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ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за
изменение и допълнение на Закона за отговорността за предотвратяване и
отстраняване на екологични щети

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл.31, ал.2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Решение на Министерския съвет
за одобряване на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за отговорността за
предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ).
Проектът на ЗИД на ЗОПОЕЩ е разработен във връзка с осигуряване прилагането на
Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2019 година
относно привеждането в съответствие на задълженията за докладване в рамките на
законодателството, свързано с околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО)
№ 166/2006 и (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета, директиви
2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета, регламенти (ЕО) № 338/97 и (ЕО) № 2173/2005 на Съвета и Директива
86/278/ЕИО на Съвета (Регламент (ЕС) 2019/1010).
Изменящият европейски акт е регламент и като такъв има пряко приложение.
Предвид, че същият изменя Директива 2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по
отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щети (Директива
2004/35/ЕО), транспонирана в националното ни законодателство чрез ЗОПОЕЩ, следва
законът да бъде променен с цел избягване на противоречия в нормативната уредба на
европейско и национално ниво.
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С въвеждането на Регламент (ЕС) 2019/1010, ЕС цели да подсили по прозрачен начин
доказателствената база по прилагане на Директива 2004/35/ЕО. В член 3 на Регламент (ЕС)
2019/1010, се правят изменения на Директива 2004/35/ЕО, а именно: член 14, алинея 2 се
заличава, а в член 18 се въвеждат нови срокове за предоставяне на информация по
прилагането на директивата, като се правят промени в обхвата и формата на информацията
(по-специално Приложение VІ на Директивата). По-специално:
1. в чл. 18 на Директива 2004/35/ЕО се въвеждат нови срокове за предоставяне на
информация по прилагане на директивата, а именно:
а) до 30 април 2022г. и на всеки пет години след това - Комисията да събира
информация от държавите членки, разпространявана в съответствие с Директива
2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно обществения достъп до
информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета;
б) преди 30 април 2023г. и на всеки пет години след това – Комисията да извършва
оценка на настоящата директива и да я публикува и
в) до 31 декември 2020г. – Комисията да разработи насоки за осигуряване на общо
разбиране на понятието „екологични щети“, както е определено в член 2.
2. въвеждат се и промени в Приложение VІ на директивата и по-специално се правят
промени в информацията и данните, посочени в член 18, параграф 1, която държавитечленки ще предоставят на Комисията.
Приетите с Регламента изменения се въвеждат в националното законодателство с
предложения проект на ЗИД на ЗОПОЕЩ. С приемането на ЗИД на ЗОПОЕЩ ще се
осигури:

съответствие на националното прилагане на Директива 2004/35/ЕО, респ. на
Регламент 2019/1010, с европейското прилагане (а именно представяне на
информация и данни в срок до 30.04.2022г. и на всеки пет години след това);

съпоставимост на информацията и данните, които ще предоставя Републка България
на ЕК, с тези, които се изискват с член 3 на Регламент (ЕС) 2019/1010 и които са
основа за оценката на прилагането на Директива 2004/35/ЕО, която се извършва от
ЕК.
При подготовката на проекта на ЗИД на ЗОПОЕЩ беше извършен и детайлен преглед
на разпоредбите в ЗОПОЕЩ от гледна точка на опита по прилагането му. Във връзка с това
са предложени допълнения, които имат за цел отстраняване на пропуски и подобряване на
прилагането на процедурите, предвидени в закона. Със ЗИД на ЗОПОЕЩ са прецизирани
текстове в закона, с цел подобряване на контрола при изпълнение на мерки за
предотвратяване на непосредствена заплаха за причиняване на екологични щети или за
отстраняване на екологични щети. С промените не се въвеждат нови процедури.
Законопроектът е свързан с осигуряване прилагането на законодателство на
Европейския съюз, в случая Регламент 2019/1010. При осигуряване на съответствие на
националното законодателство с Регламент на ЕС не се изготвя справка за съответствие с
европейското право.
За предложения проект на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/,
други плащания по бюджета на МОСВ.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.
Проектът на ЗИД на ЗОПОЕЩ, заедно с мотивите и частичната оценка на
въздействието към него, е обявен за публично обсъждане на интернет страницата на
Министерството на околната среда и водите и на портала на МС за обществени консултации,
съгласно изискванията на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове.
Проектът на ЗИД на ЗОПОЕЩ е съгласуван в съответствие с чл.32 и чл.34 от
Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Направените бележки и предложения са отразени, съгласно приложената справка.
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.8, ал.4, т.1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският
съвет да приеме предложения проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на
Закон за изменение и допълнение на Закона за отговорността за предотвратяване и
отстраняване на екологични щети.

ЕМИЛ ДИМИТРОВ
МИНИСТЪР
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