
  

                                                                                 

Избор на ключови факти за състоянието на прилагането на 
законите за околната среда в Европа 

 
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЦЕЛИ И ПОЛЗИ ОТ EIR (Преглед на изпълнението на околната 
среда)  
 

− Прегледа на изпълнението на политиките за околната среда цели подобряване 
на прилагането на политики и закони в рамките на ЕС чрез идентифициране на 
причините за пропуските в разработването и адресиране на системните пречки 
при интегрирането на въпросите за околната среда в секторите на политиката. 
То очертава основните предизвикателства пред всяка страна-членка, както и 
съществуващите добри практики.   

− Когато общоприетите правила не са правилно въведени, Комисията може да 
предприеме законови действия и често няма друг избор. Въпреки това, за да 
подобри шансовете си за по-добро и своевременно въвеждане (нарушенията 
коригират неспазването на законите в ЕС, след като те бъдат извършени), 
Комисията състави този Преглед на изпълнението на политиките за околната 
среда, за да даде възможност на държавите в ЕС да намерят конкретни 
решения възможно най-скоро.   

− Въвеждането на политика и закони за околната среда в ЕС е жизненоважно за 
наличието на здравословна околна среда и за създаването на нови 
възможности за икономическо и екологично развитие. 

− Ново проучване е изчислило, че общите разходи за обществото свързани с 
настоящите празноти в законите за околната среда са около 55 милиарда евро 
годишно.   

− Комисията е поела ангажимента да подкрепя страните-членки при 
подобряването на законите за околната среда, например чрез методи за 
равноправие и двустранни диалози. Успехът на тези методи изисква 
ангажиране на регионалните и местните власти, както и на другите 
заинтересовани страни.  

 
 
     КРЪГОВА ИКОНОМИКА 
 

− През 2015 г. Европейската комисия приема амбициозния План за действие за 
кръговата икономика, който включва мерки за подпомагане на прехода на 
Европа към кръговата икономика, за поощряване на глобалната 
конкурентоспособност, за насърчаване на устойчив икономически растеж и за 
създаване на нови работни места.  



  

                                                                                 

− Планът за действие на ЕС за кръговата икономика установява конкретна и 
амбициозна програма за действие, с мерки, които покриват целия цикъл: от 
производството и потреблението до управлението на отпадъците и пазара за 
вторични суровини, както и преработен законопроект за отпадъците. 
Приложението към плана за действие описва графика за довършване на 
действията. Предложените действия ще допринесат за „затваряне на кръга“ от 
жизнените цикъл на продукта чрез повече рециклиране и повторна употреба и 
ще донесе ползи както за околната среда, така и за икономиката.  

− Въпреки укрепването на политическата рамка за кръгова икономика на ЕС, все 
още има място за подобряване на изпълнението в различните области, 
включително при отпадъците.  

− Относно отпадъците до 2020 г. целта за рециклиране на 50% от битовите 
отпадъци е достигната от 5 страни-членки на ЕС, докато няколко други рискуват 
да се провалят.  

− Предотвратяването на замърсяването все още представлява важно 
предизвикателство: средното поколение битови отпадъци в ЕС е нараснало от 
2014 г. насам.     

 
 
КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ 
 

− Законодателството на ЕС, свързано с климата, цели да направи Европа по-
устойчива към климата чрез по-добра подготовка и подобрена способност при 
откликване на въздействието от климатичните промени на местно, регионално, 
национално ниво и на ниво ЕС.  

− Като цяло, нивото на въвеждане на законодателството свързано с 
климатичните промени в рамките на ЕС е добро, въпреки че всяка страна-
членка трябва да положи по-големи усилия, за да предотврати и/или да намали 
щетите, причинени от климатичните промени.   

− Цялостното въвеждане на законодателството в рамките на ЕС би могло да 
намали емисиите в ЕС с около 45% до 2030 г. (в сравнение с 1990 г.). 

 
 
ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА И БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 
 

− ЕС вече е постигнал целта на Конвенцията на ОН за биологично разнообразие 
за 2020 г. за 10% покритие на крайбрежните и морски зони със защитени зони. 
На сушата, мрежата „Натура 2000“ продължи да се разширява и към момента 
достига до 18% от земните зони. Въпреки напредъка, повечето страни-членки 
трябва да положат повече усилия за завършването и доброто управление на 
мрежата „Натура 2000“.  



  

                                                                                 

− Загубата на биологичното разнообразие в ЕС продължава, дори и при 
постигнат известен напредък на местно ниво. Значителните празноти при 
въвеждането, подсилването, финансирането и политическата интеграция в 
страните-членки оказват влияние върху опазването на екосистемите в Европа 
от натиска, упражняван, например от неправилни селскостопански практики, 
разрастването на градовете и разпространяването на нахлуващи чуждоземни 
видове. 

 
 
ЗДРАВЕ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ НА ГРАЖДАНИТЕ 
 

Качество/шум на въздуха 
− Въпреки че качеството на въздуха в Европа се е подобрило през последните 

десетилетия, повечето страни-членки трябва да ускорят намаляването на 
емисиите, особено от транспорта и селското стопанство и да повишат 
производството на по-чиста енергия.  

− От 2017 г. насам, страните-членки и Комисията са поели ангажимента за 
провеждане на серия диалози фокусирани върху качеството на въздуха. До 
края на 2018 г. бяха организирани шест „Диалога за чист въздух“ по адрес на 
специфичните предизвикателства, които се проведоха в Чешката република, 
Унгария, Ирландия, Люксембург, Словакия и Испания. 

 
Промишлени емисии 

− Наредбата за промишлените емисии целят да осигурят по-високо ниво на 
защита за човешкото здраве и околната среда, като едновременно с това 
подобряват иновативността и конкурентоспособността. Разгръщат се 
множество революционни технологии, подпомагащи постигането на значително 
намаляване на замърсяването, но предизвикателствата все още остават: 
промишлените емисии от енергийния сектор са основни източници за 
замърсяване на въздуха и/или водата при 11 страни-членки, докато в 7 
държави най-големият дял на емисиите идва от птицевъдството и 
свиневъдството, а при 2 държави – от заводите за желязо и стомана. Емисиите 
от дейностите свързани с преработката на отпадъците представляват проблем 
за три страни-членки.  

 
Вода 

− Въпреки че много от страните-членки са предприели добри мерки, все още има 
останали доста неща, които да се направят за постигането на целите на 
законите за водата на ЕС, включително тези за градските отпадъчни води, 
управлението на приливите и речните корита. Увеличаването на инвестициите, 
включително финансирането от ЕС, ще бъде жизненоважно за постигането на 
целите.  

 



  

                                                                                 

Химикали 
− Добрият контрол върху околната среда и безопасната употреба на химикалите 

е основният фокус на законодателството за химикалите в ЕС. Страните-членки 
си сътрудничат все повече, за да приведат законите в действие.  

 
 
ЕКОЛОГИЧНИ ТАКСИ, ЕКОЛОГИЧНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ФИНАНСИРАНЕ 
НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ 
 

− Финансовото стимулиране и икономическите инструменти, включително 
поетапното намаляване на субсидиите, които са вредни за околната среда, 
предлагат ефективен и ефикасен начин за постигане на целите свързани с 
околната среда.  

− В няколко страни-членки, основното предизвикателство е осигуряването на 
адекватно финансиране за околната среда; същевременно в други съществува 
въпроса за ефективната употреба на ЕС финансирането, който понякога 
възниква от недостатъчния капацитет на администрациите.  

− Често е необходимо специално финансиране за постигане на целите свързани 
с околната среда – в рамките на Европейските структурни и инвестиционни 
фондове (ЕСИФ), „защитата на околната среда и ефективността на ресурсите“ 
представлява най-голямото разпределение на средствата в 12 страни-членки 
за периода между 2014-2020 г.  

 
 
УПРАВЛЕНИЕ/ЕКОЛОГИЧНА ИНТЕГРАЦИЯ  
 

− В няколко страни-членки, в органите свързани с околната среда има недостиг 
на персонал и тази липса на капацитет и ресурси влияе върху тяхната 
способност за прилагане и изпълнение.  

− Освен това, страните-членки могат да подобрят цялостното управление на 
околната среда. Това включва и прозрачност, достъп до информация или 
гарантиране на факта, че неправителствените организации могат да предявят 
юридически претенции по отношение на въпросите за околната среда. Това 
включва и подобряване на ресурсите и капацитета на различни нива в 
администрацията за ефективното гарантиране и въвеждане на законите 
свързани с околната среда.  

− По-добрата интеграция на законите за околната среда могат да бъдат 
постигнати, ако въпросите, свързани с околната среда се вземат предвид при 
изграждането и изпълнението на други обществени политики, като например 
енергия, транспорт и селско стопанство.  

− „TAIEX-EIR PEER 2 PEER“  представлява средство за взаимен обмен. Тя 
насърчава подобряването на въвеждането на законите за околната среда чрез 
властите, свързани с околната среда.   



  

                                                                                 

− Обменът на експерти към „TAIEX-EIR PEER 2 PEER“ може да покрие всички 
въпроси, с които се занимават държавните доклади: например управлението на 
кръговата икономика и отпадъците, на защитата за природата, на биологичното 
разнообразие, на зелената инфраструктура и на защитата на почвата, на 
подобряване на качеството на въздуха, на качеството и управлението на 
водата, на устойчивото развитие на градските райони. Те също така могат да се 
справят и с общите основни причини за запълване на празнотите, каквито са 
административния капацитет, уменията, механизмите за координация, достъпа 
до справедливост, отговорността към околната среда, осигуряването на 
съвместимост, както и докладване и споделяне на информация за околната 
среда и на други аспекти от управлението на околната среда.  

− Методът „TAIEX-EIR PEER 2 PEER“ стартира успешно през 2018 г. Всички 
страни-членки бяха включени в най-малко едно събитие и повече от 50% от 
събитията представляваха международни семинари. През 2018 г. бяха 
изпълнени 19 проекта. Повечето съвместни проекти досега касаят кръговата 
икономика, отпадъците и въздуха.  

 


