МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Настоящият законопроект е изготвен в изпълнение на Решение № 484/15.08.2013
г. на Министерския съвет за одобряване на Пакет от мерки за намаляване на
регулаторната тежест (мярка по т. 9 от приложението). С проекта се потвърждава
съответствие с Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни
2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху
околната среда.
С настоящия законопроект се транспонира и чл. 30 от Директива 2012/18/ЕС
относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни
вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета,
който въвежда нов запис за "тежките горива" към вписване „Нефтопродукти“ в част I
от приложение I на Директивата, респ. таблица 1 на Приложение № 3 към ЗООС.
Мярката е включена в Решение № 635/22.10.2013 г. на Министерския съвет за
одобряване на Втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест на МС.
В законопроекта са предложени и промени в Закона за отговорността за
предотвратяване и отстраняване на екологични щети, за привеждане в пълно
съответствие на националните разпоредби с Директива 2004/35/ЕО относно
екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването
на екологични щети.
Предложените изменения и допълнения в настоящия законопроект се основават
на следните мотиви и включват:

Изпълнение на Решение № 484/15.08.2013 г. на Министерския съвет за
одобряване на Пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест (мярка по т. 9 от
приложението);
Потвърждаване на пълното съответствие с разпоредбата на чл. 3, параграф

3 на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001
година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната
среда;

Регламентиране на срока на валидност на административните актове по
екологична оценка, които се постановяват от компетентния орган по околна среда за
постигане на равнопоставеност на всички административни актове, издавани по реда на
глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Административните актове по
екологична оценка, които се постановяват от компетентния орган по околна среда, към
настоящия момент са без срок на валидност, за разлика от останалите административни
актове по глава шеста от ЗООС (решение по ОВОС и решение за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС). По същество тези административни актове
са с идентичен статут на съгласуване от страна на органите по околна среда преди
одобряването на съответното намерение или план/програма. Последващо неодобряване,
по реда на специален закон на съответния план или програма в срок повече от 5 години
от произнасянето на органите по околна среда със становище или решение, може да
постави под съмнение актуалността и приложимостта на заключенията, мотивите,
мерките и условията, постановени с административния акт по реда на ЗООС.

Прецизиране на административния акт, с който приключва екологичната
оценка по глава шеста на Закона за опазване на околната среда.


Дефиниране на компетенциите на министъра на околната среда и водите
за вземане на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за
инвестиционни предложения, които попадат на територия, контролирана от две или
повече РИОСВ. Конкретните случаи, при които министърът на околната среда и водите
е компетентен орган да вземе решение за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС, са указани в ЗООС, като няма изрична разпоредба за
инвестиционно предложение, което попада на територия, контролирана от две или
повече РИОСВ. Такава конкретна разпоредба се съдържа по отношение на
компетенциите на министъра на околната среда и водите при вземане на решение по
ОВОС. Независимо, че е налице общата разпоредба на ЗООС, съгласно която
министърът на околната среда и водите е компетентен орган за предприемане на
действия по този закон при засягане на територия на две или повече РИОСВ, следва да
има и изрична уредба по отношение на преценяването на необходимостта, за постигане
на по-голяма яснота и осигуряване на коректност и неоспоримост при прилагането на
Закона.

С проекта на ЗИД на ЗООС се транспонира разпоредбата на член 30 от
Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които
включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО
на Съвета, с което "тежките горива" се добавят към вписване „Нефтопродукти“ в част I
от приложение I на Директивата, респ. таблица 1 на Приложение № 3 към ЗООС,
съответно с по-високи прагови концентрации за класификация на рисковия потенциал
на предприятието. По-ранното въвеждане на разпоредбата бе предложено от МОСВ
като мярка за намаляване на регулаторната тежест и e включено в т. 60 от
приложението към т. 1 от Решение № 635/22.10.2013 г. на Министерския съвет за
одобряване на Втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест.

Правят се предложения за прецизиране на разпоредбите за контрол и
административнонаказателните разпоредби на закона, свързани с изпълнение на
задълженията на предприятия с нисък рисков потенциал за възникване на голяма
авария при работа с опасни вещества, свързани с безопасната експлоатация на тези
предприятия. С последните изменения на глава седма, раздел I на закона,
експлоатацията на тези предприятия вече не подлежи на разрешаване от министъра на
околната среда и водите, а е предмет на уведомителен режим към директора на
РИОСВ, а разработените от операторите мерки в доклада за политиката за
предотвратяване на големи аварии, са предмет на контрол от комисиите по чл. 157а от
ЗООС, в състава на които участват представители на областните и регионалните
подразделения на МОСВ, МВР, ИА ГИТ и общините.

Промени в Закона за отговорността за предотвратяване и
отстраняване на екологични щети, които произтичат от поети ангажименти, във
връзка със запитване от Европейската комисия в рамките на EU Pilot № 4236/12/ENVI
за обсъждане на въпроси с цел установяване пълнотата на транспониране на Директива
2004/35/ЕО относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването
и отстраняването на екологични щети в националното законодателство. Тяхното
изпълнение гарантира привеждане на българското законодателство в пълно
съответствие с Директива 2004/35/ЕО.

