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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ

ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ 
НА ХРАНИТЕ, 1 ДЕКЕМВРИ 2010 Г.

1. Биологично разнообразие (Sandrine Bélier)

След неуспеха целите в областта на биологичното разнообразие „ЕС 2010“ да бъдат 
постигнати, в Нагоя ЕС пое настоящия ангажимент да спре намаляването на 
биологичното разнообразие, с цел да гарантира, че до 2020 г. екосистемите ще останат 
устойчиви и ще продължат да предоставят основни услуги. Чрез своята мрежа от 
защитени зони, „Натура 2000“ представлява съществен елемент от решаването на този 
въпрос. По какъв начин възнамерява Комисията да прекрати нарушаването на 
Директивата за опазване на естествените местообитания и Директивата за опазване на 
дивите птици и да гарантира тяхното цялостно прилагане? Какви мерки ще предприеме 
по-конкретно Комисията, за да гарантира достатъчно добър стандарт за оценката на 
въздействието и за контрол над правилното прилагане на процедурата по предоставяне 
на дерогация, описана в член 6, параграф 4 от Директивата за опазване на естествените 
местообитания? Предвижда ли Комисията приемане на достатъчно финансиране за 
управлението на обектите от „Натура 2000“?

2. Изпълнение на политиката на ЕС относно биогоривата: опазване на 
биологичното разнообразие (Karin Kadenbach)

Директивата относно енергията от възобновяеми източници посочва набор от критерии 
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за устойчивост, които допринасят за това да се гарантира, че области с високо 
биологично разнообразие няма да бъдат засегнати неблагоприятно от пазара на ЕС на 
горива от селскостопански продукти.

По-конкретно член 17 гласи:

3. Биогоривата и течните горива [...] не са произведени от суровини, произхождащи 
от терени с голямо значение за биоразнообразието, т.е. от терени с един от 
следните статуси през или след януари 2008 г., независимо дали тези терени 
продължават да имат този статус:

б) зони, определени [...] за защита на редки, под заплаха или застрашени от изчезване 
екосистеми или видове, признати от международни споразумения или включени в 
списъци, изготвени от междуправителствени организации или Международния съюз 
за опазване на природата, при условие че са признати в съответствие с член 18, 
параграф 4;

Минаха две години от приемането на директивата. Тя влезе в сила през юни 2009 г., а 
критериите трябва да бъдат изпълнени по места до декември 2010 г.

Доволна ли е Комисията от факта, че когато се прилагат тези критерии, производството 
на гориво от селскостопански продукти за автомобилите на ЕС понастоящем не нанася 
вреди на области с високо биологично разнообразие? Ако отговорът е отрицателен, по 
какъв начин Комисията гарантира прилагането на тези правила? Например, един 
производител на биогориво от Италия - Nuove Iniziative Industriali (Srl), възнамерява да 
продава горива от селскостопански продукти, които биха се получили от изсичането на 
горските масиви Dakatcha в Кения? Те представляват орнитологично важно място, 
включено в списъка на организацията „БърдЛайф Интернешънъл“, призната от Съда на 
Европейския съюз и място, което в ЕС разбира се би било защитено, тъй като се 
обитава от видове, поставени в червения списък на Международния съюз за опазване 
на природата и природните ресурси (IUCN).

3. Рамкова директива за водите (Richard Seeber)

Прилагането на Рамковата директива за водите (Директива 2000/60/ЕО) задължава 
държавите членки да създадат и публикуват планове за управление на речните басейни. 

Кои държави членки, спазвайки срока, са публикували вече своите планове за 
управление на речните басейни?
Колко планове за управление на речните басейни са публикувани до сега и 
съответстват ли те на насоките в Рамковата директива за водите?

4. Продължаваща криза с отпадъците в Кампания (Margrete Auken)

На 4 март 2010 г. Съдът на Европейския съюз постанови, че Италия е нарушила 
европейското законодателство като не е успяла да създаде в Кампания мрежа от 
инсталации, която да обезпечи изхвърлянето на градски отпадъци по начин, 
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незастрашаващ здравето на човека и околната среда (съдебно решение - Дело C-
297/08).

Въпреки това, Италия все още не е предприела необходимите мерки по изпълнението 
на решението на Съда. На 23 октомври 2010 г. Европейската комисия заяви, че 
настоящото положение е много сходно с кризата, избухнала през 2007 г. и довела до 
започването на наказателна процедура срещу Република Италия1. 

В нарушение на Рамковата директива за отпадъците и на Директивата относно 
депонирането на отпадъци опасни отпадъци биват смесени и/или изхвърляни заедно с 
битовите или органичните отпадъци. Депото за отпадъци в Terzigno (разположено на 
територията на един национален парк, който е и културен паметник под закрилата на 
ЮНЕСКО) нарушава изискванията на Директивата за депониране на отпадъци, наред с 
другото поради факта, че то е разположено на територията на национален парк и 
поради неприлагането на процедурите за приемане на отпадъци на член 11. Въпреки
този факт, компетентните органи възнамеряват да разширят площадката и да открият 
ново депо в границите на националния парк. По този начин компетентните органи в 
Италия сякаш напълно пренебрегват решението на Съда.

Гражданите масово протестират срещу съществуващото положение, което влошава 
техните условия на живот предвид силното замърсяване на околната среда и което ясно 
свидетелства за тежко нарушаване на законодателството на ЕС и неговите институции.

Кога ще започне Комисията процедура по член 260 срещу Италия, с оглед налагането 
на наказания, тъй като изглежда това е единственият начин да бъдат накарани 
италианските органи да се съобразят с решението на Съда?

5. Изхвърляне на опасни отпадъци в големи количества в блатата на Huelva
(Satu Hassi)

В град Huelva, разположен в южна Испания, на мястото на вливането на две реки в 
Атлантическия океан, предприятието Fertibéria всяка година излива 2,5 милиона тона 
фосфорно-гипсови отпадъци в едно крайбрежно блато. Това продължава до ден 
днешен. Отпадъците са силно замърсени с тежки метали. През годините, това доведе до 
натрупване на повече от 120 милиона тона изхвърлени опасни отпадъци. Не се 
предприемат никакви действия за осигуряване на непромокаемост, така че да се спре 
изтичането на тежки метали от отпадъците във водите на реките и по този начин в 
океана. 

През февруари 2009 г. на предишно заседание на тази комисия, свързано с въпроси по 
изпълнението, проблемът беше обсъден с Европейската комисия. През март 2009 г. 
Комисията отговори писмено, че през февруари е изпратила официално уведомително 
писмо относно неправилното прилагане на законодателството на ЕС по отношение 
депонирането на индустриални отпадъци в блатата на Huelva, тъй като фосфор-гипсът е 
следвало да бъде разглеждан от оправомощените органи като вид отпадък, а не като 

                                               
1 Изявление на Янез Поточник, член на Комисията, отговарящ за околната среда, относно положението, 
свързано с отпадъците в Кампания, Италия. Съобщение за пресата, Europa, 23 октомври 2010 г.
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остатъчен промишлен продукт. В този случай меродавност е имала Рамковата 
директива относно отпадъците, както и техническите изисквания, установени по силата 
на Директивата относно депонирането на отпадъци, въз основа на член 19 от 
Директивата на Съвета относно комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването. 

Депонирането, извършвано понастоящем, категорично нарушава тези правни 
задължения, а испанските органи са разрешили депонирането да продължи до края на 
тази година.

Колко време още Комисията ще търпи очевидното пренебрегване на приложимо 
законодателство от страна на испанските органи? 

Изпратила ли е вече Комисията последно писмено предупреждение („мотивирано 
становище “) до Испания? Ако отговорът е положителен, кога ще приеме Комисията 
решение да отнесе случая до Съда на Европейския съюз? Ако отговорът е отрицателен, 
какви са причините за това?

Ще предприеме ли Комисията правни стъпки, за да задължи испанските органи да 
гарантират санирането на площадката, когато депонирането на отпадъци бъде 
прекратено?

6. Европейски инспекции на околната среда (Satu Hassi)

Въпреки че европейското законодателство относно отпадъците съществува от 35 
години, все още сме свидетели на неспазване на основни негови разпоредби в различни 
държави членки. В Huelva, Испания, испанските органи са разрешавали в продължение 
на десетилетия депонирането на милиони тонове опасни отпадъци в крайбрежно блато 
и  въз основа на разрешение, което неправилно разглежда тези отпадъци като остатъчни 
промишлени продукти (вж. отделен въпрос от Satu Hassi), процесът продължава и до 
ден днешен. В Кампания, Италия, от много години насам заедно с битовите отпадъци 
се изхвърлят опасни отпадъци, включително в национален парк, въпреки решение на 
Съда (вж. отделен въпрос от Satu Hassi). В Унгария се срути хвостохранилище за 
червена кална маса, като уби 9 души, рани 130, опустоши две села и причини трайно 
замърсяване на селскостопанските земи. 

Това са само няколко примера, които показват, че неправилното прилагане, дори 
пълното неспазване на основни разпоредби на законодателството на Съюза относно 
околната среда, по-конкретно на законодателството относно отпадъците, дори през 
2010 г. е практика в много държави членки на ЕС.

Надлежните инспекции и цялостното прилагане на европейското законодателство в 
областта на околната среда биха могли да предотвратят много бедствия или аварии от 
подобен род. Изглежда обаче, че на много държави членки им липсват или ресурси или 
политическа воля, за да гарантират извършването на надлежни инспекции. 

Още колко подобни случая са необходими, за да заеме Комисията по-решителна 
позиция относно инспекциите на околната среда? Кога ще предложи Комисията правна 
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рамка за европейски инспекции на законодателството в областта на околната среда, за 
да се гарантира, че на територията на целия ЕС се извършват реални, независими 
проверки с еднакви за всички условия?

7. Прилагане на схемата на ЕС за търговия с емисии (Theodoros Skylakakis)

СТЕ на ЕС е най-голямата многостранна, многосекторна система за търговия с емисии 
на парникови газове в световен мащаб. Като се има предвид:
а) неправилната употреба на сертифицираните намаления на емисиите на пазара на 
СТЕ на ЕС, която доведе до груба злоупотреба с парите на европейските потребители 
за обезвреждането на газ HFC-23 при цени, 70 пъти по-големи от действителните 
разходи за неговото обезвреждане, като това създаде огромни неочаквани печалби за 
няколко компании от цял свят;
б) повишаването на количеството HFC-23 в атмосферата; 
в) очакваното предложение на Комисията за мярка за въвеждане на допълнителни 
качествени ограничения върху използването на кредити от промишлени газови проекти 
по СТЕ на ЕС в периода след 2012 г. и съответната оценка на въздействието;
г) че в случай на възможно неправилно функциониране във връзка с права за 
емисии, търгувани на пазара на въглеродни емисии в Европа, като например 
манипулиране на пазара, липса на конкуренция или случаи на картели, сред 
институциите на ЕС не съществува нито един орган, отговорен за контрола, 
разследването и намесата по време на такова неправилно функциониране, а 
съществуващите органи не разполагат в своя инструментариум с механизми, които да 
гарантират, че пазарът ще върви гладко.
Комисията възнамерява ли да подобри прилагането на законодателството по СТЕ след 
2013 г .  (включително евентуалното въвеждане на регулаторен орган за този 
новосъздаден пазар), така че подобни случаи да се избегнат в бъдеще?

8. Прилагане на законодателството относно ГМО (Bart Staes)
А. Законодателство за „съвместно съществуване“: В своя „Доклад относно 
съвместното съществуване на генетично модифицирани култури с традиционното и 
биологично земеделие“ (април 2009 г.), Комисията посочва, че само 15 държави-членки 
са приели конкретно законодателство за съвместно съществуване. Техният брой 
нараснал ли е от тогава? Има ли държави-членки, които отглеждат ГМО без никакво 
законодателство за съвместно съществуване? Испания – страната от ЕС с най-висок 
процент на отглеждането на ГМО в ЕС, приложила ли е до сега законодателството за 
съвместното съществуване?

Директива 2001/18/ЕО посочва, че: „Живи организми, освободени в околната среда в 
големи или малки количества за експериментални цели или като търговски продукти, 
могат да се размножат в околната среда и да пресекат национални граници, с което да 
засегнат други държави-членки. Последиците върху околната среда от подобно 
освобождаване могат да бъдат необратими.“ (съображение 4) и „Необходимо е да се 
осигури проследяемост на всички етапи от пускането на пазара на ГМО като продукт 
или като съставка на продукт, разрешени в съответствие с част В от настоящата 
директива“ (съображение 42).
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В същото време, в Регламент № 1829/2003 на няколко пъти се споменава правото на 
защита на потребителите и земеделските стопани да направят информиран избор. 
Съветът по околна среда през декември 2008 г. също повтори това, както и членът на 
Комисията – г-н Дали в няколко от своите изказвания по отношение на ГМО.

В новата си „Препоръка относно насоките за разработване на национални мерки за 
съвместно съществуване на генетично модифицирани култури с традиционните и 
биологичните земеделски култури с цел избягване на случайното наличие на ГМО в 
тях“ от юли 2010 г., Комисията посочва, че мерките за избягването на случайното 
наличие на ГМО в традиционните и биологичните земеделски култури, следва да се 
установят на равнището на държавите-членки. В този контекст, как Комисията цели 
едно по-добро прилагане на Директива 2001/18? Комисията възнамерява ли да направи 
правно обвързващо установяването на „мерките за съвместно съществуване“?

Б. Прозрачност: С оглед на чл. 25, параграф 4 от Директива 2001/18 и на 
решението на Съда на ЕО от февруари 2009 г. (дело C-552/07), Комисията може ли да 
обясни колко държави-членки са установили публичен регистър с подробна 
информация за мястото на освобождаване и кои държавите-членки все още не са?
Какво Комисията възнамерява да предприеме, за да се постигне подобряване на 
положението?

В. Замърсяване: В доклада си от 2009 г .  относно съвместното съществуване, 
Комисията посочва, че „повечето държави-членки са разработили такива мерки за 
съвместно съществуване, така че да предотвратят надхвърлянето на прага за 
етикетиране от 0,9 % за съдържание на ГМО в храни и фуражи.“(раздел 7.2). В същото 
време в Регламент № 1829/2003 се предвижда, че храните от ГМО трябва да бъдат 
етикетирани, с изключение на храни „съдържащи материали, които съдържат, състоят 
се или са произведени от ГМО в съотношения не по-високи от 0,9 процента от 
хранителните съставки, разглеждани индивидуално или храна, състояща се от една 
единствена съставка при условие че това наличие е случайно или технически 
неизбежно.“ Мерките за съвместно съществуване, насочени към замърсяване от 0.9%, 
доведоха до умишлено замърсяване, вече което не може да се смята за случайно.
Положението в държавите-членки подобрило ли се е понастоящем? Комисията 
съгласна ли е, че за да отговарят на изискванията на Регламент № 1829/2003, мерките за 
съвместно съществуване трябва да се стремят замърсяването да се избегне?

9. REACH (Richard Seeber)
Централизираната система на ЕС за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване 
на химикали (REACH, Регламент (ЕО) № 1907/2006) има за цел, наред с други цели, да 
се идентифицират и проверят химикалите, причиняващи най-голяма загриженост и, 
когато е възможно, те да се заменят с по-малко опасни вещества.

Какво е настоящото състояние на нещата по прилагането на регламента?
Възможно ли е да се наложи преразглеждане на регламента и ако отговорът е 
положителен, в какъв период от време?
Комисията вижда ли необходимост от разширяване на REACH?
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10. Програма за действие в областта на околната среда (Richard Seeber)

Шестата програма за действие хвърля широк поглед към предизвикателствата на 
околната среда и осигурява стратегическа рамка за екологичната политика на 
Комисията до 2012 година. Нейните четири ключови екологични приоритети са 
климатичните промени, природата и биологичното разнообразие, околната среда и 
здравето, природните ресурси и отпадъците.

Въвеждането на шестата програма за действие реализира ли се и до каква степен е 
достигнало прилагането ѝ?

11. Нарушение (Kriton Arsenis)

Процедурата за нарушение играе съществена роля за гарантиране на правилното 
прилагане на законодателството на ЕС. От Европейската комисия се изисква да се 
справя с хиляди жалби и случаи на нарушения всяка година, процедура, която често е 
сложна и дълготрайна. Средният период, от първата стъпка в процедурата за 
нарушение до приключването на производството, може да отнеме няколко години и 
изисква висока степен на сътрудничество между държавите-членки и Комисията.

В контекста на гореизложеното:

Трябва ли да има ефективен механизъм за предотвратяване на нарушенията в 
държавите-членки, координиран от Европейската комисия?

Трябва ли да има система за ранно предупреждение, въз основа на която Европейската 
комисия да може да се намеси преди нарушение на правото на ЕС да е настъпило, 
когато е налична информация за предстоящи национални законодателни или 
административни решения, които могат да доведат до нарушение на правото на ЕС?

Като се има предвид големия обем на персонала, който трябва да се занимава с 
ежегодните жалби и случаи на нарушения в ЕС, какъв процент от тях се обработват от 
служители на ЕО и какъв процент е възложен на външни изпълнители?


