисква картографиране на шума на 
промишлените обекти само ако те засягат агломерации с над 10 000 жители.  Обектът в 
Сесурас не е част от такава агломерация и поради това не попада в обхвата на 
приложение на Директива 2002/49/ЕО.

Прилагането на законодателни актове от националното право в областта на шума в 
околната среда е отговорност на съответната държава членка.  Комисията също така би 
желала да посочи, че на нейния интернет сайт2 може да се намери полезна информация 
относно въздействието на шума в околната среда.

По отношение на евентуално финансиране от ЕС за този проект, следва да се посочи, че 
инвестиционният проект „Рио Мандео“, съфинансиран от ЕФРР с принос от 8691610,12 
евро, включва наред с останалите община Сесурас.   Проектът има за цел да подобри 
околната среда и качеството на водата в басейна на река Мандео, за да се постигне 
устойчиво развитие, основано на туризъм и свързани с културата дейности.  Тези 
инвестиции се насърчават от провинциалната администрация (Diputación de A Coruña) 
и са съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в рамките на 
оперативна програма „ЕФРР Галиция 2007-2013 г.“

Заключение

В информацията, изложена в петицията, Комисията не открива данни за нарушение на 
правото на ЕС в областта на околната среда.

                                               
1 ОВ L 189, 18.7.2002 г.
2 http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise


