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BG Единство в многообразието BG

ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА ОТ 24 ЯНУАРИ 2011 Г.

1. Биологично разнообразие (Sandrine Bélier)

След неуспеха да бъде постигната целта на ЕС за 2010 г. в областта на биологичното 
разнообразие, ЕС пое в Нагоя настоящия ангажимент да се спре намаляването на 
биологичното разнообразие, с цел да се гарантира, че през 2020 г. екосистемите ще са 
устойчиви и ще продължават 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? Възнамерява ли Комисията да предвиди достатъчно финансиране за 
управлението на обектите от „Натура 2000“?

2. Неприлагане на Директивата за опазването на естествените местообитания
(Chris Davies)

До момента Комисията е започнала три процедури по разглеждане на жалби и е 
изпратила четири официални уведомителни писма до българското правителство по 
повод неизпълнение на задължението за определяне както на броя, така и на площта на 
специалните защитени зони в съответствие в Директивата за опазване на дивите птици 
и продължаващото унищожаване на обекти, които следва да са защитени в 
съответствие с Директивата за опазване на дивите птици и Директивата за опазване на 
естествените местообитания.
Отговорът на българското правителство беше силно разочароващ. То все още не е 
приключило с определянето на обектите от „Натура 2000“ и е позволило да 
продължават да се нанасят вреди на много от тях.
Вредите, нанесени на нос Калиакра на българското черноморско крайбрежие, имат 
тежки последици за хиляди мигриращи щъркели, които зависят от Калиакра, тъй като 
за тях това е място за почивка по протежение на прелетния им път. Тя също така е част 
от единствената в света зона за зимуване на червеногушата гъска – вид, застрашен от 
изчезване в световен мащаб.

a) Защо Комисията, разглеждайки тези жалби, не е изпратила мотивирано 
становище и кога възнамерява да направи това?

б) Във връзка с нос Калиакра, как възнамерява Комисията да гарантира, че целият 
обект ще бъде включен в "Натура 2000”, предвид липсата на подходящо 
местообитание в близост, което да позволи компенсирането на щетите?

в) Как Комисията предвижда да гарантира възстановяването на тези обекти?
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3. Изхвърляне на опасни отпадъци в  големи количества в  мочурищата на 
Хуелва (Satu Hassi)

В град Хуелва, разположен в Южна Испания, на мястото на вливането на две реки в 
Атлантическия океан, предприятието Fertibéria всяка година излива 2,5 милиона тона 
фосфогипсови отпадъци в крайбрежно мочурище. Това продължава и в настоящия 
момент. Отпадъците са силно замърсени с тежки метали. С течение на годините това е 
довело до изхвърляне общо на повече от 120 милиона тона опасни отпадъци. Не са 
предприети никакви действия за осигуряване на непропускаемост, така че да се спре 
изтичането на съдържащите се в отпадъците тежки метали във водите на реките и по 
този начин в океана. 

През февруари 2009 г. на предишно оперативно заседание на парламентарната комисия 
проблемът беше обсъден с Европейската комисия. През март 2009 г. Комисията 
отговори писмено, че през февруари е изпратила допълнително официално 
уведомително писмо по повод неправилното прилагане на законодателството на ЕС 
относно депонирането на промишлени отпадъци в мочурищата на Хуелва, тъй като 
фосфогипсът е следвало да бъде разглеждан от компетентните органи като отпадък, а 
не като остатъчен промишлен продукт. В този случай приложима е Рамковата 
директива относно отпадъците, както и техническите изисквания, установени в 
Директивата относно депонирането на отпадъци, въз основа на член 19 от Директивата 
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 толерира 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 Комисията ще вземе 
решение да отнесе случая до Съда на Европейския съюз? Ако отговорът е отрицателен, 
какви са причините за това?

Когато депонирането на отпадъци бъде прекратено, ще предприеме ли Комисията 
правни действия, за да задължи испанските органи да гарантират санирането на обекта?

4. Европейски екологични проверки (Satu Hassi)

Въпреки че европейското законодателство относно отпадъците съществува от 35 
години насам, все още сме свидетели на сериозно неспазване на основни негови 
разпоредби в различни държави-членки. В Хуелва, Испания, испанските органи са 
разрешавали в продължение на десетилетия депонирането на милиони тонове опасни 
отпадъци в крайбрежно мочурище и процесът продължава и до настоящия момент въз 
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основа на разрешение, което неправилно разглежда тези отпадъци като остатъчни 
промишлени продукти (вж. отделен въпрос от Satu Hassi). 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 пропука хвостохранилище за червен шлам и 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 и дори 
пълното неспазване на основни разпоредби на законодателството на Съюза в областта 
на околната среда, по-конкретно на законодателството относно отпадъците, е практика 
в много държави-членки на ЕС дори и през 2010 г.

Надлежни проверки на правилното и цялостно прилагане на европейското 
законодателство в областта на околната среда биха могли да предотвратят много 
подобни аварии или бедствия. Изглежда обаче, че на много държави-членки им липсват 
или ресурси, или политическа воля, за да гарантират извършването на надлежни 
проверки. 

Още колко подобни случая са необходими, за да заеме Комисията по-решителна 
позиция относно екологичните проверки? Кога ще предложи Комисията правна рамка 
за европейски екологични проверки, за да се гарантира, че на територията на целия ЕС 
се извършват реални, независими проверки при еднакви за всички условия?

5. Програма за действие за околната среда (Richard Seeber)

Шестата програма за действие за околната среда прави обширен преглед на 
екологичните предизвикателства и предоставя стратегическа рамка за екологичната 
политика на Комисията до 2012 година. Нейните четири ключови екологични 
приоритета са изменението на климата, природата и биологичното разнообразие, 
околната среда и здравето, природните ресурси и отпадъците. 

Осъществява ли се прилагането на шестата програма за действие за околната среда и до 
каква степен е извършено това прилагане?

6. 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 другото, да се 
идентифицират и проверят химикалите, пораждащи най-голямо безпокойство, и когато 
е възможно, те да се заменят с по-малко опасни вещества.

Какво е настоящото положение във връзка с 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 обхвата на REACH?
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7. Процедура за нарушение (Kriton Arsenis)

Процедурата за нарушение играе съществена роля за гарантиране на правилното 
прилагане на законодателството на ЕС. От Европейската комисия се изисква да 
разглежда всяка година хиляди жалби и случаи на нарушения, процедура, която често е 
сложна и дълготрайна. Средният период, от първия етап на 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 откриване на нарушения на равнище 
държави-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 да е извършено нарушение на правото на ЕС, 
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 големият брой на персонала, който трябва да разглежда 
ежегодните жалби и случаи на нарушения в ЕС, какъв процент от тях се разглеждат от 
служители на Комисията и какъв процент е възложен на външни изпълнители?


