ПРОЕКТ!

МОТИВИ
I. Към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за
чистотата на атмосферния въздух
Проектът на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за чистотата на
атмосферния въздух (ЗЧАВ) има за основни цели:
1. Транспониране на част от изискванията на Директива 2012/33/ЕC за
изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра
в корабните горива. Останалите изисквания на директивата са транспонирани чрез
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния
контрол към ЗЧАВ (ПМС № 327 от 17.10.2014г., публикувано в ДВ, бр.88 от 2014г.).
С предвидените промени се определят лицата, които извършват съответните
уведомления до органите на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИА
„МА“) и на Европейската комисия (ЕК), за наличието на корабни горива в
пристанищата на страната в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 8, ал. 1 от
ЗЧАВ, като реда и начина за тези уведомления е предвидено да се уреди чрез заповед
на изпълнителния директор на ИА „МА“. Допълнително се въвеждат санкции за
нарушения, извършени от разпространителите на корабни горива.
2. Осигуряване на прилагането и контрола на изискванията на Регламент (ЕС) №
517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) №
842/2006, включително:


идентифициране на отговорните лица за създаване и/или приспособяване на
програми за сертифициране и обучение, в съответствие с изискванията на
чл.10 на регламента;



създаване на системи за докладване за съответните глави по регламента, с цел
получаване на данни за емисии на флуорсъдържащи парникови газове;



актуализиране на принудителните административни мерки, глобите и
имуществените санкции.

3. Актуализиране и прецизиране на терминологията и разпоредбите по
отношение на емисиите от неподвижни източници. Създаване на законово основание за
въвеждане в подзаконовите нормативни актове на норми за допустими емисии,
съответстващи на заключенията за най-добри налични техники (НДНТ), приети с
решение на ЕК в областта на емисиите от промишлеността.
4. Отмяна на вече неактуални разпоредби. Отмяната на Глава шеста от ЗЧАВ
„Такси върху котелно гориво и мазут с над 1 на сто сяра за Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда” и свързаните с нея текстове
от закона се налага във връзка с влязлата в сила от 01.01.2012г. норма за съдържание на
сяра в котелното гориво (мазут) до 1%. След тази дата е забранено пускането на пазара,
разпространението и употребата на котелно гориво с по-високо съдържание на сяра. По
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този начин отпада необходимостта от внасянето на такси в Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда от крайните потребители на
гориво с над 1 на сто сяра.
5. Изпълнение на мерки с №№ 56-58 от Плана за действие за намаляване с 20 на
сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и
транспонирани европейски изисквания, за периода 2012-2014г. (приет с РМС №
25/27.06.2012г.). Посочените мерки се отнасят до отпадане на законово изискване за
подаване на различна по вид информация, във връзка с регистрацията на местните
снабдители с корабно гориво, по чл.30и от ЗЧАВ. Поради обстоятелството, че тази
регистрация е уредена нормативно чрез Наредба № 18 от 2004г. на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията за регистрация на
пристанищните оператори в Република България, с промяната на този текст в
предложения законопроект отпада и посоченото изискване.
Очакваните резултати от прилагането на проекта на ЗИД на ЗЧАВ са:
1. Хармонизирано и приведено в съответствие с европейското, национално
законодателство посредством транспониране на част от изискванията на Директива
2012/33/ЕC за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на
съдържанието на сяра в корабните горива и като следствие, намаление на емисиите на
серни оксиди от сектора на морския транспорт. Преустановяване на стартираната
процедура за нарушение № 2014/0308 срещу Република България по чл. 258 от
Договора за функционирането на ЕС, за нетранспониране на директивата.
2. Изпълнени задължения на Република България за въвеждане на национални
мерки с оглед осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 517/2014 за
флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006.
3. Създадено законово основание за въвеждане в подзаконовите нормативни
актове на норми за допустими емисии, съответстващи на заключенията за НДНТ,
приети с решение на ЕК и като резултат, подобрено качество на атмосферния въздух.
4. Актуализирано законодателство чрез отмяна или корекция на някои остарели
и неактуални разпоредби.
5. Намалена административна тежест по отношение на изискването за подаване
на различна по вид информация.

II. Към проекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР)
Чрез Преходните и заключителните разпоредби на проекта на ЗИД на ЗЧАВ се
предлагат изменения и допълнения на ЗБР, свързани с прилагането на два нови
регламента на ЕС, а именно: Регламент (ЕС) № 511/2014 на Европейския парламент и
на Съвета относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от
Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на
ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза и Регламент (ЕС) № 1143/2014 на
Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и управлението на
въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове.
Регламент (ЕС) № 511/2014 е приложим от 12-ти октомври 2014. Регламентът
въвежда правила за осигуряване спазването на задълженията, съгласно текста на
Протокола, от страна на ползвателите на генетични ресурси (ГР), в рамките на ЕС с
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уточнението, че тяхното коректно прилагане изисква създаването на вторично
законодателство – актове за изпълнение (чл.5, чл.7 и чл.8 от регламента). В изпълнение
на тези задачи ЕК в момента работи по създаването на общ Европейски регистър на
колекциите на ГР в рамките на ЕС, изгражда се централизиран механизъм за
наблюдение за спазване на задълженията от страна на ползвателите. Също така,
предстои да бъде създадена отговорна структура, в рамките на ЕК, за признаването и
публикуването на най-добри практики за спазване на задълженията по регламента от
страна на ползватели на ГР.
В изпълнение на разпоредбите на регламента, държавите членки трябва да
установяват правила за санкции, приложими при неспазване на задължения от страна
на ползвателите и да вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното
прилагане, включително административните мерки, които могат да предприемат
компетентните органи, в случаи на установено неспазване разпоредбите на Регламента.
Съгласно чл.11, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 511/2014, до 11 юни 2015г. държавите
членки трябва да информират ЕК относно правилата за санкции, предвиждани в
националното им законодателство, за неспазване на задълженията от страна на
ползвателите на ГР.
Във връзка с това, в ЗБР са предложени текстове, чрез които се определят
компетентни органи по прилагане на Регламент (ЕС) № 511/2014 и санкции в случаите
на нарушаване на неговите разпоредби.
Регламент (ЕС) № 1143/2014 е в сила от 01.01.2015 година. Той има за цел да
създаде рамка за действие за превенция, намаляване и смекчаване на отрицателните
въздействия на инвазивни чужди видове (ИЧВ) върху биологичното разнообразие и
екосистемните услуги, както и да се ограничат социалните и икономическите щети,
предизвикани от тези видове.
Регламентът предвижда постигане на тези цели чрез мерки за справяне с
преднамереното въвеждане на ИЧВ в ЕС и тяхното преднамерено освобождаване в
околната среда, непреднамереното въвеждане и освобождаване на ИЧВ, създаване на
система за ранно предупреждение и бързо реагиране и за управление на
разпространението на ИЧВ в рамките на ЕС. Мерките изискват координация,
сътрудничество, съсредоточаване на ресурсите върху приоритетните видове и
увеличаване на превантивни действия.
По-конкретно, регламентът включва мерки за предотвратяването на
преднамереното въвеждане и разпространение на ИЧВ, които засягат Съюза; издаване
на разрешителни за дерогации от въведените ограничения; предприемане на спешни
мерки в предвидените случаи; изготвяне и прилагане на планове за действие относно
пътищата на проникване и разпространение на ИЧВ, осъществяване на контрол и
координация, предприемане на мерки на национално и регионално ниво за ликвидиране
или управление на разпространението на ИЧВ, а когато е подходящо – и мерки за
възстановяване на увредени екосистеми; въвежда изисквания за комуникация и
предоставяне на информация на всеки етап и периодична оценка на ефективността от
прилагане на регламента и изпълнение на мерките.
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Съгласно чл.24, параграф 2 от Регламента, до 15 ноември 2015г. държавитечленки трябва да информират ЕК, кои са компетентните органи, които отговарят за
прилагането на Регламента; до 02 януари 2016г. държавите-членки трябва да
информират ЕК относно въведената в националното им законодателство система от
санкции, приложими при нарушения на Регламент (ЕС) № 1143/2014, съгласно чл.30,
параграф 4 от същия.
Във връзка с това, в ЗБР са предложени текстове, чрез които се определят
компетентни органи по прилагане на Регламент (ЕС) № 1143/2014, принудителни
административни мерки и размера на санкциите в случаите на нарушаване на неговите
разпоредби.
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