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ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРАВО В ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА НА 23-25 ЮНИ 2008 Г.

ХОРИЗОНТАЛНИ ВЪПРОСИ

1. Механизми за контрол на финансовите средства, отпускани от ЕС (S. Hassi)

По какъв начин Комисията гарантира, че със средства на Общността се финансират 
единствено проекти, които изцяло съответстват на законодателството на ЕС в областта на 
околната среда?

Какви механизми за контрол прилага Комисията, за да установи дали е налице пълно 
съответствие?

С какви механизми разполага Комисията за възстановяване на финансови средства от 
проекти, които не са били в съответствие с общностното законодателство в областта на 
околната среда?

Какъв е броят на проектите, финансирани от Общността от 2004 г. насам, които не са били 
в пълно съответствие с общностното законодателство в областта на околната среда и в 
колко случаи Комисията успя да възстанови неправомерно изплатените суми?
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ПРИЛАГАНЕ НА ДИРЕКТИВИ – ОСОБЕНИ СЛУЧАИ

2. Прилагане в Италия на общностното законодателство относно отпадъците (G. 
Sacconi)

На 23 май тази година италианското правителство издаде постановление № 90 относно 
извънредни мерки за справяне с критичното положение в отрасъла за преработка на 
отпадъци в област Кампания.
Към Комисията се отправя въпрос дали това постановление е съвместимо с Директива 
1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци и Директива 
2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците.
Към Комисията се отправя и въпрос дали въпросното постановление може да се счита за 
достатъчна мярка, за да бъде спряно образуваното от Комисията производство срещу 
Италия по повод на двата случая на нарушаване на законодателството на ЕС относно 
защитата на здравето на човека и опазването на околната среда срещу рисковете, 
произтичащи от отпадъци. 

3. Прилагане в Италия на общностното законодателство относно отпадъците (R. 
Mussachio)

Г-н Dimas, член на Европейската комисия, беше съвсем наясно с извънредното положение 
в Неапол: ние дълбоко приветствахме произнесената от него реч пред ЕП на 15 януари т.г. 
и многообещаващия ангажимент, който той пое, че местните и националните органи в 
Италия ще успеят да се справят със ситуацията. Как Комисията оценя неотдавнашното 
постановление № 90, издадено от италианските органи на 23 май, което се отнася 
предимно за графика и процедурите, свързани с предвидените мерки и с определянето на 
нови площадки за обезвреждане или модернизирането на действащи площадки за 
временно съхраняване на отпадъци в област Кампания? Счита ли Комисията, че 
определеният срок (7 дни), човешките ресурси (броят на експертите, който беше намален 
от 60 на 50) и техническите средства, предоставени за изпълнение на оценката на 
въздействието върху околната среда съобразно Директиви 85/337 и 97/11, ще осигурят 
съответствие с европейското законодателство? Въпросното постановление предвижда 
участие на населението единствено чрез информационните инициативи на 
министерството на образованието и председателството на Съвета. Според Комисията, 
следва ли спостановлението на италианските органи да се прилага ясно по отношение на 
Директиви 2003/4 и 2003/35 за прилагането на Конвенцията от Архус, която гарантира 
правото на информация и участието на заинтересованите участници и населението във 
вземането на решения относно планове за управление на отпадъците, като едно от 
ключовите действия от първостепенно значение?

4. Финансиране на проекти, свързани с управление на отпадъците в  област 
Кампания, със средства на ЕС (M. Frassoni)
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Според доклада относно привеждането в изпълнение на Рамката за подкрепа от 
Общността от декември 2007 г., италианската област Кампания е получила 367,53 млн. 
евро от Европейския фонд за регионално развитие/Европейски социален фонд за проекти, 
свързани с управлението на отпадъци и възстановяване на замърсени терени в периода 
2000 – 2006 г. 54% от тези средства бяха използвани за финансиране на 108 проекта за 
възстановяване, а останалата част – за проекти в областта на отпадъците. Докладът 
отбелязва ръст на процентния дял на разделното събиране на отпадъци в Южна Италия от 
2,4% на 10,2%, вследствие на финансовата помощ.

В същото време, улиците в провинциите Неапол и Касерта са затрупани с тонове 
отпадъци. Гражданите протестират срещу новите депа, тъй като се страхуват, че в тях 
(нелегално) биха могли да се депонират токсични отпадъци, както това се е случвало в 
сега действащите депа. Освен това неотдавнашното постановление на италианското 
правителство потенциално оправдава тези страхове, поради многобройните дерогации от 
правото на ЕС, които се предлагат в него.
1. Може ли Комисията да предостави подробен списък на всички проекти, които са 
получили финансова помощ в рамките на тези 367,53 млн. евро? 

2. Може ли Комисията да докаже, че цялата сума е била изразходвана единствено за 
проекти, които са в пълно съответствие със законодателството на Общността? Ако не, 
какъв е броят на финансираните проекти, във връзка с които съществуват неясноти, както 
и на платежните нареждания за възстановяване на неправомерно изплатени суми?

3. Какви мерки ще предприеме Комисията, за да гарантира, че сумата от 410 милиона 
евро, предвидена за периода 2007–2013 г., действително ще допринесе за разрешаване на 
проблема с отпадъците в Кампания?

5. Прилагане в Гърция на общностното законодателство относно отпадъците (D. 
Papadimoulis)

Преди време Комисията посочи, че с цел да се съобразят с решението на Съда на 
Европейските общности по делото C-205/03, гръцките органи са предприели мерки за 
премахване на всички незаконни сметища до 31.12.2008 г. Според предишни отговори на 
Комисията, в периода до септември 2007 г. от Кохезионния фонд са били финансирани 
814 програми за рехабилитация на незаконни площадки за депониране. 
Как Комисията оценя предоставената от гръцките органи информация относно 
предприетите мерки за затваряне на незаконни депа и относно използването на финансови 
средства от ЕС? Какво е съответното равнище на усвояване?  Дали според Комисията 
незаконните депа ще са спрели работа до края на 2008 г.? Какво възнамерява да направи 
Комисията, в случай че компетентните гръцки органи отново не успеят да изпълнят в срок 
задълженията си по прилагането на съответното европейско законодателство?

6. Прилагане в Полша на Директивата относно местообитанията (B. Sonik)

1. Дали Комисията ще разреши – във връзка с факта, че полското правителство е 
изготвило комплексна програма за обявяване и включване на територии в Европейската 
екологична мрежа НАТУРА 2000 – внасянето на несъществени промени във вече 
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предложения списък на териториите за НАТУРА 2000 (предложените промени ще бъдат 
обосновани и изготвени въз основа на специални научни изследвания)?

2. Като се има предвид, че Полша предлага за включване в Европейската екологична 
мрежа НАТУРА 2000 обширни територии, чиято площ възлиза на 20-30 хиляди хектара, 
ще позволи ли Комисията тези територии да бъдат категоризирани (напр. категория 0 –
липса на възможност за действие, категория 1 – ограничена възможност за действие и 
необходимост от оценка на въздействието върху околната среда, категория 2 – добра 
възможност за действие, категория 3 – липса на необходимост от оценка на въздействието 
върху околната среда)? Отделните категории ще бъдат определени въз основа на 
специално научно изследване.

3. Ще бъде ли възможно, в случаите, в които е трудно да се инвестира, да се организират 
работни срещи със съответните тела на Европейската комисия, с цел намирането на 
компромисни решения, за да се предотврати блокиране на вече започнали дейности?

4. Може ли Комисията да предостави организационна и финансова подкрепа на Полша 
във връзка с процеса на реорганизация на структурата на полските служби за опазване на 
природата?

5. В случай, че финансовите източници за дадени инвестиции бъдат блокирани, може ли 
Комисията да предложи мерки, които полското правителство би могло да приложи с оглед 
на възобновяването на дейностите? (Полша е склонна да предостави необходимите 
компенсации)

7. Прилагане във Финландия на Директивата относно местообитанията (S. Hassi, R. 
Myller)

Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и 
фауна е в основата на политиката на ЕС за опазване на природата и биологичното 
разнообразие. Мрежата НАТУРА 2000 беше създадена по силата на Директивата относно 
местообитанията.
Финландската област Pallastunturi е част от мрежата НАТУРА 2000. В Pallastunturi има 
няколко типове естествени местообитания, като например Феноскандинавските 
полубореални естествени стари листопадни широколистни гори, които според Директивата 
за местообитанията и приложенията към нея, спадат към типовете местообитания от 
интерес за Общността, чието опазване изисква определянето на специални защитени 
територии. По отношение на териториите, които обхващат тези типове местообитания, 
държавите-членки са длъжни да определят необходимите консервационни мерки, в това 
число подходящи планове за управление, специално разработени за въпросните територии. 
Директивата ясно посочва, че планове или проекти, които не са непосредствено свързани с 
управлението на територията или не са необходими за него, но които поотделно или във 
взаимодействие с други планове и проекти могат да окажат значително влияние, се подлагат 
на проверка, за да се оцени въздействието им върху територията от гледна точка на целите 
на съхраняването на тази територия.
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В момента има планове за построяване на нов хотелски комплекс в областта Pallastunturi. 
Това би могло да има сериозни последици за видовете и местообитанията в областта и 
следователно е изключително важно да бъдат изготвени всички необходими оценки.
Бихме желали да зададем на Комисията следните въпроси: По какъв начин Комисията може 
да осъществява наблюдение върху територии като Pallastunturi, които са включени в 
мрежата НАТУРА 2000 и попадат в обхвата на разпоредбите на Директивата относно 
местообитанията? По какъв начин Комисията може да гарантира, че държавите-членки 
изпълняват задължението си да оценят всички възможни рискове за местообитанието на 
дадена територия и че оценките на въздействието върху територията съответстват на 
изискванията на Директивата относно местообитанията и правилата на НАТУРА 2000? На 
какъв етап Комисията проучва проектите в областта на НАТУРА 2000? Изисква ли 
Комисията предварителна информация, преди да са започнали строителните работи?
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