
CM\816541BG.doc PE367.766REVII

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по петиции

11.05.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0261/2005, внесена от Colette Goeuriot, с френско 
гражданство, от името на миньорската общност в  Лотарингия, 
относно екологичните и здравните рискове, причинени от 
изоставянето на миннодобивната дейност в Лотарингия

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията изразява тревога във връзка с хидрогеоложките рискове от 
изоставени мини за добив на желязна руда в Лотарингия, по-специално наводняване на 
шахтите за добив на желязна руда, преминаващи под 130 населени места, което често 
води до пропадане и нанася щети на домовете, тъй като просмуканата в шахтите влага 
вече не се изпомпва редовно. Освен това, процесът на влошаване на минералите и 
други вредни вещества, използвани в мините, увеличава замърсяването на подземните 
води и може да засегне подземния поток в източна посока към река Мозел. Поради това 
вносителката на петицията призовава Парламента да убеди френските органи да 
подновят системното изпомпване на подземни води в съдържащия желязо лотарингски 
басейн. В тази връзка, вносителката се позовава на Рамкова директива 2000/60 относно 
качеството на водите и крайния срок за отстраняване на замърсяването на подземните 
води до 2015 г., както и задълженията на държавите-членки във връзка с това. Тя също 
така се позовава на предохранителния принцип, който е в основата на общностното 
(член 174) и френското (Закон 2/2/95) законодателство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 септември 2005 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 ноември 2005 г.

Резюме на описанието на положението:

Вносителката на петицията изразява тревога във връзка с хидрогеоложките рискове от 
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изоставени мини за добив на желязна руда в Лотарингия, по-специално наводняване на 
шахтите за добив на желязна руда, преминаващи под 130 населени места, което вече е 
довело до пропадане и е нанесло щети на домовете, тъй като просмуканата в шахтите 
влага не се изпомпва редовно. Освен това, процесът на разграждане на минералите и 
други вредни вещества, използвани в мините, увеличава замърсяването на подземните 
води и може да засегне подземния поток в източна посока към Мозел.

Вносителката на петицията призовава европейските институции да убедят френските 
органи да подновят системното изпомпване на подземни води в съдържащия желязо 
лотарингски басейн. В тази връзка вносителката на петицията се позовава на Рамковата 
директива за водите (2000/60/ЕО) и определения в нея краен срок до 2015 г .  за 
постигане на екологичните цели. Вносителката се позовава и на предохранителния 
принцип (член 174 от Договора) и френското законодателство (Закон 2/2/95).
Изясняване на положението и действия на Комисията:
Рамковата директива за водите (РДВ) изисква държавите-членки да изпълняват 
необходимите мерки за опазване или ограничаване на замърсителите в подземните 
води, както и за предотвратяване на влошаването на състоянието на всички подземни 
водни обекти. В този контекст, държавите-членки следва да опазват, разширяват и 
възстановяват всички подземни водни обекти, като осигурят баланс между водочерпене 
и водосбор на подземни води, с цел постигане доброто им състояние (химическо и 
количествено) до 2015 г. Поради това, по правило, всички подземни води следва да 
достигнат добро състояние до тази дата. Но тези изисквания включват няколко клаузи 
за дерогация при определени условия, посочени в параграфи 4–8 от член 4.

В контекста на прилагането на РДВ, държавите-членки са извършили анализ на натиска 
и влиянието на човешката дейност върху състоянието на повърхностните и подземните 
води съгласно член 5. Резултатите от анализа в момента се предават на Европейската 
комисия. Въз основа на характеристиката на този проблем, държавите-членки следва да 
изготвят програми за мониторинг за всеки район на речен басейн, които да бъдат 
оперативни към края на 2006 г. Съгласно член 14, параграф 1, буква б), това следва да 
доведе до изготвянето на междинен преглед на значими проблеми в областта на 
управлението на водите, установени в съответния речен басейн до края на 2007 г., и до 
изработването на проект на плана за управление на речния басейн, който да бъде 
отворен за консултация с обществеността до края на 2008 г. преди публикуването му (в 
края на 2009 г.).

Известно е, че в райони с дългогодишна миннодобивна дейност има тенденция за 
дълготрайно въздействие върху качеството и количеството на подземните води. Такъв 
несъмнено е случаят в района на Лотарингия, както и в други райони на Европа, 
например региони с миннодобивна дейност в Англия, Уелс и района на Рур в Германия. 
Поради това рисковете от замърсяване на подземните води вследствие на изоставените 
мини в Лотарингия трябва да бъдат разгледани надлежно от държавите-членки в 
контекста на изискванията на РДВ. На първо място, тези рискове следва да се посочат в 
доклада по член 5 относно натиска и влиянието. След това данните от мониторинга 
следва да позволяват извършването на ясна оценка на подземните водни обекти, 
определени като рискови, и на първа оценка на състоянието до 2007 г. Проектът на 
план за управление на речния басейн (отворен за консултация с обществеността до края 
на 2008 г.) следва да разглежда проблема, посочен от вносителката на петицията, и да 
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предлага съответните възстановяващи мерки, които съгласно програмата от мерки на 
РДВ (член 11), следва да са влезли в сила до края на 2012 г. Въпреки това следва да се 
отбележи, че в много случаи възстановяването на водните обекти може да бъде 
технически трудно осъществимо или непропорционално скъпо, което оправдава 
използването от държавите-членки на дерогациите съгласно член 4, параграф 5 от РДВ, 
при условие че са изпълнени съответните условия.

Освен това, що се отнася до остатъците от отпадъци от миннодобивна дейност, 
предстоящата директива относно управлението на отпадъците от миннодобивната 
промишленост ще включва разпоредба, която ще задължава държавите-членки да 
съставят списъци със затворените или изоставени съоръжения за отпадъци от 
миннодобивна дейност, които причиняват сериозно отрицателно въздействие върху 
околната среда. Предложената директива също така позволява разработването на 
методологии за възстановяване на такива съоръжения за отпадъци. Въпреки това 
следва да се отбележи, че тази директива все още не е приета от Европейския 
парламент и от Съвета.

Следователно на този етап Европейската комисия не може да наложи мерки, които да 
бъдат предприети от френските органи в контекста на Рамковата директива за водите. 
Правни действия ще бъдат възможни единствено в случай на установено нарушение на 
едно или няколко от гореспоменатите изисквания във връзка със сроковете, определени 
в РДВ.

4. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2006 г.

Както беше посочено в съобщението на Комисията от 30.11.2005 г., качеството на 
водите влиза в обхвата на Рамкова директива за водите (РДВ), чиято цел е постигането 
на добро състояние на подземните и повърхностните води до 2015 г. Прилагането на 
РДВ следва поетапен подход, който започва с екологичен анализ на водите в Европа 
(член 5) въз основа на наличните данни. Анализът характеризира онези водни обекти, 
за които съществува риск да не постигнат целите за екологично качество до 2015 г. 
Франция е изпълнила това изискване и е предала доклад съгласно член 5, който 
обхваща речния басейн Рейн-Мозел-Саар. Докладът на френските органи показва, че 
такъв риск съществува за 9 от 15 подземни водни обекти и за 209 от 469 повърхностни 
водни обекти. Освен хидрогеоложките товари, основните проблеми са замърсяване с 
азот, фосфор, пестициди и органични вещества.

Докладът е публикуван от френските органи в Интернет, за да бъде достъпен за 
обществеността. Докладът ще бъде част от по-нататъшните стъпки за създаването на 
плановете за управление на речните басейни, които се изискват съгласно член 13 от 
РДВ и следва да бъдат изготвени от държавите-членки до края на 2008 г. след 
провеждане на консултация с обществеността. Плановете следва да влязат в сила до 
края на 2009 г.

Всякакви оплаквания във връзка със замърсяване на водите от изоставени мини за 
добив на желязо следва да се отправят към френските органи по време на процеса на 
консултация за плана за управление на речния басейн Рейн-Мозел-Саар.
От информацията, с която разполага, Европейската комисия не може да установи 
нарушение на РДВ от страна на френските органи.
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Що се отнася до второто притеснение на вносителката на петицията – пропадането, 
причинено от наводняване на изоставените минни шахти − този въпрос не влиза в 
обхвата на действащото законодателство на ЕС и поради това е в сферата на 
компетентност на държавите-членки.

5. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Както беше посочено в предишните съобщения на Комисията, качеството на водите 
влиза в обхвата на Рамковата директива за водите (РДВ) 2000/60/ЕО1 Целта е да се 
постигне добро състояние на подземните и повърхностните води до 2015 г. 

Прилагането на РДВ следва поетапен подход. Основните инструменти за постигане на 
целите на РДВ са плановете за управление на речните басейни и програмите от мерки. 
Те трябваше да бъдат приети най-късно до 22 декември 2009 г. след провеждане на 
процес на консултации с обществеността.

Франция прие план за управление на речните басейни и програма от мерки за района на 
речния басейн Рейн-Маас с решение на префекта S.G.A.R. № 2009523 от 27 ноември 
2009 г. 
(публикувано на адрес http://www.eau2015-rhin-
meuse.fr/dce/site/documents_bassin_rm.php).
От информацията, с която разполага, Европейската комисия не може да установи 
нарушение на РДВ от страна на френските органи в този случай.

                                               


