ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕ на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването)
във връзка със стартиране на процедура за нарушение № 2019/2271 (С(2019) 6664 final) срещу България
Член

22
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Разпоредби на Директива 2010/75/ЕС във връзка със стартиране на
процедура за нарушение № 2019/2271 (С(2019) 6664 final) срещу
България

Закон за изменение и допълнение на закона за опазване на Степен на съответствие
околната среда (ЗИД на ЗООС)
(обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм. бр.
86 от 2003 г., бр. 70, 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65,
82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36,
52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009
г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и
82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г.,
изм. и доп. бр.62, 95, 96 и 101 от 2015 г., бр.81 от 2016 г.,
бр.12, 58, 76 и 96 от 2017 г., изм. и доп. бр. 53, 77 и 98 от 2018
г., изм. и доп. бр. 1, 17, 24, 36, 79, 81 и 101 от 2019 г., изм. и
доп. бр. 21 и бр. 54 от 2020 г.)

Затваряне на площадки
След окончателното прекратяване на дейностите операторът прави
оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води
със съответни опасни вещества, използвани, произведени или изпускани
от инсталацията. В случай че инсталацията е причинила значително
замърсяване на почвата и подземните води със съответни опасни
вещества в сравнение със състоянието, установено в доклада за
базовото състояние, посочен в параграф 2, операторът предприема
необходимите мерки срещу замърсяването, така че да върне площадката
в това състояние. За тази цел може да се вземе предвид техническата
осъществимост на такива мерки.
Без да се засяга първа алинея, при окончателно прекратяване на
дейностите и когато замърсяването на почвата и подземните води на
площадката поражда значителен риск за човешкото здраве и околната
среда в резултат на разрешени дейности, извършвани от оператора
преди първоначалното актуализиране на разрешителното за
инсталацията след 7 януари 2013 г., операторът, като взема предвид
състоянието на площадката на инсталацията, установено в съответствие
с член 12, параграф 1, буква г), предприема необходимите действия с
цел да се отстранят, контролират, ограничат или намалят съответните
опасни вещества, така че площадката, като се вземе предвид сегашното
или одобреното й бъдещо предназначение, вече да не представлява
такъв риск.
Бележка на Европейската комисия:
„Без да се засяга първа алинея, при окончателно прекратяване на

ЗИД на ЗООС

Пълно

§ 33. В чл. 121, т. 8, буква г) след думите „съгласно чл. 122,
ал. 2, т. 4 и“ се добавя думата „сегашното“, и се поставя
запетая.
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дейностите и когато замърсяването на почвата и подземните води на
площадката поражда значителен риск за човешкото здраве и
околната среда в резултат на разрешени дейности, извършвани от
оператора преди първоначалното актуализиране на разрешителното
за инсталацията след 7 януари 2013 г., операторът, като взема
предвид състоянието на площадката на инсталацията, установено в
съответствие с член 12, параграф 1, буква г), предприема
необходимите действия с цел да се отстранят, контролират,
ограничат или намалят съответните опасни вещества, така че
площадката, като се вземе предвид сегашното или одобреното и
бъдещо предназначение, вече да не представлява такъв риск.“.
Разпоредбата е транспонирана с член 121, точка 8, буква г) от ЗООС и
гласи:
„ Член 121. При експлоатацията на инсталациите и съоръженията
операторът контролира: [...]
8. при окончателно прекратяване на дейностите по приложение № 4
операторът: [... ]
г) в случай на значителен риск за човешкото здраве и околната среда,
предизвикан от дейности по приложение № 4, съгласно доклада за
базовото състояние по чл. 122, ал. 2, т. 12 предприема действия за
отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на
опасните вещества така, че площадката, предвид характеристиката
й съгласно чл. 122, ал. 2, т. 4 и одобреното и бъдещо предназначение,
да не представлява повече такъв риск;“.
Тази втора алинея на член 22, параграф 3 от Директивата допълва
първата алинея и се прилага не само на самата площадка, но и за всеки
риск на площадката или извън нея. За разпоредбата на Директивата се
счита, че е транспонирана неправилно, защото националната мярка се
отнася единствено за одобреното „бъдещо предназначение“ на
площадката, докато в Директивата е посочено „сегашното или
одобреното и бъдещо предназначение“. В отговора си в EU Pilot
България обяснява, че „сегашното предназначение“ не е посочено
изрично в националното законодателство, защото след затварянето
на площадката всяко последващо използване, дори ако настоящото
остава, е в бъдещ момент. Поради това, за да се избегне погрешното
тълкуване и за по-голяма яснота, е било решено да се изключи
сегашното предназначение. Въпреки това Комисията е на мнение, че
замърсяването на почвата и подземните води, причинено от такова
„сегашно предназначение“, все още може да представлява значителен
риск за човешкото здраве или за околната среда, тъй като може да се
прояви в съседни или отдалечени места, дори след затварянето на
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площадката.
Поради тези причини транспонирането на член 22, параграф 3, втора
алинея от Директивата се определя като неправилно.
Екологични инспекции
Нерутинни екологични инспекции за проучване на сериозни жалби,
свързани с околната среда, сериозни екологични аварии и инциденти и
случаи на неспазване на условията се провеждат възможно най-скоро и,
когато е уместно, преди да се издаде, преразгледа или актуализира
разрешителното.
Бележка на Европейската комисия:
„5. Нерутинни екологични инспекции за проучване на сериозни жалби,
свързани с околната среда, сериозни екологични аварии и инциденти и
случаи на неспазване на условията се провеждат възможно най-скоро
и, когато е уместно, преди да се издаде, преразгледа или актуализира
разрешителното.“.
Той е транспониран с член 154а, алинея 7 от ЗООС, който гласи:
„Чл. 154а [...] (7) В срок, не по-дълъг от 30 дни, от получаването на
жалби и сигнали, аварии и инциденти, свързани с опасност за околната
среда или случаи на несъответствие с условията на комплексното
разрешително, се извършват извънпланови проверки, а в случаите на
открита процедура по реда на чл. 117 или 124 - преди приключването
и.“.
В Директивата се изисква нерутинните екологични инспекции да се
провеждат „възможно най-скоро“. В Националното законодателство
обаче е предвидена възможност за отлагане с 30 дни, което може да
намали ефективността на разпоредбата на Директивата. В отговора
си в EU Pilot България се ангажира да приеме необходимите изменения,
но това не е направено.
Поради това транспонирането на член 23, параграф 5 остава
неправилно.“

ЗИД на ЗООС

Пълно

§ 39. В чл. 154а, ал. 7 думите „В срок, не по-дълъг от 30
дни,“ се заменят с „Във възможно най-кратък срок,“.
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