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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0031/2011, внесена от Volker Schmohl, с германско 
гражданство, от името на Bürgerinitiative Müggelspree, относно гнева на 
някои граждани на провинция Бранденбург във връзка с въздействието 
на европейските политики съгласно Рамковата директива за водите

1. Резюме на петицията

Според вносителя на петицията хиляди граждани се очаква да изгубят своето 
имущество и средства за препитание в резултат на прилагането на Рамковата директива 
за водите от провинция Бранденбург и са разгневени на парламента заради това.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 април 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Вносителят на петицията твърди, че прилагането на Рамковата директива за водите1 в 
Бранденбург ще се отрази неблагоприятно върху личното му право на собственост 
поради възникването на по-чести наводнения в областта, които според него, биха 
настъпили поради предприетите възстановителни мерки.

Рамковата директива за водите установи стратегическа рамка за опазването на всички 

                                               
1 Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за 
установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (OВ L 327, 
22.12.2000 г, стр. 1–73).
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водни обекти, т.е. реки, езера, крайбрежни води и подземни води. Като крайъгълен 
камък в политиката на ЕС относно водите, Рамковата директива за водите (РДВ) 
предвижда като правило до края на 2015 г. всички водни обекти да отговарят на 
стандарта за „добро състояние“. За целта държавите-членки имат задължението да 
изготвят планове за управление на речните басейни и програма от мерки за всеки район 
на речен басейн. Тези програми от мерки трябва влязат в действие не по-късно от 
2012 г. 

Държавите-членки бяха задължени да представят за обществена консултация своите 
проекти на планове за управление на речните басейни и през 2010 г. да предадат на 
Европейската Комисия окончателния им вариант. Всички планове понастоящем се 
оценяват, а основните резултати от оценката ще бъдат оповестени в доклад относно 
изпълнението на Рамковата директива за водите, който е предвиден за 2012 г. (съгласно 
указаното в член 18 от РДВ). Този доклад ще включва преглед на това как държавите-
членки са се справили с планирането на управлението на речните басейни. 
Междувременно, в случай че Комисията установи наличие на нарушения в даден план 
за управление на речните басейни, тези нарушения ще бъдат разгледани със 
съответните държави-членки.

Следващите планове за управление на речните басейни следва да се подготвят до края 
на 2015 г., в съответствие с вече изготвените планове за управление на риска от 
наводнения съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕО1. Целта на директивата е 
да намали неблагоприятните последици за човешкото здраве, стопанската дейност, 
културното наследство и околната среда, причинени от наводненията. Директивата за 
наводненията признава тясната свързаност между управлението на водите и 
управлението на риска от наводнения и поради това изисква синхронизиране и 
координация, или интегриране, на процесите на планиране, включително и процеса на 
обществена консултация. Следователно както управлението на качеството на водите, 
така и управлението на риска от наводнения, са важни цели. 

Рамковата директива за водите определя обвързващи цели, като същевременно оставя 
широка свобода на действие на държавите-членки по отношение на начините на 
постигане на тези цели Планът за управление на речните басейни, който е от значение 
за настоящата петиция, е бил представен за обществена консултация и в тази рамка е 
било възможно да се повдигнат въпросите, които имат отношение към легитимните 
интереси на вносителя на петицията. Петицията не дава основание да се счита, че е 
налице евентуално нарушение на правото на ЕС и поради това вносителят би могъл да 
отнесе своя случай до вниманието на компетентните органи на съответната държава-
членка.

                                               

1 Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно 
оценката и управлението на риска от наводнения (OВ L 288, 6.11.2007 г., стр. 0027 – 0034).


