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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1686/2009, внесена от Xavier Geoffroy d'Assy, с френско
гражданство, от името на Асоциацията за защита на долините на реките 
Erve, Treulon и Vaige и управление на земите, подкрепена от 1200 
подписа, относно планираното развитие на басейна на река Erve в 
съответствие с рамковата директива относно политиката за водите

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията критикува оповестения от местните органи проект за развитие 
на басейна на Erve, изказвайки опасение, че той ще нанесе сериозни щети на околната 
среда, включително водната околна среда. Той поставя под въпрос заключенията на 
оценката на въздействието на околната среда, в частност точността на заключенията, на 
които тя се основава. Той е на мнение, че проектът е бил некоректно представен като 
необходим с оглед на изпълнението на задълженията съгласно рамковата директива 
относно политиката за водите (Директива 2000/60/ЕО) и че той ще включва 
разрушаването на редица бентове  със сериозни последици за местното 
биоразнообразие. Той е отбелязал множество забележки върху досието на 
разрешителното на проекта и настоява Европейският парламент да предприеме 
действия, за да гарантира, че мнението на местните жители ще бъде взето под внимание 
и че те ще участват в процеса на вземане на решения.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 февруари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Рамковата директива за водите изисква от държавите-членки да постигнат добро 
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състояние на всички водни обекти до 2015 г. Това включва добро екологично и 
химично състояние. В приложение V към директивата са определени качествените 
елементи за класификация на екологичното състояние. Те включват биологични 
елементи, но и елементи, подпомагащи биологичните елементи, като например 
продължителност на реката.

В случай на силно модифициран воден обект вследствие на определени устойчиви 
човешки дейности по развитието държавите-членки могат да го определят за „силно 
модифициран“, съгласно член 4, параграф 3 от директивата. За да продължат 
устойчивите човешки дейности, следва да се постигне добър екологичен потенциал, а 
не добро екологично състояние. В много случаи за постигането на добър екологичен 
потенциал е необходимо предприемането на мерки за възстановяване. При 
определянето на воден обект за силно модифициран следва да се представи обосновка 
на причините, поради които полезните цели на модификацията не могат да бъдат 
постигнати с други средства, които са значително по-добри като екологична 
възможност. Държавите-членки са тези, които следва да определят даден воден обект 
като силно модифициран, да определят специфичната цел на водния обект и да 
изготвят и приложат необходимите мерки за постигане на целта.

В случаите, когато се наблюдават модификации на воден обект, следва да се извърши 
оценка на това, дали тези модификации водят до влошаване на състоянието на водите. 
Ако това е така, се прилагат строгите условия съгласно член 4, параграф 7 от 
директивата.

Рамковата директива за водите (член 14) изисква консултации с обществеността 
относно проектите на планове за управление на речните басейни. 

В петицията не е посочено кои от предвидените в директивата задължения не са 
изпълнени. Също така не е посочено, че проектът ще доведе до влошаване на 
състоянието на водите. Във Франция проектите на планове за управление на речните 
басейни бяха представени за консултации с обществеността в рамките на определения 
срок и предадени на Комисията. Комисията ще извърши внимателна оценка на всички 
планове за управление на речните басейни и ще публикува констатациите си през 2012 
г. 

Заключения

Въз основа на предоставената информация, Комисията не е в състояние да установи 
нарушение на Рамковата директива за водите. 


