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Писмена декларация относно европейска програма за отстраняване на 
последиците от замърсяването на реките и крайбрежните зони, замърсени с 
полихлорирани бифенили (ПХБ)

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива 96/59/ЕО на Съвета,

– като взе предвид съобщението на Комисията към Съвета, Европейския парламент и 
Икономическия и социален комитет (COM (2001) 593),

– като взе предвид съобщението на Комисията към Съвета, Европейския парламент и 
Икономическия и социален комитет (COM (2010) 562),

– като взе предвид член 123 своя правилник,

A. като има предвид, че полихлорираните бифенили (ПХБ) са масово използвани в 
промишлеността от 1930 г. насам;

Б. като има предвид, че ПХБ представляват устойчиви органични замърсители (УОЗ), 
силно токсични, канцерогенни и нарушаващи функциите на ендокринната система; 
като има предвид, че те са много трудно биоразградими, натрупват се в 
хранителната верига и могат да преминат в човека, животните и растенията; като 
има предвид, че големите и по-малките реки, природната среда и промишлените 
обекти са трайно замърсени в целия Европейски съюз;

В. като има предвид, че Съюзът е предвидил постепенното премахване на 
съдържащите ПХБ уреди и е наложил максимални допустими концентрации на 
ПХБ в рибата, нещо което на места доведе до забраната на риболова; като има 
предвид, че държавите-членки реагират неравномерно на свързаните с ПХБ 
санитарни рискове за здравето, околната среда, аквакултурата и туризма;

1. призовава Комисията да координира националните планове за действие за 
установяване на замърсяванията с ПХБ и борбата с тях, да въведе прецизна 
картография, обща база данни и обща информационна система за замърсените зони 
в Европейския съюз;

2. призовава Комисията да въведе истинска европейска програма за отстраняване на 
последиците от замърсяването на почвата, реките и крайбрежните зони, замърсени с 
ПХБ;

3. възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от 
списък с имената на подписалите я лица, на Съвета, Комисията, както и на 
парламентите на държавите-членки.


