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РАБОТЕН ДОКУМЕНТ

ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО В ОБЛАСТТА НА
ОКОЛНАТА СРЕДА

ВЪПРОСИ КЪМ КОМИСИЯТА ЗА ОБСЪЖДАНЕ ПО ВРЕМЕ НА
ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА НА 26-27

НОЕМВРИ 2007 Г.

ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ГРАДСКИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 
ДИРЕКТИВА 91/271/ЕИО

1. Пречистване на градски отпадъчни води (Margrete Auken, Marie Anne Isler Béguin 
и Hiltrud Breyer)

Пълното прилагане на законодателството, свързано с водата, като например Директива 
91/271/ЕИО относно пречистването на градските отпадъчни води (UWWTD) е 
необходимо условие за спазване на Рамковата директива за водите (РДВ). През 2003 г., 
в ЕС-15, държавите-членки са докладвали за прилагането на едва 81 процента от 
UWWTD. През последните години Комисията е предприела правни действия срещу 
няколко държави-членки.
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Мнозинството от дванадесетте нови държави-членки ползват преходни периоди до 
2015 г. за спазване на UWWTD. Въпреки това, вече като че ли е ясно, че някои от тях не 
са склонни да изпълнят задълженията си по UWWTD в срок поради липса на 
политическа воля за гарантиране на нужното финансиране. По тази причина изглежда, 
че някои от тези държави-членки дори призовават за преразглеждане на горепосочената 
директива в името на „по-добро регулиране”.

До коя дата Комисията предвижда пълно спазване на UWWTD от страна на ЕС-15? В 
кои случаи Комисията ще предприеме правни действия съгласно член 228 срещу 
държави-членки от ЕС-15, за които е установено, че не спазват UWWTD? Дали 
Комисията ще се съпротивлява на призивите от страна на държавите-членки за 
преразглеждане на UWWTD? Какво действие ще предприеме за гарантиране на 
пълното прилагане на UWWTD в ЕС-12 до 2015 г.?

2. Въпрос относно прилагането от Гърция на член 5 от Директива 91/271/ЕИО
(Evangelia Tzampazi)

Член 5 от Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на градските отпадъчни води 
гласи, че държавите-членки установяват чувствителните зони на тяхна територия и 
следят за това градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, 
преди заустването им в чувствителни зони да бъдат подлагани на по-строго 
пречистване с цел избягване на нанасянето на щети на околната среда. Както става ясно 
от съответното съобщение на Европейската комисия, срещу Гърция е образувано 
производство за установяване на нарушение поради неспособността на последната да 
предприеме изискваните от нея действия.

В тази връзка въпросът към Комисията гласи:
Какво е развитието на нещата във въпросния случай?
Какви действия възнамерява да предприеме с цел гарантиране на правилното прилагане 
на Директива 91/271ЕИО и защитата на чувствителните зони от недостатъчно доброто 
пречистване на градските отпадъчни води?

ВЪПРОСИ ОТНОСНО РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ЗА ВОДИТЕ 2000/60/ЕО

3. Първи етап на прилагането на Рамковата директива за водите (Margrete Auken, 
Marie Anne Isler Béguin и Hiltrud Breyer)

Съобщението на Комисията COM(2007) 128 от 22 март 2007 г. описва в мрачни и 
критични тонове първия етап на прилагането на Рамковата директива за водите 
200/60/ЕО (РДВ). В горепосоченото съобщение Комисията е набелязала 19 държави-
членки със сериозни слабости по отношение на член 4, член 9 или член 14, а по-
голямата част от останалите държави-членки не са въвели РДВ в пълно съответствие.

Член 4 определя екологичните цели, член 9 разисква възвращаемостта на разходите за 
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водни услуги, а член 14 засяга въпросите за информацията за обществеността и 
консултациите и така те съставят сърцевината на РДВ.

Освен това Комисията е установила, че средно повече от 60 % от всички повърхностни 
водни обекти в ЕС или рискуват да не успеят да изпълнят екологичните цели на РДВ до 
2015 г., или не разполагат с цялостни данни за оценка на този риск.

Комисията заявява, че „ще разгледа горепосочените отрицателни заключения по 
възможно най-бърз начин”.

Кои държави-членки, ако изобщо има такива, като следствие от съобщението на 
Комисията, са предприели съответни действия за компенсиране на тяхното 
несъответствие? Какво действие „с най-важен приоритет” е предприела Комисията след 
м. март 2007 г., за да гарантира, че държавите-членки ще постигнат съответствие с РДВ 
възможно най-скоро и че ще изпълнят екологичните цели до 2015 г.?

4. Прилагане на член 4, параграф 7 от РДВ (Margrete Auken, Marie Anne Isler Béguin и 
Hiltrud Breyer)

Член 4, параграф 7 от РДВ гласи, че при определени условия държавите-членки не са в 
нарушение на разпоредбите на РДВ, дори когато не са в състояние достигнат добро 
състояние на подземния воден обект, добро екологично състояние или когато не са в 
състояние да предотвратят влошаване на състоянието на водата.

Кои държави-членки са въвели правилно член 4, параграф 7 в националното 
законодателство? Дали Комисията счита, че държавите-членки, които са прибягнали 
или за които има вероятност да прибягнат до този член, са изпълнили или ще изпълнят  
всички съдържащи се в него условия? Какви действия ще предприеме Комисията срещу 
онези държави-членки, които не са въвели член 4, параграф 7 в националното 
законодателство или които не са го въвели правилно и въпреки това планират нови 
развойни дейности в инфраструктурата?

5. Съответствие на финансовите средства, предоставяни от Общността за 
инфраструктура, с РДВ (Margrete Auken, Marie Anne Isler Béguin и Hiltrud Breyer)

Съгласно документа на Комисията  „Превръщане на структурните и кохезионните 
фондове в положителни фактори за водите” от м. февруари 2006 г. помощта от 
фондовете трябва да е в съответствие с политиката за водите.

Въпреки това, до нас е достигнала информация относно общностно финансиране за 
различни проекти, като например изграждане на баражи, язовири или 
водноелектрически централи, които са в нарушение на РДВ, тъй като посочените в член 
4, параграф 7 условия, които разрешават неизпълнението на определени задължения, не 
се изпълняват.

Дали на Комисията е известно, че финансови средства на Общността се отделят за 
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значителни проекти, които биха могли да са в нарушение на законодателството на 
Общността по отношение на водите? Какви действия възнамерява да предприеме 
Комисията, за да гарантира, че разходите съгласно структурните и кохезионните 
фондове изпълняват правните изисквания на РДВ?

6. Преодоляване на значителни слабости (Margrete Auken, Marie Anne Isler Béguin и 
Hiltrud Breyer)

Съгласно съобщението на Комисията относно първия етап на прилагането на Рамковата 
директива за водите 2000/60/ЕО (РДВ) се наблюдават сериозни слабости по отношение 
на националната екологична оценка и системите за класификация и по-специално за 
изключително важната вътрешнокалибрационна процедура. Това сериозно накърнява 
доверието в РДВ.

Освен това, съобщението е установило, че методологиите и подходите по отношение на 
някои ключови теми (като определяне на силно модифицирани водни обекти, критерии 
за оценка на риска или разглеждане на количественото състояние на подземните води) 
се нуждаят от усъвършенстване.

В заключение документът заявява, че съществуващите празноти в данните и слабостите 
в анализите по член 5.(характеристики на района на речния басейн, преглед на 
въздействието на човешките дейности върху околната среда и икономически анализ на 
водоползването) следва да бъдат значително намалени.

Дали Комисията счита, че държавите-членки: а) признават тези слабости и б) 
предприемат достатъчни действия за тяхното преодоляване? Какви действия ще 
предприеме Комисията, за да окаже помощ при преодоляването на тези слабости, и 
дали производствата за установяване на нарушения ще бъдат част от тези действия?

7. Развитие на нещата в новите държави-членки (Richard Seeber)

Какви са последните новини във връзка с Рамковата директива за водите в новите 
държави-членки? Какви последствия от въвеждането на ценообразуване може да се 
набележат в новите държави-членки?

8. Влияние на демографските промени (Richard Seeber)

Намираме се в състояние на нарастващи демографски предизвикателства. Какви 
дългосрочни последствия може да има промяната в демографската структура върху 
бъдещото прилагане на Рамковата директива за водите, и по-специално по отношение 
на участието на обществеността?
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