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Като водеща законодателна комисия, комисията по околна среда на Европейския 
парламент в момента изготвя доклад за прилагането на законодателството на ЕС, 
прието с общата цел да се гарантира опазването на биологичното разнообразие, като 
този доклад засяга и редица ключови европейски директиви. Мнението на комисията 
по околна среда и на Европейската комисия е, че целта на Плана за действие на ЕС, 
който трябваше да реши проблема с влошаването на биологичното разнообразие до 
2010 г., не е постигната. До момента все още няма никакви предложения за коригиране 
на този неуспех.

Комисията по петиции, която е призована да разглежда значителен и нарастващ брой 
петиции относно биологичното разнообразие, подавани от всички държави-членки, не е 
компетентна да формулира общо становище по този въпрос и все пак е в изключително 
добра позиция да изрази мнението на гражданите, подали петиция до Парламента по 
въпроси, свързани с биологичното разнообразие, и тъй като е разглеждала такива 
петиции, тя е сравнително добре квалифицирана да посочи конкретни области, в които 
законодателството на ЕС не оправдава (в редица случаи в изключително голяма степен)
очакванията на европейските граждани и местните общности.

Комисията отбелязва с интерес констатациите от доклада „Напредък по отношение на 
европейската цел за биологичното разнообразие през 2010 г.“, публикуван през 2009 г.
от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), и напълно зачита представените 
мнения, в които се отбелязва, че ние не трябва „да съсредоточаваме всичките си усилия 
за запазване на острови на биологично разнообразие, докато същевременно губим
природата навсякъде другаде“. Следователно той представя цялостен подход към 
проблема, което отразява това, за което много самите граждани на ЕС информират
Парламента, ако се преброят стотиците петиции в това отношение.

Агенцията също така отбелязва, че „е постигнат напредък в опазването на 
местообитанията, като до 17 % от сухоземната територия на ЕС сега са включени в 
мрежата „Натура 2000“ и добавя, че въпреки това 40–85 % от местообитанията и 40–
70 % от видовете от европейски интерес имат неблагоприятен природозащитен статус. 
От една страна, ЕАОС е окуражена от видимата обвързаност на държавите-членки на 
ЕС с европейските директиви в областта на околната среда и след това оборва това 
мнение, като посочва, от друга страна, че „състоянието на запазване на видове и 
местообитания, защитени по силата на Директивата за местообитанията на ЕС, е 
основание за загриженост“. Комисията по петиции е в състояние да одобри второто 
твърдение, но не може да потвърди първото. 

Много от получените петиции показват, че много държави-членки, особено местните и 
регионалните органи, не зачитат ключовите цели и много специфични разпоредби на 
трите основни директиви, посочени по-горе, като това незачитане би могло да 
представлява причина за загубата на биологично разнообразие. Това от своя страна 
подкопава доверието в правото на ЕС в областта на околната среда, което гражданите 
много ценят, и води до нарастващо чувство на неудовлетвореност от страна на 
гражданите, което ги кара да поставят под въпрос реалния дневен ред на ЕС по 
отношение на околната среда.

Наистина много петиции показват, че когато положението е критично и в противоречие 
с принципите на предпазливост и пропорционалност, органите винаги поставят своите
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собствени, много често тесни икономически приоритети над своите екологични 
съображения, особено при наличие на силни финансови лобита или интереси, какъвто
обикновено е случаят с големите инфраструктурни или градоустройствени проекти.

Комисията често е изразявала загрижеността си от липсата на ентусиазъм от страна на 
Комисията, чрез нейните специализирани служби, за намаляване на това, което 
комисията приема за незачитане на европейските директиви в областта на околната 
среда, като и съжаление от факта, че например Комисията твърде често приема за
истина отговорите от националните органи на исканията за информация във връзка с
петициите.

Това не е по вина на отделните служби, нито пък е критика към личната ангажираност 
на служителите с тяхната задача; в същото време фактът, че Комисията само в
изключително редки случаи действително разследва съответните проблеми на място,
очевидно не й позволява да формира пълно и обективно становище за същността на 
петициите, изпратени от комисията до нея за предварително разследване.

От друга страна, комисията по петиции организира проучвателни мисии и нейните
членове често познават от първа ръка проблемите и засегнатите области и все пак 
тяхното становище не винаги има същата тежест, както официалните отговори от 
министерствата на околната среда или постоянните представителства в Брюксел. Това е 
фактор, който често подкопава опитите за постигане на успешен резултат за 
основателните петиции, насочващи вниманието към нарушения в територии от „Натура 
2000“ или нарушения на Директивата за птиците.

По отношение на Директивата за ОВОС, в този си вид тя е по същество процедурна
директива, която е изключително слаба по отношение на реалното си въздействие 
върху областите с крехка екосистема и освен това е непригодна да изпълнява това, 
което би трябвало да бъде нейна основна задача, а именно, да гарантира надлежна
защита на естествената околна среда, както и на историческото или архитектурно 
наследство.

 Налице е неяснота относно това кога Комисията може да се намесва с оглед
предотвратяване на щети върху околната среда.

 Абсурдно е самият инвеститор на проекта да е натоварен с отговорността за 
оценката на въздействието върху околната среда, в която той има преки 
финансови или политически интереси. Тази директива би могла да бъде
подсилена, например чрез въвеждането на система за акредитация, позволяваща 
на независими експерти да провеждат ОВОС.

Тази директива трябва да бъде подсилена и се предлага да се предвиди изготвянето на
законодателен доклад по собствена инициатива от комисията по околна среда.

При изпълнението има несъмнено важни предизвикателства:

 Забавянията при създаването на мрежата понякога са значителни.
 Относително малко територии от „Натура 2000“ са добре управлявани, а 

инвестициите в управлението им обикновено са недостатъчни; следователно 
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плановете за управление трябва да бъдат допълнително развити.
 Оценката на въздействието върху околната среда и стратегическата оценка на 

околната среда рядко са със задоволително качество що се отнася до
биологичното разнообразие.

Външното проучване:

Изправена пред все по-голям брой петиции, свързани с Директивата за 
местообитанията, комисията по петиции стартира външно проучване, което подробно 
разследва слабостите в прилагането на директивата в няколко държави-членки, особено 
по отношение на член 6, който може би е най-спорен.1

Констатациите и препоръките от проучванията отчитат теоретичните съображения, 
съответните закони и директиви и европейската и национална съдебна практика. Много 
от констатациите заслужават специално да бъдат споменати в настоящия работен 
документ и те включват следното:

 в резултат на забавянето при определянето на териториите от особено значение 
за биологичното разнообразие (и затова налагащо специално внимание) не бяха 
установени защитни мерки и влошаването на биологичното разнообразие се 
увеличи драстично;

 член 6 изисква да се извършват подходящи оценки на въздействието, когато 
проектът може да окаже значително влияние върху територия от „Натура 2000“, 
но в твърде много случаи те се извършват твърде късно или не се извършват 
изобщо и следователно не се оценяват нито алтернативите, нито кумулативния 
ефект от няколко проекта;

 когато се провеждат проучвания за подходящи оценки на въздействието, на тях 
често им липсва научна обективност, тъй като са били проведени от самите 
инвеститори, а не от специалисти в областта на опазването на природата —
следва да се гарантира независимостта на подходящите оценки на 
въздействието;

 компенсаторни мерки като цяло липсват и не се проверяват системно от 
публичните органи; освен това те много рядко се прилагат преди извършването 
на работите, както би трябвало да бъде — след това често е твърде късно!

 националните органи неправилно уравновесяват или претеглят различните
интереси (засегнатите икономически/екологични/местни общности) и не са 
задължени да разкриват обосновката зад решенията си, ако и когато се търси 
дерогация от член 6;

 има много примери, в които националните органи не са потърсили мнението на 
Европейската комисия, въпреки че това е изискване на директивата.

Не трябва да се забравя, че проучването засяга само един от аспектите на Директивата 
за местообитанията, но неговите констатации така или иначе потвърждават мнението 
на комисията по петиции, формирано по време на предишния мандат, и предоставят
допълнителен обективен анализ, който се надяваме, че ще бъде от полза за колегите от 

                                               
1 Изпълнение в държавите-членки на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване 
на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, и по-специално на член 6 от нея.  Проучване, 
проведено от Milieu Ltd/Nicolas de Sadeleer et al. за Тематичен отдел В – ГД „Вътрешни политики на ЕС“. 
Представено и обсъдено в комисията по петиции през октомври 2009 г. То включва национални оценки 
на проекти в Белгия, Франция, Германия, Полша, Испания, Швеция, Румъния и Обединеното кралство.
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комисията по околна среда. Това, разбира се, не изключва по-нататъшно разследване и 
вече е взето предвид от комисията по петиции при нейните собствени разисквания.

Получени петиции.

Основното внимание на вносителите на петиции, поне през последните 3 години, е 
насочено към околната среда и нейното опазване и съхранение. През 2008 г. са внесени
309 такива петиции или 12,7% от общия брой допустими петиции.

На почти всяко заседание на комисията обаче членовете й разглеждат петиции, които 
неизменно засягат въпроси, свързани с проблемите на околната среда, за които 
европейските граждани са загрижени. Случаите по-долу са пример за това.

Поради сериозната си загриженост за околната среда в района на Балтийско море 
комисията първо организира публично изслушване и след това изготви подробен 
доклад относно въздействието на предложения газопровод през Балтийско море –
„Северен поток“, въз основа на петициите, получени по-специално от Полша и Литва. 
Двамата членове на Европейската комисия Piebalgs и Dimas присъстваха на публичното 
изслушване, провело се през януари 2008 г., за да информират членовете за опасенията 
на Комисията, като докладът, който впоследствие беше приет с голямо мнозинство и
който включва и становищата на комисията по външни работи и комисията по 
промишленост , изследвания и енергетика, посочва като приоритет необходимостта от 
запазване на твърде крехката екологична област на плиткото Балтийско море, която 
вече е сериозно застрашена вследствие на десетилетия на занемаряване и замърсяване.

Ирландия също заемаше важно място в разискванията на комисията, на които 
задълбочено се обсъждаха притесненията относно предложенията за изграждане на 
депа за отпадъци над значителни водоносни слоеве, по-специално петицията от 
инициативна група Nevitt Lusk, която поставя под въпрос разпоредбите на Рамковата 
директива за водите. Комисията също така изрази своята загриженост за маршрута, 
избран от ирландската Национална пътна агенция за магистрала М3, който засяга не 
само проблеми на околната среда, но и въпроса за опазване на обект от историческо 
значение в Тара.

Във Франция, предложенията на Генералния съвет на Loiret за изграждане на редица 
допълнителни мостове над р. Лоара, нагоре и надолу по течението от Орлеан, се 
оспорват бурно от вносители на петиции в продължение на години.1 Предлаганият мост 
в Mardié предизвиква най-много спорове поради уникалните характеристики на зоната, 
която е призната от ЮНЕСКО за част от световното наследство, както и от ЕС за 
територия от „Натура 2000“. Зоната е дом на редица застрашени птичи видове, 
включително орел рибар, както и на различни редки растителни видове. На речните 
брегове често могат да се видят бобри, а крайречната зона, която служи за заливна и 
влажна зона, се населява от редица водолюбиви видове птици. Независимо от 

                                               
1 Вж. по-специално петиции 0037-05, 1282-07, 883-05, 914-07 и др., които бяха разследвани от комисията 
през 2007 г. и след това; вж. по-специално доклада от проучвателната мисия в района през октомври 
2007 г. на Marcin Libicki, Luciana Sbarbati и Margrete Auken (PE 398.337.)
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ангажиментите, поети в многостранната дискусия в областта на околната среда
(„Grenelle of the Environment“) френското правителство до момента запазва мълчание. 
Все пак в момента се извършва оценка на въздействието върху околната среда.

В Полша последната девствена гора в Европа — дом на последните няколко
европейски бизони, близо до Bialystoc и Augustow беше спасена в последния момент в 
резултат на съвместно действие на комисията по петиции, която организира 
проучвателна мисия в района, и най-вече на Комисията, която успя да получи
разпореждане от Съда на Европейските общности за предотвратяване на 
продължаването на проект по Трансевропейската мрежа за изграждане на пътя via 
Baltica.1 След тази успешна петиция беше запазена и целостта на долина Rospuda. 
Впоследствие, когато полските органи бяха принудени да променят първоначалните си 
планове, беше договорен алтернативен маршрут.

През 2007 г. около една трета от петициите в областта на околната среда бяха подадени 
от испански граждани. В допълнение към крайбрежните райони на Средиземно море, 
където биологичното разнообразие често е на второ място след мащабните 
градоустройствени проекти, за което Европейският парламент заяви становището си в 
доклада Auken, има и други получени петиции, които сочат недостатъчно зачитане на
целите на директивите в областта на околната среда. Например в Тенерифе органите 
изглежда са пренебрегнали Директивата за местообитанията, когато са взели решение 
да разработят нова инфраструктура, пресичаща няколко територии от значение за 
Общността. Изглежда е било пренебрегнато кумулативното въздействие на проекта. 
Откритите рудници в Villablina, Leon също доведоха до големи вреди за крехката
екосистема, която би следвало да е защитена по силата на европейските директиви в 
областта на околната среда.

Басейнът и делтата на река Дунав също са предмет на загриженост за вносителите на 
петиции от Унгария, Австрия и разбира се, Румъния.2 В Унгария гористият район 
Sajolad е опустошен, въпреки че беше най-голямата гора за твърда дървесина в 
националния парк Aggtelek и източник на богата флора. Много животински видове 
впоследствие също изчезнаха. Промените по р. Дунав с цел да се отговори на
изискванията на трансевропейските водни мрежи също бяха обект на силна критика от 
страна на местните вносители на петиции между Виена и Братислава, където 
планираните работи ще се отразят на подпочвените води и снабдяването с питейна вода 
и ще увеличат риска от наводнения вследствие на загубата на крайречни гори и влажни 
зони. По отношение на този пример Комисията действително не намери недостатъци в
прилагането на Директивата за оценка на въздействието върху околната среда, тъй като 
всички процедури очевидно са били спазени, и въпреки това проектът все пак е имал
значително отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие, което 
очевидно представлява заобикаляне на директивата.

От Румъния, фондация „Eco Pontica“ представи своите притеснения пред комисията по 
петиции във връзка с инфраструктурни проекти в региона на Добруджа, най-вече нови 
кариери и вятърни паркове.

                                               
1 Вж. доклада от проучвателната мисия в Полша, 11-14 юни, ръководена от Thijs Berman, с David
Hammerstein и Martin Callanan. (PE376.717).
2 Петиция 1328-07 от Унгария, 0111-08 от Румъния и 0419-08 от Австрия касаят различни аспекти на 
опазването на биологичното разнообразие в този район. 
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Вносителите на петиции от Румъния и България също се свързаха с комисията във 
връзка с това, което те приемат за липса на признаване от страна на техните органи на 
целите на законодателството на ЕС по отношение на опазването на видовете и 
биологичното разнообразие по крайбрежните зони на Черно море, както и в някои от 
планинските райони на Рила и Родопите.1 Всички те протестират срещу това, което 
възприемат като нежелание на националните или регионалните органи да признаят
значението на Директива 92/43/ЕО за местообитанията.

В действителност изглежда, че България повдига много голям брой специфични 
проблеми, включително слабости в опазването на крайбрежната зона на Калиакра,
издаване на разрешения за значително развитие на инфраструктурни и туристически 
проекти, без да се извършва оценка на въздействието върху околната среда; неуспех в 
опазването на областта Емине-Иракли и Странджа също по Черноморието; и най-
необичайно, Комисията е потвърждавала мнението на вносителите на петиции, че има 
проблеми с осигуряването на подходяща защита за специално защитените зони при 
разрешаването на планове и проекти за урбанизация, туризъм и вятърни паркове.

От Обединеното кралство сдружението White Horse Alliance посочва сходни слабости
във връзка с голям инфраструктурен проект, а в Уелс групата за опазване на планина 
Betws протестира срещу общото нежелание на органите да прилагат Директивата за 
местообитанията в техния район.2

Коментар.

Много важен аспект в опазването на биологичното разнообразие в Европа е не само 
правилното прилагане на законодателството на ЕС на национално равнище, но също 
така необходимостта от по-ефективно трансгранично сътрудничество между страните. 
Трябва да бъдат разработени много по-ясни стратегии за обширните райони като река
Дунав или Балтийско море, които да включват всички заинтересовани страни, при 
което наличието на една координирана стратегия е от съществено значение за 
опазването на биологичното разнообразие.

Като се има предвид, че много защитени зони от „Натура 2000“ са пряко или косвено 
засегнати от замърсяване и че на природата се нанасят вреди и от страни извън Европа, 
трябва да се подчертае необходимостта от разширяване на подхода на тези европейски 
инструменти към съседните страни и партньорите на ЕС.

Вносителите на петиции дават стотици примери за ситуации, в които загубата на 
биологичното разнообразие е проблем и за които те смятат, че органите не изпълняват
ангажимента си за съхранение и опазване. При сегашното състояние на нещата
тежестта на доказване по-често пада върху вносителите на петиции, които не винаги са 
юристи в областта на околната среда или специалисти по биологичните науки. В 

                                               
1 Вж. по-специално петиции 0997-07, 1062-08, 1534-08, които все още са открити и очакват допълнителна 
информация от органите. Комисията е открила процедура за нарушение въз основа на петиции 1299-07 и
1494-07.
2 Вж. съответно петиции 0777-09 и 0933-08.



PE438.284v02-008/9 DT\806215BG.docBG

повечето случаи те са представители на местните общности, които са станали 
свидетели на заплахата за тяхната местна природа и искат да направят нещо за нея, 
преди да е станало твърде късно. Много често те са по-разочаровани отвсякога да 
установят, че в резултат на неизпълнението на европейските директиви равнището на 
опазване на околната среда е незадоволително. Това равнище на опазване е твърде 
далече от очакванията на гражданите по отношение на целите на ЕС за опазването на 
околната среда.

Не ги успокоява това, че им се казва, че, разбира се, директивите на ЕС са резултат от 
компромиси между институциите на ЕС и държавите-членки и че до момента, в който
директивите бъдат транспонирани в националното законодателство, могат да бъдат 
въведени допълнителни елементи за по-нататъшно намаляване на всякакъв риск от 
строго прилагане на правото на Общността. Държавите-членки също така знаят колко 
трудно Комисията може да постигне успех с процедура за нарушение съгласно член 
257 от Договора от Лисабон.
(Предишен член 226).

Членовете на комисията по петиции знаят колко често Комисията изпитва нежелание 
да дава критични изявления относно намеренията на дадена държава-членка (или 
частен инвеститор, защитаван от националните или регионалните органи) да поставя
пречки пред защитена зона до „вземането на окончателно решение от органите“, когато
почти винаги е твърде късно. В повечето случаи принципът на предпазни мерки
изглежда не съществува.

Затова ние трябва активно да предотвратяваме нарушенията на правото на Общността,
като повишаваме значението, придавано на принципа на предпазливост, тъй като,
когато към служители на Комисията се отправят въпроси, много от тях не оценяват 
важността на този принцип за гражданите на ЕС, които сигнализират на институциите 
за риска от неговото неприлагане или отхвърляне от държавите-членки, както и самата 
Комисия, особено когато са засегнати големи инфраструктурни проекти.

Държавите-членки винаги са по-добре подготвени да отговорят или по-скоро да забавят
своя отговор, да намерят правилния начин на извинение, който ги защитава. Понякога 
неяснотата на законодателството го позволява. Те са готови да признаят, че нещо не е 
наред само в много редки случаи и обикновено се стремят да обосноват своите 
действия и финансовите си ангажименти за нова инфраструктура, тъй като влиянието
на индустрията и съветите на специалистите са на тяхна страна. Много държави-членки 
неизменно се опитват да проточат нещата, докато не стане твърде късно да се 
предприемат действия за предотвратяване на влошаването на биологичното 
разнообразие, и не е нещо необичайно някои петиции да останат отворени в 
продължение на години в очакване на несъществуващо приключване, което много 
често е във вид на разпространение на частичните ни отговори на исканията за 
информация.

Крайните срокове за реакция от страна на Европейската комисия и държавите-членки 
следва да бъдат ясно определени.

Накратко, ако се върнем към началото на този кратък документ, противоречивите
констатации на Европейската агенция за околна среда не са изненадващи. Опазването
на околната среда, независимо от официалните изявления за противното и независимо 



DT\806215BG.doc 9/9 PE438.284v02-00

BG

от многобройните политически ангажименти, поети от страна на правителствата и 
водещи политици, не успява да получи политическия приоритет, който трябва да му 
бъде даден, ако искаме да има някаква възможност да се преобърне тенденцията на 
влошаване. За да се гарантира, че природните ресурси на Европа и нейните резервати 
от местообитания на дива флора и фауна ще бъдат запазени и в бъдеще, е необходимо 
много повече от политически изявления, както и много повече от съществуващите 
директиви на ЕС — независимо от тяхната добронамереност. В политически план е
наложително да се отчете тясната връзка между опазването на биологичното 
разнообразие и борбата срещу изменението на климата (подчертана в Carta de Siracusa 
на Г-8 и на конференцията от Атина през април 2009 г.), а политическите ангажименти 
да се свържат с ефективни действия за прекратяване на загубата на биологично 
разнообразие.

В краткосрочен план трябва да се направи много по-сериозна оценка на въздействието 
на съществуващото законодателство в областта на околната среда, като се започне от 
Директивата за ОВОС, Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, 
както и да се предложат нови по-строги насоки, за да се гарантира правилното 
прилагане на тези директиви въз основа на препоръките на компетентната комисия на 
самия Парламент, с която комисията по петиции с готовност ще работи, за да се 
гарантира, че притесненията на гражданите ще бъдат по-добре отразявани в бъдещите 
действия в областта на околната среда.

Приоритет е пълното и ефективно прилагане на действащото европейско 
законодателство! Въпреки че, както видяхме, очевидно има нужда от известни 
подобрения, е важно да се съсредоточим върху правоприлагането и по-ефективния 
мониторинг. Комисията трябва да реагира по-бързо и решително и да си определи ясни 
срокове за случаите, в които държавите-членки не прилагат правото на ЕС и позволяват
да се влоши околната среда и да се изгуби биологичното разнообразие. Парламентът 
ще бъде по-бдителен отвсякога в упражняването на наблюдение по отношение на това. 
Нуждаем се от амбициозна цел, както и от ангажименти, които са изпълними.

ЕС и неговите държави-членки не успяха да изпълнят първия план за действие в 
областта на биологичното разнообразие: не трябва да им се позволява да не успеят и по 
втория план.


