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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0482/2020, внесена от M.B., с австрийско гражданство, 
относно различните видове европейски системи за измерване на 
нитрати

Петиция № 0490/2020, внесена от E.W., с австрийско гражданство, 
относно различните видове европейски системи за измерване на 
нитрати

Петиция № 0491/2020, внесена от C.R., с германско гражданство, 
подписана от 17 други лица, относно различните видове европейски 
системи за измерване на нитрати

Петиция № 0499/2020, внесена от Кристоф Кристенсен, с германско 
гражданство, относно различните видове европейски системи за 
измерване на нитрати

Петиция № 0535/2020, внесена от K.E., с германско гражданство, 
относно различните видове европейски системи за измерване на 
нитрати

1. Резюме на петиции № 0482/2020, № 0490/2020, № 0491/2020, № 0499/2020 и 
№ 0535/2020

Вносителите на петициите твърдят, че в резултат на преразглеждането на регламента за 
торовете транспонирането на Директивата за нитратите се е отложило с няколко години. 
Според тях обаче съществуват проблеми със системите за измерване в целия ЕС, тъй 
като измервателните станции в държавите членки не използват едни и същи стандарти и 
следователно резултатите не могат да бъдат сравнявани лесно. Това води и до проблеми 
с конкуренцията в европейското селско стопанство. Вносителите на петициите питат по 
какъв начин ЕС ще гарантира сравнимостта на резултатите от измерванията в държавите 
членки, дали е налице осведоменост относно разликите между системите за измерване и 
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дали приемането на регламент на ЕС относно измервателните системи би могло да 
доведе до сравнимост на резултатите.

2. Допустимост

Петиции № 0482/2020, № 0490/2020, № 0491/2020 и № 0499/2020
Обявена за допустима на 27 юли 2020 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

Петиция № 0535/2020
Обявена за допустима на 30 юли 2020 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Петиции № 0490/2012, № 0491/2012, № 0499/2020 и № 0535/2020

Вследствие на преразглеждането на германския регламент за торовете, приет през април 
2020 г., вносителите на петициите са загрижени за еднаквото прилагане на Директива 
91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати (Директива за 
нитратите)1. 

Вносителите на петициите питат по какъв начин ЕС гарантира сравнимостта на 
наблюдението в различните държави членки и дали Комисията разполага с информация 
за различните модели системи на станциите за наблюдение в рамките на ЕС. Те питат 
дали Комисията счита, че изпълнението на единен общоевропейски регламент за 
мониторинг би довело до съпоставими резултати в различните държави членки. 

Вносителите на петициите смятат също, че са налице твърде различни изисквания за 
земеделските стопани в държавите членки. 

Коментари на Комисията 

Директивата за нитратите изисква от държавите членки да определят подземните и 
повърхностните води, които са замърсени или са в риск да бъдат замърсени от нитрати. 
Земни площи, които се отводняват в тези замърсени води, се определят като уязвими на 
нитрати зони (УНЗ). УНЗ се преразглеждат най-малко на всеки четири години. 
Държавите членки са освободени от задължението да посочват специални уязвими зони, 
когато създават програми за действие, прилагани в цялата им национална територия.

За да намалят и предотвратят по-нататъшно замърсяване, държавите членки трябва да 
създадат програми за действие, в които да вземат предвид местните условия като 
селскостопанския натиск, нивото на замърсяване, свойствата на почвите и климатичните 
условия. 

Държавите членки изготвят и прилагат адекватни програми за наблюдение с цел 
отчитане на ефективността на програмите за действие. В случай че прилагат програмата 

1 Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от селскостопански източници ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1 – 8.
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за действие на цялата национална територия, те следят за съдържанието на нитрати във 
водите (повърхностни и подземни) в избраните точки на измерване, които позволяват да 
се определи степента на замърсяване с нитрати. 

Комисията предоставя на държавите членки насоки за наблюдение, които съдържат 
съвети относно честотата на вземане на проби, избора на мястото за вземане на проби, 
времето и наблюдението на тенденциите на подземните и повърхностните води, 
включително крайбрежните и морските води. Националните органи обаче трябва да 
създадат най-подходящата и ефикасна мрежа за наблюдение.

В съответствие с директивата за нитратите държавите членки представят доклад относно 
прилагането на директивата на всеки четири години с информация за кодекси за добра 
селскостопанска практика, уязвими на нитрати зони, резултати от наблюдение на водите 
и съответни аспекти на програмите за действие. 

Въз основа на тези национални доклади Комисията предава обобщаващ доклад до Съвета 
и Европейския парламент относно прилагането на Директивата за нитратите2. Докладът 
съдържа информация за селскостопанския натиск, качеството на водите и тенденциите, 
определянето на УНЗ и програмите за действие. Повече подробности за всяка държава 
членка са налични в работния документ на службите, придружаващ доклада. 

Заключение

Националните органи следва да създадат подходяща и ефикасна мрежа за наблюдение и 
ефективни програми за действие, като вземат предвид местните условия като 
селскостопанския натиск, нивото на замърсяване и почвено-климатичните условия.

Докладите, които се изготвят на всеки четири години от държавите членки, позволяват 
на Комисията да провери правилното прилагане на директивата за нитратите във всяка 
държава членка. 

Комисията не е задължена по закон да установи общоевропейска система за мониторинг, 
за да съпоставя резултатите в различните държави членки.

4. Отговор на Комисията (REV I), получен на 8 март 2021 г.

Петиции № 0490/2012, № 0491/2012, № 0499/2020 и № 0535/2020

Вследствие на преразглеждането на германския регламент за торовете, приет през април 
2020 г., вносителите на петициите са загрижени за еднаквото прилагане на Директива 
91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати (Директива за 
нитратите)3. 

Вносителите на петициите питат по какъв начин ЕС гарантира сравнимостта на 
наблюдението в различните държави членки и дали Комисията разполага с информация 
за различните модели системи на станциите за наблюдение в рамките на ЕС. Те питат 

2 https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html
3 Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от селскостопански източници ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1 – 8.

https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html
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дали Комисията счита, че изпълнението на единен общоевропейски регламент за 
мониторинг би довело до съпоставими резултати в различните държави членки. 

Те смятат също, че са налице твърде различни изисквания за земеделските стопани в 
държавите членки.

Петиция № 0482/2020, която е свързана с горепосочените петиции, беше разгледана на 
заседанието на комисията по петиции на 10 ноември 2020 г. Комитетът предложи да се 
установят хармонизирани правила за мониторинг и да се организира проучване относно 
начина, по който системите за мониторинг се прилагат в ЕС. Искането за изготвяне на 
проучване ще бъде представено на вниманието на комисията по земеделие и развитие на 
селските райони и на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

Коментари на Комисията 

Директивата за нитратите изисква от държавите членки да определят подземните и 
повърхностните води, които са замърсени или са в риск да бъдат замърсени от нитрати. 
Земни площи, които се отводняват в тези замърсени води, се определят като уязвими на 
нитрати зони (УНЗ). УНЗ се преразглеждат най-малко на всеки четири години. 
Държавите членки са освободени от задължението да посочват специални уязвими зони, 
когато създават програми за действие, прилагани в цялата им национална територия.

За да намалят и предотвратят по-нататъшно замърсяване, държавите членки трябва да 
създадат програми за действие, в които да вземат предвид местните условия като 
селскостопанския натиск, нивото на замърсяване, свойствата на почвите и климатичните 
условия. 

Държавите членки изготвят и прилагат адекватни програми за наблюдение с цел 
отчитане на ефективността на програмите за действие. В случай че прилагат програмата 
за действие на цялата национална територия, те следят за съдържанието на нитрати във 
водите (повърхностни и подземни) в избраните точки на измерване, които позволяват да 
се определи степента на замърсяване с нитрати. 

Целта на мониторинга е да се определи степента на замърсяване с нитрати и действията, 
необходими за предотвратяване или намаляване на това замърсяване, а не да се сравнява 
степента на замърсяване между държавите членки. 

Комисията предоставя на държавите членки насоки за наблюдение, които съдържат 
съвети относно честотата на вземане на проби, избора на мястото за вземане на проби, 
времето и наблюдението на тенденциите на подземните и повърхностните води, 
включително крайбрежните и морските води. Националните органи обаче трябва да 
създадат най-подходящата и ефикасна мрежа за наблюдение.

В съответствие с директивата за нитратите държавите членки представят доклад относно 
прилагането на директивата на всеки четири години с информация за кодекси за добра 
селскостопанска практика, уязвими на нитрати зони, резултати от наблюдение на водите 
и съответни аспекти на програмите за действие. 
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Въз основа на тези национални доклади Комисията предава обобщаващ доклад до Съвета 
и Европейския парламент относно прилагането на Директивата за нитратите4. Докладът 
съдържа информация за селскостопанския натиск, качеството на водите и тенденциите, 
определянето на УНЗ и програмите за действие. Повече подробности за всяка държава 
членка са налични в работния документ на службите, придружаващ доклада. 

Заключение

Националните органи следва да създадат подходяща и ефикасна мрежа за наблюдение и 
ефективни програми за действие, като вземат предвид местните условия като 
селскостопанския натиск, нивото на замърсяване и почвено-климатичните условия.

Докладите, които се изготвят на всеки четири години от държавите членки, позволяват 
на Комисията да провери правилното прилагане на директивата за нитратите във всяка 
държава членка. 

Комисията не счита за подходящо да прилага общоевропейска система за мониторинг, 
за да съпоставя резултатите в различните държави членки.

Комисията обаче би могла да обмисли изготвянето на проучване на начина, по който 
системите за мониторинг се прилагат от държавите членки.

4 https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html

https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/reports.html

