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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1282/2009, внесена от Ilpo Koppinen, с финландско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение на Рамковата директива за водите 
(2000/60/ЕО) от местните органи по околната среда в Pori

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията описва случая на река, която през първата половина на ХХ в. 
е била редовно драгирана съгласно закон от 1902 г., като това е дало на драгажните 
компании изключителни и неограничени права. Драгирането е унищожило много 
бързеи, а също и всички водни биотопи. През последните десетилетия на ХХ в. 
драгажните дейности са прекратени. През 2008 г. е представен план за възстановяване 
на реката. Това е подтикнало драгажните компании отново да предявят правото си да 
продължат своите редовни драгажни дейности. Финландският институт по околната 
среда в местния град се позовава на закона от 1902 г., за да обоснове продължаването 
на драгажните дейности. 

Въз основа на целите от Рамковата директива на ЕС за водите вносителят на петицията 
се е обърнал към националните органи по околната среда и омбудсмана с молба да се 
прекратят драгажните дейности. Нито един от тези органи не се е намесил. 
Междувременно финландското правителството е гласувало създаването на национален 
морски парк Bothnian, в който се влива въпросната река. Вносителят на петицията 
отправя искане за разяснение дали прилагането на закона за драгирането от 1902 г. 
може да бъде подкрепено в противоречие с Рамковата директива на ЕС за водите и по-
общи екологични съображения.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

В петицията се отправя искане до ЕС да предотврати започването на дейности във 
връзка с прочистването на река Uksjoki, докато не се докаже необходимостта от тях. 
Вносителят също така настоява за цялостна проверка на водосборния район на Uksjoki 
в съответствие с Рамковата директива за водите и призовава за правилна оценка на 
въздействието на дейностите по прочистване върху Балтийско море.

Според вносителя на петицията, река Uksjoki във Финландия се драгира (прочиства) без 
да е взето предвид изискването в Рамковата директива за водите (2000/60/EC)1. През 
2008 г. драгажните компании, за които се твърди, че са изготвили план за прочистване с 
цел да се предотврати регенерирането на риба в реката Uksjoki, са се противопоставили 
на инициативите за възстановяване на реката. Вносителят твърди, че правата за 
драгиране от началото на XX в. неправилно имат превес над Рамковата директива за 
водите. Вносителят се е обърнал към националните органи по околната среда и 
омбудсмана с молба да се прекратят драгажните дейности.

Първата актуализация на петицията е от 20 януари 2010 г., с информация относно 
молба на вносителя до апелативния съвет по въпросите на селското стопанство във 
Финландия. След това е актуализирана на 10 февруари 2010 г. след среща на вносителя 
на петицията с областния център по околна среда в Pori.

Основната цел на Рамковата директива за водите е да се постигне добро състояние на 
водните обекти по правило до 2015 г. 

В случай на минали модификации във водните обекти, държавите членки могат да 
определят даден воден обект като силно модифициран (член 4, параграф 3 от Рамковата 
директива за водите). Това може да стане само когато модификацията е такава, че 
предотвратява постигането на добро състояние. Освен това, трябва да бъде ясно, че не е 
налице по-добра екологична възможност за тази дейност, както и че промяна в тази 
дейност, по такъв начин, че тя да не повлияе на доброто състояние, би оказала 
значително въздействие върху дейностите във връзка с устойчивото развитие. При 
такъв сериозно модифициран воден обект трябва да бъде постигнат добър екологичен 
потенциал вместо добро екологично състояние. 

В случаите, когато нови модификации във физическите характеристики на воден обект 
са довели до влошаване на състоянието или до предотвратяване постигането на добро 
състояние, трябва да бъдат изпълнени определени условия съгласно Рамковата 
директива за водите (член 4, параграф 7 от Рамковата директива за водите – РДВ)2. 
Трябва да бъде направена оценка например на това дали не съществуват по-добри 
екологични възможности и дали причините за тези модификации трябва да натежат над 
ползите за околната среда.
                                               
1 ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1-73.
2 Насоки за прилагане на член 4, параграф 7 от Рамковата директива за водите са одобрени от 

директорите по водите в ЕС и са на разположение на: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_
mars09pdf/_EN_1.0_&a=d.



CM\887580BG.doc 3/4 PE439.228v03-00

BG

От представената в петицията информация не стават ясни мащабът и причината на 
дейностите по прочистване и няма точна информация относно въздействието на тези 
дейности върху водната среда. Поради това, не е ясно дали тези дейности биха довели 
до влошаване на състоянието или дали биха предотвратили постигането на добро
състояние. Няма данни за това кои от задълженията в директивата биха могли да бъдат 
нарушени. В представената информация няма доказателства, че в тази ситуация са 
нарушени разпоредбите на Рамковата директива за водите. 

Въз основа на предоставената информация Комисията не може да установи нарушение 
на Директива 2000/60/ЕО. 

4. Допълнителен отговор на Комисията (преразгледан), получен на 
6 май 2011 г. 

Петицията е била последно актуализирана на 15 ноември 2010 г. с информация относно 
статуса на изкопаване на реката. В допълнителната информация вносителите на 
петицията повтарят, че фотографските им доказателства показват отсъствието на 
широка 3 метра защитна зона по протежението на новодрагирания канал. Подразбира 
се, че подобни защитни зони са задължителни до водните пътища. Вносителят посочва 
също така, че за повторното изкопаване на реката е ползвано финансиране за развитие 
на селските райони. 

Комисията би желала да поясни, че мерките за кръстосано спазване съгласно правото 
на ЕС изискват от бенефициерите на директна помощ брегова защитна зона с широчина 
0,6 м. Освен това финландската програма за развитие на селските райони предвижда 
агро-екологична схема, в която изискването за защитна зона варира от 1 до 10 метра, в 
зависимост от характера на защитения воден път и профила на земята. Програмата 
определя също и как да бъдат поддържани такива защитни зони. Финландската 
програма за развитие на селските райони не предлага финансиране за изкопаване на 
водни пътища. 

Комисията би желала да напомни на комисията по петиции, че контролът, необходим за 
проверка на спазването на изискванията за защитните зони, е от компетентността на 
държавите членки. В случая на Финландия компетентният орган за директните 
плащания и компенсациите в рамките на програмата за развитие на селските райони е 
MAVI (Agency for Rural Affairs, P.O. Box 405, FI-60101 SEINÄJOKI, Finland). 
Комисията е поискала от MAVI да предостави подробна информация за конкретния 
случай, описан в петицията, по отношение на евентуални нарушения на ангажиментите 
в областта на мерките за кръстосано спазване и агро-екологичната схема и ще прегледа 
внимателно тази информация, за да определи подходящи последващи действия.

Финландските органи са приели, публикували и предоставили на Комисията навреме 
своите планове за управление на речните басейни. Понастоящем Комисията оценява 
получените планове и ще публикува своята оценка в края на 2012 г., в Трети доклад за 
изпълнението на Рамковата директива за водите. 

Преди да бъде изготвена тази хоризонтална оценка на наличните планове, Комисията 
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не е в позиция да направи оценка по отношение на съдържанието и спазването на 
изискванията за който и да било конкретен план.  Въпреки това тя редовно ще 
информира Парламента, щом приключи текущата оценка на съответните планове за 
управление на речните басейни през 2012 г.

Комисията е проверила също така и дали този канал и Haminaholman lahti, където се 
влива, са включени или се намират в близост до зона, определена от „Натура 2000“ за 
допълнителна защита, но е установила, че случаят не е такъв.

5. Отговор на Комисията (REV II), получен на 16 декември 2011 г.

Петицията е получена за пръв път през есента на 2009 г., но след това е актуализирана 
няколко пъти с допълнителни искания. Последните искания са свързани с неспазване 
на законодателството в областта на селското стопанство и неговото прилагане по 
отношение на гранични и филтърни ивици в стопанства по поречието. Самият проект за 
повторно изкопаване не е финансиран от фондове на ЕС, но земеделските 
производители, чиито стопанства се намират по поречието, получават директни 
плащания и плащания по финландската схема за земеделие и околна среда.

Комисията е поискала информация от отговорния орган (MAVI) относно проверките, 
извършени в земеделските стопанства по поречието във връзка със защитата на 
граничните и филтърните ивици, както и относно резултатите от тези проверки.

Съгласно информацията, получена от отговорния орган, решението за финансиране на 
проекта за повторно изкопаване включва изискване за възстановяване на гранични и 
буферни зони, на които са нанесени щети, до края на срока на изпълнение на проекта 
(30.9.2012 г.). Отговорният орган е извършил одита на заключителните работи през 
есента на 2011 г. Одитът е показал, че буферните зони и граничните ивици са 
възстановени във всички стопанства, с изключение на едно. Специално в случая на това 
стопанство на земеделския производител е било разрешено да възстанови зелената 
покривка през идната пролет, което все пак ще му даде възможност да спази 
изискването за възстановяване до края на септември 2012 г. 

По отношение на цялостното прилагане на законодателството, свързано с проверките 
на средствата, изплащани на земеделските производители, отговорният орган е 
представил доказателства, че средствата, получени от земеделските производители, са 
били одитирани съгласно Регламент № 1975/2006 на Комисията за определяне на 
подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета и че в тези 
одити не е докладвано за нарушения на изискването.

Заключение

Въз основа на получената информация Комисията не установява нарушение на 
законодателството в областта на селското стопанство, нито на неговото прилагане по 
отношение на гранични и филтърни ивици в стопанства по поречието.


