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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането на законодателството на ЕС относно водите преди 
приемането на необходимия цялостен подход към предизвикателствата пред 
Европа в областта на водите 

(2011/2297(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 
октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на 
политиката за водите1 (РДВ),

– Директива 2006/118/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 
2006 г. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието 
им (директива за подпочвените води)2,

– като взе предвид Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 г. за определяне на стандарти за качество на околната среда в 
областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви 
82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО на Съвета и за 
изменение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета3

(ДСКОС),

– като взе предвид Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за 
пречистването на градските отпадъчни води4 (директива за ПГОВ),

– като взе предвид Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за 
опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници5

(директива за нитратите),

– като взе предвид Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2007 г. относно оценката и управлението на риска от наводнения6

(директива за наводненията),

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по 
химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) 
№ 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на 
Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 

                                               
1 OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
2 OВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19.
3 OВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 84.
4 OВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.
5 OВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1.
6 OВ L 288, 6.11.2007 г., стр. 27.
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2000/21/ЕО на Комисията1 (регламент REACH),

– като взе предвид предстоящия „Проект за опазване на европейските водни ресурси“ 
на Комисията,

– като взе предвид предстоящото Европейско партньорство за иновации във връзка с 
водите,

– като взе предвид своята резолюция от 15 март 2012 г. относно Шестия световен 
форум по въпросите на водата в Марсилия от 12 до 17 март 2012 г.2,

– като взе предвид своята резолюция от 9 октомври 2008 г. относно посрещането на 
предизвикателствата, свързани с недостига на вода и сушите в Европейския съюз3,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика, както и на комисията по петиции (A7-0000/2012),

A.като има предвид, че РДВ установява рамка за опазване и възстановяване на чистите 
води на територията на ЕС и за осигуряване на тяхното дългосрочно и устойчиво 
използване, но прегледът на плановете за управление на речните басейни, въведени 
от държавите членки в изпълнение на изискванията на директивата, показва, че 
значителен брой от водните обекти в ЕС няма да достигнат „добро състояние“ до 
2015 г. както поради дългогодишни, така и поради нововъзникващи 
предизвикателства;

Б.като има предвид, че водата е от основно значение за живота и правилното 
управление на водите играе решаваща роля за опазването на световния природен 
капитал и екосистемните услуги, както и за всички аспекти на използването на 
ресурсите и икономическото производство;

В.като има предвид, че Европа водовзема едва около 13 % от общото количество 
налични в нея води, но водните ресурси са много неравномерно разпределени в 
различните европейски региони;

Г.като има предвид, че тенденциите при използването на водите нерядко са 
неустойчиви поради неефективните практики, които водят до загуба на вода, и като 
има предвид, че системите на водната инфраструктура често са остарели и отсъства 
информация относно действителните работни характеристики и загубите;

Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите: успехи и пропуски

1. потвърждава, че РДВ представлява стабилна и амбициозна законодателна основа за 
дългосрочно интегрирано управление на водите в ЕС; приветства подобряването на 

                                               
1 OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0091.
3 ОВ C 9E, 15.1.2010 г., стр. 33.
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качеството на европейските води и пречистването на отпадъчните води през 
последните години; посочва обаче, че темпът на прилагане в държавите членки и 
регионите е бавен и неравномерен и че за постигането на „добро състояние“ на 
европейските води е необходимо да бъдат преодолени някои предизвикателства;

2. подчертава, че въпреки че основният акцент следва да се постави върху прилагането 
на действащото законодателство, са налице специфични пропуски, които трябва да 
бъдат запълнени от ново законодателство;

3. приветства предстоящия „Проект за опазване на европейските водни ресурси“ на 
Комисията в качеството му на политика на ЕС в отговор на настоящите и бъдещите 
предизвикателства по отношение на водите с цел осигуряване на достатъчна 
наличност на вода с добро качество за устойчиво и равномерно използване на 
водите до 2050 г.;

4. настоятелно призовава Комисията да предприеме решителни действия за 
прекратяване на нарушенията на законодателството на ЕС в областта на водите от 
страна на държавите членки; призовава същевременно за разработването и 
предоставянето на всеобхватни насоки и ефективни инструменти за стимулиране на 
изграждането на капацитет, гарантиране на равни условия и оказване на подкрепа 
на държавите членки за постигане на по-добро съответствие на бъдещите етапи на 
прилагане на политиката на ЕС в областта на водите с цел изпълнение на 
ангажиментите по тази политика;

Води и ефективно използване на ресурсите

5. подчертава връзката между производството на енергия, енергийната ефективност и 
сигурността на водоснабдяването; изтъква, че за да се гарантира, че нарастващото 
търсене на енергия няма да застраши сигурността на водоснабдяването, са 
необходими допълнителни усилия на европейско равнище; подчертава, че когато се 
оценява устойчивостта на традиционните, както и на нисковъглеродните енергийни 
източници, включително по-специално биогоривата, трябва да се отчита 
водоползването;

6. изтъква, че ефективността и устойчивостта на водоползването от страна на 
селскостопанския сектор могат да се подобрят чрез въвеждането на иновативни
технологии и практики;

7. подчертава, че икономически и екологично обоснованата политика относно 
канализацията и управлението на отпадъчните води следва да се справя със 
замърсяването при източника преди всички замърсители да преминат за скъпо 
струващо крайно пречистване; насърчава използването на отпадъчни води и 
странични продукти от крайното пречистване като нов ресурс;

8. призовава за актуализиране на законодателството на ЕС в областта на водите с 
оглед надлежно отчитане на технологичното развитие по отношение на повторното 
използване и рециклирането на вода, за да се създаде възможност за разходо- и 
енергийноефективно повторно използване на пречистени отпадъчни води за 
напояване, както и за повторно използване на т.нар. „сива вода“ в домакинствата;
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призовава за мерки за надлежен мониторинг на химичното и биологичното качество 
на рециклираните води;

9. подчертава важността на екопроектирането, устройствата за икономия на вода и 
отчитането на ефективното използване на водите в обществените водни системи и в 
промишлеността;

Водата и екосистемите

10. отбелязва, че водата е в основата на повечето екосистемни услуги и подчертава 
важността на правилното управление на водите за постигане на целите във връзка с 
биологичното разнообразие; насърчава мерките за повторно залесяване и 
възстановяване на влажните зони при управлението на водните ресурси; призовава 
за по-успешно привеждане на целите на РДВ в съответствие с „Натура 2000“;

11. подчертава, че водата е особено уязвима по отношение на последиците от 
изменението на климата, което може да доведе до намаляване на количеството и 
качеството на наличната вода, по-специално на питейната вода, както и до по-
голяма честота и интензивност на наводненията и сушите; призовава политиките за 
адаптиране към изменението на климата и за смекчаване на последиците от него да 
вземат надлежно предвид въздействието върху водните ресурси; подчертава 
значимостта на предотвратяването на риска, на стратегиите за смекчаване на 
последиците и за реагиране с оглед предотвратяване на екстремни феномени, 
свързани с водата;

12. отбелязва, че интегрираното управление на водните ресурси и териториалното 
планиране на равнище речни басейни следва да отчитат икономическите дейности, 
зависими от водата, и потребностите от вода по отношение на всички потребители, 
както и нуждата от цялостен подход към недостига на вода, и следва да гарантират 
устойчивост на човешките дейности във връзка с водата;

Знания и новаторство

13. признава, че политическата рамка на ЕС е създала възможност за събиране на по-
цялостни данни относно водата, както и за по-добър мониторинг; отбелязва обаче 
липсата на надеждни данни относно количеството на водата, например относно 
водовземането и течовете; призовава Комисията да разработи в сътрудничество с 
Европейската агенция за околната среда нов набор от надеждни показатели за 
водните сметки; подчертава, че базата от знания трябва да включва понятието за 
„екологични потоци“ и да взема под внимание екосистемните услуги, които се 
поддържат от водата;

14. призовава Комисията, държавите членки и други съответни заинтересовани страни 
да подкрепят Европейското партньорство за иновации във връзка с водите като 
ефективен инструмент за съсредоточаване на усилията върху водещи в световен 
план научни изследвания и иновации и да премахнат бариерите, които 
възпрепятстват бързия обмен на знания, навлизането на пазара на най-добрите 
съществуващи технологии и технологични открития;
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Интегриране на въпросите относно водата

15. подчертава необходимостта от по-добра съгласуваност и по-успешно интегриране 
на целите, свързани с водата, в законодателството на равнище ЕС, на национално и 
регионално равнище; призовава за пълна оценка на последиците за водните ресурси, 
която да се взема под внимание при формирането на рамките за обща 
селскостопанска политика и политика на сближаване, с оглед на постигане на 
тематична концентрация на наличното финансиране за проблемите на водите и за 
интегриране на въпроса за водите във всички области на политиката;

Водата и икономиката

16. призовава Комисията и държавите членки да осигурят прилагането на принципите 
„замърсителят плаща“ и „потребителят плаща“ чрез прозрачни схеми на 
ценообразуване, насочени към пълно възстановяване на разходите; подчертава 
обаче, че при определянето на тарифи за индивидуално ползване трябва да се вземат 
под внимание социалните въпроси; подчертава, че ценообразуването по отношение 
на водата следва да отразява екологичното въздействие на пречистването на 
отпадъчни води и призовава Комисията да осигури подходящо финансиране за 
пречиствателните станции за отпадъчни води;

Водата и обществото

17. настоятелно призовава Комисията да насърчава междусекторния диалог и да 
стимулира пълноценното и прозрачно участие на местните общности и 
заинтересовани страни на всички нива при разработването на политиката в областта 
на водите; подчертава значението на ефективното многостепенно управление в 
областта на водите, управлението на водата и обмена на най-добри практики;

18. призовава за засилване на обществената осведоменост по въпросите на водата с цел 
постигане на по-добро разбиране от потребителите, операторите в сферата на 
здравеопазването и отговорните за разработването на политиките и вземането на 
решения лица на връзките между водата, канализацията, хигиената, здравето, 
безопасността на храните, продоволствената сигурност и предотвратяването на 
бедствията; подчертава първостепенната роля на регионалните и местните органи и 
на организациите на гражданското общество в кампаниите за повишаване на 
осведомеността и образователните дейности;

Водата и светът

19. приветства ранното постигане на поставената от ООН Цел на хилядолетието за 
развитие за безопасна питейна вода; призовава Комисията и държавите членки да 
затвърдят ангажимента си за постигане на Целите на хилядолетието за развитие в 
областта на основните санитарни условия и също така да вземат предвид 
съответните резултати от Конференцията на ООН по въпросите на устойчивото 
развитие (Рио + 20);

20. насърчава местните органи да определят дял от таксите, събрани от потребителите 
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за осигуряване на услуги за водоснабдяване и канализация, за децентрализирани 
мерки за сътрудничество; привлича вниманието към принципа „1 % солидарност за 
водата“, приет от някои държави членки, като възможен пример за насърчаване;

°
° °

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Водата е от основно значение за живота. Устойчивото ѝ управление е решаващо за 
осигуряването на достатъчно количество вода с добро качество за всички екосистеми, 
така че да функционират правилно и да осигуряват основни услуги за продоволствена 
сигурност и безопасност на храните, за нашето здраве, за нашето общество и 
икономика: твърди се, че водата е най-важното от всички обществени блага.

При все това ресурсите на пресните води на Европа и света са изложени на риск, ако ги 
управляваме извън рамките на устойчивостта: урбанизацията, ръстът на населението, 
свръхпотреблението, биологичното и химичното замърсяване, хидроморфологичните 
изменения и изменението на климата оказват все по-голям натиск върху наличието и 
качеството на безопасно и сигурно водоснабдяване. Бъдещият икономически растеж не 
може да се запази, ако не бъде отделен от неблагоприятните екологични въздействия 
върху водата.

Как се справяме в Европейския съюз? Съществуващото законодателство в областта на 
водите осигурява ясна рамка за устойчиво и ефикасно управление на водите: по-
специално Рамковата директива за водите (РДВ), приета през 2000 г., може да се 
разглежда като крайъгълен камък на европейската политика в областта на водите. Като 
възприема интегриран подход, съсредоточен върху управление на водите на равнище 
речни басейни, директивата разпростира приложното поле на опазването на водите върху 
всички повърхностни и подпочвени води и определя цел за устойчивост по отношение на 
екологичното, химичното и количественото „добро състояние“, което европейските 
водни обекти трябва да достигнат до 2015 г.

Темпът на прилагане на РДВ в държавите членки и регионите обаче е бавен, със 
съществени разлики в резултатите, и понастоящем става видно, че значителен брой от 
водните обекти в ЕС няма да достигнат „добро състояние“ до 2015 г. както поради 
дългогодишни, така и поради нововъзникващи предизвикателства.

В този контекст Комисията предприе няколко оценки на състоянието на водите в ЕС:
процесът ще доведе до публикуването на „Проект за опазване на европейските водни 
ресурси“ през ноември 2012 г. Целта на проекта е да бъде отговор под формата на 
политиката на ЕС на настоящите и бъдещите предизвикателства по отношение на водите 
с цел осигуряване на достатъчна наличност на вода с добро качество за устойчиво и 
равномерно използване. Проектът ще бъде крайъгълният камък по отношение на водите 
в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа в рамките на стратегията 
„Европа 2020“, но ще направлява политиката в по-дългосрочен план до 2050 г.

Докладчикът оценява високо инициативата на Комисията и счита, че чрез този проект 
Европейският парламент трябва да даде основополагащ принос в процеса, водещ до 
определяне на бъдещата посока на европейската политика в областта на водите. Най-
ефективният път напред е поставянето на ударение върху прилагането, поради което 
настоящият доклад се насочва към анализ на текущото състояние на прилагането на 
законодателството на ЕС в областта на водите в държавите членки, като посочва техните 
успехи, както и предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени за подобряване 
на това състояние. Докладът също така установява важни пропуски в политиката, които 
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трябва да бъдат запълнени от ново законодателство.

Следващите точки обобщават основните констатации на настоящия доклад.

 Регионалното измерение следва допълнително да се подчертае. Европа като цяло 
водовзема едва около 13 % от общото количество налични в нея води, но 
географското разпределение на ресурсите е твърде неравномерно и много 
европейски страни и региони изпитват силен недостиг на вода. Невъзможно е да се 
намери универсално решение: регионалното и местното измерение следва да бъдат 
засилени, местните заинтересовани страни и общности следва да бъдат привлечени 
за участие на всички етапи от формирането и прилагането на политиката и 
Комисията следва да стимулира изграждането на капацитет и да формулира ясни 
насоки за изпълнение.

 Необходими са надеждни данни, по-специално относно количеството на водата.
Въпреки че благодарение на настоящата политика разпокъсаността на наличните 
данни, по-специално на тези относно качеството на водата, е намаляла, все още е 
налице значителен недостиг на знания относно наличието на водни ресурси. От 
първостепенна важност е да се установи какви количества вода постъпват и изтичат 
от речните басейни и какви количества водовзема всеки сектор, както и да се 
утвърди Европейската информационна система за водите (ЕИСВ). Необходимо е да 
се разработят нови ключови показатели: те трябва да отчитат екосистемните услуги, 
които се поддържат от водата, и да се използват за определянето на измерими цели, 
по-специално за ефективно използване на водите.

 Въпросът за водата следва да се интегрира във всички области на политиката. С 
оглед постигане на функционираща „екологосъобразна икономика“ е налице 
необходимост от възприемане на „синята идея“ във всички области на политиката:
свързаните с водите цели трябва да се интегрират на всички нива на 
законодателството на европейско, национално и регионално равнище. Освен това е 
важно да се търси по-успешно привеждане в съответствие и хармонизиране на 
различните законодателни инструменти например чрез премахване на 
съществуващите несъответствия между РДВ, директивата за нитратите, регламента 
REACH, както и „Натура 2000“.

 За опазването на водите е необходим цялостен подход. Към опазването на водните 
ресурси, и особено подчертано към питейната вода, трябва да се подходи глобално, 
като се отчитат всички екосистемни услуги, които се поддържат от водата. От 
основно значение е замърсяването да се контролира при източника с цел 
предотвратяване на навлизането на опасни вещества в околната среда и 
ограничаване на тежестта върху пречистването на отпадъчните води. Политиките за 
смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптирането към него 
винаги трябва да отчитат въздействието върху водните ресурси и ЕС следва да 
възприеме цялостен подход спрямо недостига на вода и сушите.

 Може и следва да се постигне значителен напредък в ефективното използване на 
водите. Ефективното използване на ресурсите е водеща инициатива на стратегията 
„Европа 2020“, а ефективното използване на водите играе централна роля в 
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стратегията. Освен това количеството и качеството на водите са неразривно 
свързани. Връзката между енергия и вода например е от решаващо значение: според 
неотдавнашно проучване по искане на комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните секторът на енергетиката е отговорен за около 
45 % от водовземането в ЕС и производството на енергия може да оказва 
въздействие върху качеството на водите, и обратно при пречистването на водите се 
използва енергия: следва да се гарантира, че нарастващото търсене на енергия няма 
да окаже натиск върху водните ресурси, който нарушава устойчивостта. Освен това 
новите техники и практики за напояване, заедно с консултации за земеделските 
стопани, могат да подобрят ефективното използване на водите в селското 
стопанство — друг голям потребител, който е отговорен за около 33 % от 
водоползването (и чийто дял може да достигне до 80 % в някои региони на Южна 
Европа). Отчитането на потреблението и екопроектирането могат да подобрят 
ефикасността на обществените водни системи и промишлеността.

 Законодателството на ЕС следва да обхваща повторното използване и 
рециклирането на водите. По-специално в регионите с недостиг на вода повторното 
използване на водата за напояване и в домакинствата може да бъде важен 
инструмент за постигане на сигурност на водоснабдяването. Законодателната рамка 
следва изрично да разглежда рециклирането на водите, като взема под внимание 
технологичното развитие, което създава възможност за ефективен мониторинг на 
качеството на рециклираните води.

 Научните изследвания и иновациите следва допълнително да се насърчават.
Комисията и държавите членки следва да осигурят достатъчно налично финансиране 
за научноизследователски проекти относно системи за събиране на дъждовни води, 
технологии за измерване, методи за мониторинг и отстраняване на химични и 
биологични замърсители от точкови и дифузни източници, както и технологии за 
пестене и ефективно използване на водата в градските и селските райони.
Предстоящото Европейско партньорство за иновации във връзка с водите следва да 
бъде подкрепено от всички заинтересовани страни в качеството му на идеален 
инструмент за съсредоточаване на усилията върху иновациите.

 Икономическите инструменти са важни за постигане на целите по отношение на 
водите, особено в период на финансова криза. В Рамковата директива за водите 
вече е заложена целта за „определяне на правилните цени“, но са нужни по-
прозрачни схеми на ценообразуване, които да включват пълно възстановяване на 
разходите и прилагане на принципите „замърсителят плаща“ и „потребителят 
плаща“. При все това по отношение на индивидуалното потребление на вода 
тарифите следва винаги да отчитат социалните аспекти.

 Международното измерение следва да се укрепи. При все че беше обявено ранното 
достигане на поставената от ООН Цел на хилядолетието за развитие за безопасна 
питейна вода, над 800 милиона души все още използват питейна вода, която не е 
безопасна, а целта за основни санитарни условия далеч не е постигната. Европа 
следва да утвърди своите международни ангажименти особено с оглед на 
предстоящата Конференция за устойчиво развитие Рио+20.
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В заключение, за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства във връзка с 
водите, пред които се изправя нашият континент, са необходими решителни действия 
на равнище ЕС. Докладчикът призовава Комисията да включи съдържащите се в 
настоящия доклад препоръки относно политиката в текста на Проекта за опазване на 
европейските водни ресурси като важен принос към една по-ефективна и по-добре 
интегрирана политика в областта на водите и към условия на равнопоставеност за 
нейното прилагане.


