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Преюдициални въпроси
Трябва ли член 288 ДФЕС във връзка с член 5, параграф 4 или с член 5, параграф 5 във връзка с приложение I, точка 2 от
Директива 91/676/ЕИО (1) на Съвета от 12 декември 1991 година за опазване на водите от замърсяване с нитрати от
селскостопански източници (наричана по-нататък „Директивата за нитратите“) да се тълкува в смисъл, че
a) публично водоснабдително предприятие — което предоставя водоснабдителни услуги, като, преди да подаде питейна
вода към (задължително свързаните към водопроводната мрежа) потребители, пречиства водата с повишено съдържание
на нитрати, добивана от предоставения му на разположение за тази цел кладенец, за да се намали под 50 милиграма на
литър концентрацията на нитратите във водата, преди да бъде подадена към потребителите, и което по закон е длъжно да
снабдява с вода потребителите в определен район — е пряко засегнато лице по смисъла на практиката на Съда на
Европейския съюз (в случая поради евентуално неправилно транспониране на Директива 91/676/ЕИО на Съвета от
12 декември 1991 г.), тъй като поради — по негово твърдение — недостатъчни планове за действие (защото в
обслужвания от него район концентрацията на нитрати във водата превишава 50 милиграма на литър) то трябва да
извършва мерки за пречистване на водата и поради това Директивата за нитратите му предоставя следните субективни
права:
a.1) за изменение на национална програма за действие, приета с цел транспонирането на Директивата за нитратите
(съгласно член 5, параграф 4 от тази директива), по такъв начин, че да се приемат по-строги мерки, за да се постигнат
целите по член 1 от Директивата за нитратите, и по-конкретно да се постигне максимална концентрация на нитрати
в подземните води до 50 милиграма на литър в отделните водоизточници?
a.2) за предприемане на всякакви допълнителни мерки или засилени действия (съгласно член 5, параграф 5 от
Директивата за нитратите), насочени към постигане на целите по член 1 от Директивата за нитратите, и по-конкретно
за постигане на максимална концентрация на нитрати в подземните води до 50 милиграма на литър в отделните
водоизточници?
б) потребител — който притежава законоустановено право да ползва водата от кладенеца в собствения си имот за лични
нужди, но не я ползва поради повишеното съдържание на нитрати в нея (не е могъл да я ползва към момента на
предявяване на искането, което е в основата на производството, и макар да е могъл да я ползва към момента на
постановяване на настоящия акт за преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз, безспорно е могло да се
очаква ново повишаване на съдържанието на нитрати във водата над 50 милиграма на литър), като вместо това ползва
подаваната от публичния водоснабдител вода — е пряко засегнато лице по смисъла на практиката на Съда на
Европейския съюз (в случая поради евентуално неправилно транспониране на Директива 91/676/ЕИО на Съвета от
12 декември 1991 г.), доколкото поради — по негово твърдение — недостатъчни планове за действие с оглед на
обстоятелството, че концентрацията на нитрати във водата от неговия водоизточник (кладенец в имота му) превишава
50 милиграма на литър, той е засегнат, поради факта че не може да упражнява законното си ограничено право на
ползване на подземната вода в своя поземлен имот и поради това Директивата за нитратите му предоставя следните
субективни права:
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б.1) за изменение на национална програма за действие, приета с цел транспонирането на Директивата за нитратите
(съгласно член 5, параграф 4 от тази директива), по такъв начин, че да се приемат по-строги мерки, за да се постигнат
целите по член 1 от Директивата за нитратите, и по-конкретно за да се постигне максимална концентрация на
нитрати в подземните води до 50 милиграма на литър в отделните водоизточници?

б.2) за предприемане на всякакви допълнителни мерки или засилени действия (съгласно член 5, параграф 5 от
Директивата за нитратите), насочени към постигане на целите по член 1 от Директивата за нитратите, и поконкретно за постигане на максимална концентрация на нитрати в подземните води до 50 милиграма на литър в
отделните водоизточници?

в) община, която като юридическо лице на публичното право ползва или предоставя стопанисван от нея общински водоем
за снабдяване с питейна вода като източник на вода само за битови нужди поради повишената концентрация на нитрати
във водата от над 50 милиграма на литър, без по-този начин да се накърнява снабдяването с питейна вода, е пряко
засегнато лице по смисъла на практиката на Съда на Европейския съюз (в случая поради евентуално неправилно
транспониране на Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г.) с оглед на обстоятелството, че
концентрацията на нитрати във водата превишава 50 милиграма на литър във въпросния водоизточник, поради което е
невъзможно да се консумира като питейна вода, и поради това Директивата за нитратите ѝ предоставя следните
субективни права:

в.1) за изменение на национална програма за действие, приета с цел транспонирането на Директивата за нитратите
(съгласно член 5, параграф 4 от тази директива), по такъв начин, че да се въведат по-строги мерки, за да се постигнат
целите по член 1 от Директивата за нитратите, и по-конкретно за да се постигне максимална концентрация на
нитрати в подземните води до 50 милиграма на литър в отделните водоизточници?

в.2) за предприемане на всякакви допълнителни мерки или засилени действия (съгласно член 5, параграф 5 от
Директивата за нитратите), насочени към постигане на целите по член 1 от Директивата за нитратите, и по-конкретно
за постигане на максимална концентрация на нитрати в подземните води до 50 милиграма на литър в отделните
водоизточници?

Следва да се отбележи, че и в трите горепосочени хипотези във всички случаи е било гарантирано опазването на здравето
на потребителите, като в случаите по букви б) и в) потребителите (като носители на задължението и правото да бъдат
свързани с водопроводната мрежа) получават вода от съответното водоснабдително предприятие, а в случая по буква а)
водата е подлагана на мерки за пречистване.
(1)

Директива на Съвета от 12 декември 1991 година за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници
(ОВ L 375, 1991 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 81).
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