
CM\797231BG.doc PE430.787

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.11.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0052/2009, внесена от Francesco Zurlo, с италианско 
гражданство, от името на „Verdi Crotone - Comitato Vertenza Ambientale 
Provincia di Crotone“ (комисията по околна среда на Crotone), относно 
замърсяването с отпадъци в  Crotone, недостатъчния достъп до 
информация и принципа „замърсителят плаща“

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява загриженост за описваното от него сериозно 
замърсяване на почвата и водата от промишлени комплекси и площадки за 
обезвреждане на предполагаемо токсични отпадъци в областта на Crotone-Cassano-
Cerchiara. Той твърди, че пряко засегнатите лица не са били включени в достатъчна 
степен в процеса на вземане на решение и че властите са им дали минимален достъп 
или не са им дали никакъв достъп до информация по този въпрос. Вносителят на 
петицията се позовава в тази връзка на Орхуската конвенция, програмата за действие в 
областта на околната среда и други споразумения и документи в областта на 
политиката по околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Вносителят на петицията, от името на „Associazione Verdi Crotone – Co.Ver.Kr“
(Comitato Vertenza Ambientale provincia di Crotone), изразява безпокойство във връзка 
със ситуацията в района „Crotone – Cassano – Cerchiara“, където според него почвата и 
водата са сериозно замърсени. Този район е бил определен за един от обектите от 



PE430.787 2/4 CM\797231BG.doc

BG

национален интерес, предназначени за подобряване по силата на Декрет № 468 от 
18.9.2001 г. Периметърът на района е бил определен с министерски декрет от 
26.11.2002 г. Изглежда, че още през 2002 г .  са били започнати процедури срещу
дружество, причиняващо замърсяването. От петицията не става ясно дали единствено 
това дружество е било отговорно или и други предприятия са допринесли за нанесените
на района щети. През същата 2002 г. след процедура за възлагане на обществена 
поръчка е било възложено изпълнението на окончателния проект за подобряване. От 
петицията не става ясно дали възложената поръчка за подобряване обхваща целия 
район или само зоната, заемана от въпросното дружество. Твърди се, че член 2 от 
Декрет-закон № 208 от 30.12.2008 г. позволява договаряне („transazioni globali“) за 
определяне на разходите за подобряване, за екологични и други евентуални щети, 
които държавата или административно-териториалните единици могат да поискат. 
Заинтересованите субекти или лица могат да изложат своите забележки във връзка с 
евентуалните транзакции.

Вносителят на петицията счита, че принципът „замърсителят плаща“ и по-конкретно 
Директива 2004/35/ЕО1 относно екологичната отговорност, както и участието на 
обществеността и достъпът до правосъдие по проблеми на околната среда, предвидени 
в Директиви 2003/4/ЕО2 и 2003/35/ЕО3, са били нарушени.

Принцип „замърсителят плаща“

Що се отнася до принципа „замърсителят плаща“ и някои свързани с отговорността 
документи, споменати в петицията, Комисията излага следните забележки:

Принципът „замърсителят плаща“, заложен в член 174, параграф 2 от Договора за ЕО, е 
един от водещите принципи на политиката на Общността в областта на околната среда. 
Следователно, той се взима под внимание в решенията при определянето на 
политиките и в съответното законодателство на Общността, както е например в 
Директивата относно екологичната отговорност. Въпреки това принципът 
„замърсителят плаща“, като принцип на политика, не може да бъде посочван като 
правно основание за конкретно действие, нито да служи за основа за установяване на 
несъответствие.

Конвенцията от Лугано4, която предвижда стриктна отговорност за опасни за околната 
среда дейности, все още не е влязла в сила. Тя е отворена за присъединяване от юни 
1993 г. насам, но до момента е била подписана от едва девет държави-членки, а нито 
една държава-членка не я е ратифицирала. Общността не е страна по тази конвенция.
                                               
1 Директива 2004/35/EC на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно 

екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните 
щети, ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56.

2  ОВ L 41 от 14.2.2003 г., стр. 26.

3  ОВ L 156 от 25.6.03 г., стр. 17.

4 Конвенция относно гражданската отговорност за щети, причинени от опасни за околната среда 
дейности.
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Зелената книга на Комисията относно гражданската отговорност за екологични щети от 
29 май 1993 г. и Бялата книга относно екологичната отговорност от 9 февруари 2000 г. 
бяха крайъгълните камъни по пътя към изготвянето и окончателното приемане на 
гореспоменатата Директива относно екологичната отговорност. Нито един от тези 
документи не налага правни задължения. 

Следователно, единственият приложим законодателен акт на Общността в областта на 
екологичните щети е Директивата относно екологичната отговорност. Основавайки се 
на принципа „замърсителят плаща“, Директивата относно екологичната отговорност
цели предотвратяването и отстраняването на екологичните щети. Екологичните щети се 
определят като щети, причинени на защитени видове или природни местообитания, 
щети на водите и щети на почвата. Директивата относно екологичната отговорност 
установява система на стриктна отговорност за щети на околната среда, причинени от 
изброените в директивата опасни дейности. Основните й цели са предотвратяването (в 
случай на непосредствена заплаха от щети) и отстраняването (възстановяване на 
увредените природни ресурси до изходното им състояние, или, ако това не е възможно, 
осигуряване на подобно ниво на ресурси). Отговорният оператор трябва да предприеме 
действията за предотвратяване и отстраняване и да поеме разходите за тях. 

Директивата относно екологичната отговорност обаче няма обратна сила. Тя не се 
прилага спрямо щети, предизвикани от емисия, събитие или инцидент, възникнали
преди 30 април 2007 г., и спрямо щети, предизвикани от емисия, събитие или инцидент, 
възникнали след 30 април 2007 г. в случаите, когато същите са резултат от конкретна 
дейност, извършена и приключила преди тази дата. 

От предоставената в петицията информация изглежда следва, че въпросното 
замърсяване на почвата и водите е било причинено дълго време преди влизането в сила 
на Директивата относно екологичната отговорност и, следователно, директивата не е 
приложима към настоящия случай.

Участие на обществеността и достъп до правосъдие по проблеми на околната среда

Вносителят на петицията изтъква също, че в случая са налице нарушение на участието 
на обществеността и липса на достъп до правосъдие по проблеми на околната среда, 
предвидени в Директиви 2003/4/ЕО и 2003/35/ЕО.

Директива 2003/4/CE се отнася до обществения достъп до информация за околната 
среда. Тя предвижда в частност, че посочените в член 2, параграф 2 публични власти 
предоставят на разположение информацията за околната среда, съхранявана от или за 
тях, на всеки заявител при поискване и без той да трябва да декларира интерес. Това 
предполага подаването на искане. Член 6 от директивата предвижда достъп до 
правосъдие за всеки заявител, който счита, че искането му за предоставяне на
информация е било игнорирано, било е погрешно отхвърлено, независимо дали изцяло 
или частично, че му е отговорено неточно или че по някакъв друг начин не е третирано 
в съответствие с членове 3, 4 или 5.

В нито един пасаж от петицията не става ясно, че е било подадено искане за достъп до 
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информация за околната среда. Поради това постановеният в член 6 от директивата 
достъп до правосъдие не е приложим към изложения случай. 

Директива 2003/35/ЕО предвижда участие на обществеността при изготвянето на 
определени планове и програми, отнасящи се до околната среда, и изменя Директиви
85/337/ЕИО и 96/61/ЕО по отношение на участието на обществеността и достъпа до 
правосъдие. Тази директива трябваше да бъде транспонирана в законодателството на 
всяка държава-членка най-късно до 25 юни 2005 г.

Член 2 от директивата предвижда участие на обществеността в посочените в 
приложение I планове и програми. Нито един план или програма не се отнася до 
подобряване на райони, където са били складирани значителни количества 
промишлени отпадъци, утайки от пречистване, и дори опасни отпадъци. Освен това, 
споменатото в петицията подобряване на околната среда е било предвидено в законови 
и подзаконови актове, датиращи от 2002 г. Дори и да се предположи, че изложеният в 
петицията случай е предвиден в някой от включените в приложение I планове или 
програми, към момента на фактите член 2 не е бил в сила.

Член 3 от Директива 2003/35/ЕО предвижда участие на обществеността и достъп до 
правосъдие във връзка с оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС). 
Подобряването на замърсени райони не е включено в проектите, посочени в 
приложения I и II към Директива 85/337/ЕИО. В следствие на това, предвид факта, че 
не се изисква ОВОС, член 3, параграф 7, който предвижда достъп до правосъдие за 
оспорване на законосъобразността на процедурата, решенията, действията или 
бездействията, свързани с ОВОС (член 10а от Директива 85/337/ЕИО, изменена с 
Директиви 97/11/ЕО и 2003/35/ЕО1), не е приложим в случая. Освен това, към момента 
на фактите (2001–2002 г.), тези правила все още не са били приети.

Същото се отнася и за член 4 от Директива 2003/35/ЕО, който предвижда участие на 
обществеността и достъп до правосъдие в рамките на интегрираната превенция и 
контрол на замърсяването.

Следователно, проверката на изложените в петицията факти не показа никакво 
нарушение на участието на обществеността и липса на достъп до правосъдие по 
проблеми на околната среда, предвидени в Директиви 2003/4/ЕО и 2003/35/ЕО.

Заключения

Комисията счита, че анализът на изложените в петицията факти не показва никакво 
нарушение по отношение на екологичната отговорност или на участието на 
обществеността и достъпа до правосъдие по проблеми на околната среда.

                                               
1 Директива 85/337/ЕИО беше изменена последно с Директива 2009/31/ЕО от 23.4.09 г., публикувана в 

ОВ L 140 от 5.6.2009 г., стр. 114. Това изменение обаче не се отнася до разглеждания случай.


