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ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА ОТ 2/3 МАЙ 2007 Г.

ОБЩИ ВЪПРОСИ

ХОРИЗОНТАЛНИ ВЪПРОСИ 

1. Опазване на климата (Adamos Adamou)
Всички ние сме съгласни, че ЕС ще трябва да играе водеща роля в международното 
опазване на климата, както и че колективните международни действия ще бъдат с 
ключово значение в насочването на ефективна, ефикасна и справедлива реакция в 
необходимия мащаб, за да се справим с предизвикателствата на промените на 
климата. ЕС е поел ангажимент за намаляване на емисиите на газове, причиняващи 
парников ефект, с 30% до 2020 г., при условие че други развити страни са поели 
ангажимент за съпоставимо намаляване на емисиите си. Въпреки това беше взето 
решение, че докато не се постигне глобално споразумение относно тези 30%, ЕС ще се 
ангажира да намали своите емисии на газове, причиняващи парников ефект, с едва 
20%. 
Как Комисията обяснява това разграничение? Защо опазването на околната среда – в 
дългосрочен план – и на общественото здраве зависи в голяма степен от това какви 
действия ще решат да предприемат останалите? Трябва ли ЕС просто да разчита на 
икономически критерии и оценки за конкурентоспособност?
По какъв начин Комисията планира да упражни натиск върху САЩ, за да спазват 
протокола от Киото и ангажиментите си след 2012 г.? 

2. Действия на ЕС за намаляване на случайната смъртност на морски птици при 
съпътстващ улов (Bart Staes)
На заседание на комитета по риболов на Организацията по прехрана и земеделие 
(ФАО) през 1999 г. ЕС се ангажира да изработи общностен план за действие за 
намаляване на случайната смърт на морски птици при съпътстващ улов. Всяка година 
загиват общо 300 000 морски птици, от които 100 000 албатроси, като по-голямата 
част от тях загиват от риболовни траулери, повечето от които плават под флага на ЕС. 
В съобщението относно включване на изисквания за опазване на околната среда в 
общата политика в областта на рибарството (COM(2002)186) беше определена цел за 
внасяне на предложения за общностно законодателство по този въпрос до 2003 г. 
Наскоро публикуваното съобщение на Комисията относно спиране на загубата на 
биологичното разнообразие до 2010 г. отново включва тази цел, без да определя ясен 
краен срок. Би ли могла Комисията да ни информира какъв напредък е постигнат по 
този въпрос?



PE 386.518 2/4 DT\658131BG.doc

BG

ПРИЛАГАНЕ НА ДИРЕКТИВИ – ОСОБЕНИ СЛУЧАИ

3. Замърсяване на река Раба (Peter Olajos)
Единствената река в Унгария, подходяща за рафтинг — река Раба — в продължение 
на години е замърсявана от промишлени заводи, разположени по крайбрежието на 
реката откъм австрийската граница: фабриката за лиосел, завода за преработка на 
кожи и геотермичната електроцентрала във Фюрстенфелд. Големите количества 
вещества, които те изхвърлят в реката, съдържащи химикали, масло и сол, причиняват 
разпенване на реката и това, като се изключи естетическата вреда, поставя сериозни 
екологични проблеми. Изследванията показват, че биологичното разнообразие в 
реката постоянно намалява в резултат на замърсяването, като същевременно 
интересът към екотуризма, риболова и водните спортове, който зависи от тези 
фактори, почти напълно е изчезнал.

В последните години Австрия даде многобройни обещания да спре замърсяването и да 
възстанови реката в първоначалното й екологично състояние. Съвсем наскоро, на 27 
февруари 2007 г., австрийският канцлер обяви, че държавни субсидии ще бъдат 
плащани на онези заводи, които не се експлоатират съгласно нормите на ЕС и в които 
използваната технология е вредна за околната среда; това включваше трите завода, 
споменати по-горе.

През изминалите две години внесох два въпроса по същата тема до институциите на 
ЕС (въпрос, отправен към Комисията, изискващ писмен отговор от 9 декември 2005 г., 
относно разпенването на река Раба (P-4838/05) и въпрос, изискващ устен отговор, във 
времето за въпроси през юни 2006 г. относно разпенването на река Раба (H-0075/06), 
които отправих направо към австрийското председателство), на които действително 
получих отговори, но оттогава не са предприети никакви съществени действия. В 
действителност положението продължи да се влошава.
Какво ще направи Комисията, за да спре замърсяването на река Раба и унищожаването 
на живите организми в нея? По какъв начин Австрия, от своя страна, ще прилага 
задължителните регламенти в областта на околната среда? Какви гаранции вижда 
страната за намиране на подходящи средства за решаване на ситуацията, която 
продължава повече от пет години?

4. Възобновяеми енергии (Roberto Musacchio)
Като се вземе предвид голямото значение на приемането на подходящи мерки за 
подобряване и подпомагане на възобновяемите енергии, подчертано във всички 
неотдавнашни съобщения на ЕК относно промените на климата, ние питаме дали 
Европейската комисия е информирана за съгласуваното въвеждане в италианската 
законодателна уредба на Директива 2001/77 посредством законодателен акт №387, 
издаден на 29.12.2003 г. По-специално ние питаме дали включването в понятието за 
възобновяеми енергии, съдържащо се в цитираната директива на ЕО, на енергията, 
произвеждана от хибридни електроцентрали, и по-специално чрез използване на 
отпадъчни изкопаеми горива чрез отвеждането им в инсинератори, независимо че не 
са биологично разпадащи се отпадъци, съответства на целта на директивата.
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5. Въпрос към Комисията относно прилагането на екологичното законодателство 
от държавите-членки (Evangelia Tzampazi)

Член 3 от Директива 2001/77/ΕО относно насърчаване на производството и 
потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на 
вътрешния електроенергиен пазар изисква от държавите-членки да определят 
примерни национални цели за потреблението на електричество. Съгласно член 27 от 
Закон 3468 Гърция е поела ангажимент да гарантира, че до 2010 г. 20,1% от 
електричеството й ще се произвежда от възобновяеми източници. Независимо от 
изискването за приемане на план за разпределение на възобновяеми енергийни 
източници, този ангажимент все още не е изпълнен, като в резултат на това проектите 
изостават от графика и се създава климат на несигурност за инвеститорите.

Смята ли Комисията, че целта за 20% е постижима до 2010 г., и ако не е, какви мерки 
ще предприеме за насърчаване на производството на електричество от възобновяеми 
енергийни източници в Гърция?

Възнамерява ли Комисията да препоръча определяне на задължителна цел за 
производство на електричество от възобновяеми енергийни източници на равнище 
ЕС?

6. Директивата относно излезлите от употреба превозни средства (Chris Davies)
Удовлетворена ли е Комисията от обстоятелството, че Обединеното кралство 
изпълнява изискванията на директивата, и по-специално от това, че всички превозни 
средства се депонират чрез оправомощени съоръжения за третиране и че във всички 
случаи се издава сертификат за унищожаване?

7. Определяне на обекти по Натура 2000 в Румъния и България:
Съгласно директивата за местообитанията България и Румъния бяха задължени да 
представят предложенията си за списъци на обекти по Натура 2000 на Европейската 
комисия към датата на тяхното присъединяване - 1 януари 2007 г. Представиха ли 
двете страни своите официални списъци на обекти понастоящем? Ако не, кога 
Комисията очаква да получи техните списъци и какви мерки се прилагат на 
национално равнище или на равнище ЕС, за да се гарантира, че потенциалните обекти 
по Натура 2000 няма да бъдат унищожени междувременно от незаконни дейности? 
По-специално вече има данни, че известен брой съществуващи защитени зони 
съгласно националното законодателство, включително потенциални обекти по Натура 
2000, са сериозно увредени от незаконно строителство, незаконна сеч и 
бракониерство. Примерите включват незаконно построени ски-съоръжения в 
Национален парк „Пирин” в България; незаконно строителство на вили в Природен 
парк „Странджа” и други райони по българското черноморско крайбрежие; незаконно 
строителство на туристически съоръжения и съоръжения за отдих в Природен парк 
„Чахлау” в Румъния; незаконна сеч в Национален парк „Пиатра Краюлуи” в Румъния. 
Информирана ли е Комисията за тези незаконни дейности и какви мерки предлага да 
бъдат взети по отношение на националните правителства във връзка с това?
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