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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което 

ще приеме, следните предложения: 

1. Отбелязва, че поради дискреционните правомощия, които са предвидени в 

Директивата за екологичната отговорност (ДЕО), нейното прилагане в държавите 

членки не е координирано и му липсва хармонизация и ефективност, което води до 

недостатъци в прилагането, значителни разлики между държавите членки по 

отношение на броя на случаите, както и до неравнопоставени условия за 

конкуренция за операторите; 

2. призовава ДЕО да бъде преработена във възможно най-кратък срок; 

3. призовава, в контекста на прегледа на ДЕО, да се внесе повече яснота в 

определението за „екологични щети“, посочено в член 2, параграф 1, особено с 

оглед на критериите за определяне на случаите на същественото неблагоприятно 

влияние върху защитени видове и природни местообитания (Приложение I), както и 

на риска от щети на водите и щети на почвите по смисъла на член 2, параграф 1; 

призовава за изготвянето на нови определения, така че да обхващат всички щети за 

околната среда; 

4. призовава освен това Комисията да включи „екосистеми“ в определенията за 

„екологични щети“ и „природен ресурс“ в член 2; 

5. отбелязва, че изглежда някои държави членки прилагат ДЕО сравнително често при 

инциденти, от които възникват екологични щети, докато други държави членки в 

такива случаи вместо ДЕО прилагат националното законодателство; 

6.  приветства усилията на Комисията за оценка на пропуските при прилагането на 

ДЕО в различните държави членки и за справянето с тези пропуски; 

7. приветства развитието на Многогодишната работна програма (МРП) по ДЕО за 

периода 2017 – 2020 г.; 

8. припомня поуките от прилагането на настоящата схема на финансови обезпечения, 

които разкриха предизвикателства пред обезпечаването на отговорността на 

операторите за екологични щети, и изразява загриженост за случаите, в които 

операторите не са били в състояние да понесат разходите за отстраняване на 

екологични щети; 

9. припомня, че в случай на сериозен инцидент е възможно разходите да не бъдат 

компенсирани в пълен размер, ако операторите не са задължени да разполагат с 

финансово обезпечение за екологична отговорност; 

10. призовава всеки оператор, който получава ползи от извършването на определени 

дейности, да бъде и отговорен за причинените от тях екологични щети или 

замърсяване; 
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11. счита, че посоченият в член 1 обхват на екологичната отговорност следва да бъде 

разширен, като бъдат включени възстановяването на околната среда след 

приключването на съответните професионални дейности и връщането ѝ в изходното 

състояние, като този обхват да се прилага дори и когато екологичните щети са 

причинени от дейности или емисии, които са били изрично разрешени от 

компетентните органи; 

12. изразява съжаление, че дейности с потенциал да причинят потенциално 

неблагоприятно влияние върху биологичното разнообразие и околната среда, като 

преносът на опасни вещества по тръбопроводи, миннодобивната промишленост и 

разпространението на инвазивни чужди видове, в момента не се покриват от 

изискването за обективна отговорност; отбелязва, че особено за вредите върху 

биологичното разнообразие дейностите, изброени в Приложение III, не покриват 

достатъчно секторите, които потенциално повишават вредите; 

13. счита, че в контекста на прегледа на ДЕО би следвало да бъде приоритет да се 

увеличи строгата отговорност към дейности, които не са включени в Приложение 

III, за всички вреди на околната среда с неблагоприятни въздействия, така че да се 

подобри ефективността на законодателството по отношение на прилагането на 

принципа „замърсителят плаща“, и да се стимулират операторите да предприемат 

адекватно управление на риска за своите дейности; 

14. приканва Комисията в контекста на преглед на ДЕО да разшири обхвата на 

директивата и да наложи също така отговорност за щетите за човешкото здраве и 

околната среда, като например за въздуха и влажните зони; счита, че това ще 

приведе ДЕО в съответствие с други закони на ЕС относно защитата на човешкото 

здраве и околната среда и ще насърчи добавянето в ДЕО на разпоредби като 

включването на изискване да се предприемат предохранителни мерки, както и на 

мерки по отстраняване в извънредни ситуации или в самата директива, или в 

националното законодателство, което я изпълнява; 

15. приканва Комисията да гарантира прилагането на ДЕО към екологичните щети, 

причинени от каквито и да било професионални дейности, както и по-строг режим 

на отговорност на производителя; 

16. приканва Комисията в следващия преглед на ДЕО да включи щетите за човешкото 

здраве и за околната среда, причинени от замърсяването на въздуха вследствие на 

емисии от автомобили, които са в нарушение на законодателството на ЕС относно 

емисиите на вредни вещества, тъй като това би могло да доведе до повишаване на 

нивата на предохранителните мерки и до по-разумни действия; 

17. призовава за премахване на възможностите за освобождаване от отговорност 

поради притежаване на разрешително и освобождаване от отговорност във връзка 

със съвременното технологично равнище, за да се създадат еднакви условия на 

конкуренция, да се насърчи принципът „замърсителят плаща“ и в същото време да 

се подобри ефективността на законодателството; 

18. препоръчва възможността да се изисква субсидиарната държавна отговорност да 

стане задължение, за да се осигури ефективно и проактивно прилагане на 

законодателството; 
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19. счита, че предвид на тежестта и потенциалните въздействия на промишлените 

аварии и на рисковете за човешкото здраве, природната среда и недвижимите 

имоти, са необходими допълнителни защитни механизми, за да се осигури на 

европейските граждани сигурна и солидна система за предотвратяването и 

управлението на бедствени ситуации, която да е основана на споделяне на риска, на 

засилена отговорност на операторите в промишлеността и на принципа 

„замърсителят плаща“; 

20. призовава Комисията в контекста на преглед на ДЕО да обмисли възможността за 

налагане на задължение за държавите членки да докладват на всеки две години за 

прилагането на директивата; 

21. отново заявява, в контекста на преглед на ДЕО, своя призив за задължително 

финансово обезпечение, т.е. задължителна застраховка на операторите за 

екологична отговорност; приканва Комисията да разработи хармонизирана 

методология в ЕС за изчисляването на максимални прагове на отговорност за 

дейностите според характеристиката на всяка дейност и обкръжаващата я среда, и 

да прецени възможността това да бъде допълнено с общоевропейски фонд, създаден 

да покрива разходите за отстраняване, надвишаващи задължителното финансово 

обезпечение, в съответствие със съществуващи международни фондове за 

екологична отговорност; 

22. призовава Комисията да въведе за всички оператори в ЕС задължителна застраховка 

за екологична отговорност и да задължи всички държави членки да вземат мерките, 

необходими за обезпечаването на екологичната отговорност на всички оператори на 

тяхната територия; 

23. насърчава държавите членки да вземат мерки за ускоряване на създаването на 

инструменти и пазари за финансово обезпечение от подходящи икономически и 

финансови оператори, включително финансови механизми в случай на 

несъстоятелност, с цел да се даде възможност на операторите да използват 

инструменти за финансово гарантиране, които да покрият отговорността им; 

24. обръща внимание на проучването на Комисията за осъществимостта на 

концепцията за механизъм за споделяне на риска от промишлени аварии за целия 

ЕС1 и подчертава необходимостта от извършването на следващи анализи и на по-

задълбочено проучване на осъществимостта относно основните правни и финансови 

аспекти; 

25. приканва Комисията и държавите членки да направят така, че ДЕО адекватно да 

подкрепя усилията за постигане на целите на Директивите на ЕС за птиците и за 

местообитанията; настоява, че органите, отговорни за екологичните инспекции, 

трябва да бъдат включени в прилагането и изпълнението на закона за екологичната 

отговорност; 

26. счита, че санкциите по смисъла на наказателното право представляват друг важен 

                                                 
1  Проучване на осъществимостта на създаването на фонд за покриване на отговорността за околната 

среда и щети, възникнали от промишлени аварии, окончателен доклад, Европейска комисия, ГД „Околна 

среда“, 17 април 2013 г. 
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възпиращ фактор срещу екологичните щети и отбелязва със съжаление, че 

Директива 2008/99/ЕО от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда 

чрез наказателно право не е актуализирана; приканва Комисията да предприеме 

незабавни действия и да преразгледа обхвата на директивата, така че тя да покрива 

цялото приложимо законодателство на Съюза относно околната среда; 

27. подчертава, че не търпи отлагане приемането на европейско законодателство, 

установяващо минимални стандарти за прилагането на Конвенцията от Орхус в 

частта ѝ за достъпа до правосъдие; 

28. потвърждава искането си до Комисията да представи възможно най-скоро 

предложение за екологични инспекции на европейско равнище. 

  



 

AD\1127922BG.docx 7/8 PE599.800v02-00 

 BG 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

Дата на приемане 8.6.2017    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

46 

4 

3 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, 

Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-

Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Bas 

Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, 

Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Jytte 

Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Jo 

Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne 

Melior, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Davor Škrlec, 

Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Jørn Dohrmann, Ismail Ertug, Eleonora Evi, Jan Huitema, Urszula 

Krupa, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Sirpa 

Pietikäinen, Carolina Punset, Bart Staes, Tiemo Wölken, Carlos 

Zorrinho 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъствали на окончателното 

гласуване 

Arnaud Danjean, Wim van de Camp 

 
  



 

PE599.800v02-00 8/8 AD\1127922BG.docx 

BG 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

 

46 + 

ALDE Jan Huitema, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Carolina Punset, 

Frédérique Ries 

ECR Jørn Dohrmann, Arne Gericke 

EFDD Eleonora Evi 

GUE/NGL Lynn Boylan, Younous Omarjee 

NI Zoltán Balczó 

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Arnaud Danjean, Karl-Heinz Florenz, 

Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György 

Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Renate Sommer, Ivica Tolić, 

Adina-Ioana Vălean, Wim van de Camp 

S&D Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Ismail Ertug, 

Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Pavel Poc Tiemo Wölken, Flavio Zanonato, 

Carlos Zorrinho  

VERTS/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes  

 

4 - 

ECR Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

 

3 0 

ECR Mark Demesmaeker 

ENF Mireille D’Ornano, Jean-François Jalkh 

 


