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ENV.E.1

Г-н Радосвет Радев,
Председател на БСК
e-mail: office@bia-bg.com

Относно:

Вашата жалба до Европейската Комисия, регистрирана под
референтен номер CHAP(2016)02321

Уважаеми г-н Радев,
Бих искала да благодаря на Българската стопанска камара за жалбата до Европейската
Комисия, регистрирана под референтен номер CHAP(2016)02321, в която се твърди,
че България не прилага принципът „замърсителят плаща“ тъй като таксата за битови
отпадъци се изчислява на основата на стойността на имота, вместо на количеството
генерирани отпадъци.
Ще започна с извинение за дългия период от време, който беше необходим на
службите на Комисията да завършат разглеждането на жалбата. Това се дължи на
факта, че българското законодателство предвижда конкретни мерки за прилагане на
принципа „замърсителят плаща“ от 2015 г. Националните власти обаче, няколко
години подред отлагаха тяхното влизане в сила.
Според информацията, с която Комисията разполага, последните изменения на Закона
за местните данъци и такси1 осигуряват подходяща методология за изчисляване на
таксата за битови отпадъци. За съжаление, националните власти решиха още повече
да отложат влизането в сила на съответните разпоредби – до 2022 г.
Следва да Ви информирам, че междувременно, службите на Комисията възложиха
проучване за прилагането на принципа „замърсителят плаща“ във всички държави
членки, включително България. Това проучване е завършено и резултатите са в
процес на преценка. Уверявам Ви, че Комисията няма да се колебае да предприеме
действия срещу държавите-членки, в които националното законодателство и/или
практика не са в съответствие с принципа „замърсителят плаща“.
В светлината на гореизложеното, службите на Комисията взеха решение да прекратят
разследването по повод на Вашата жалба и, ако е необходимо, да предприемат
действия срещу България по своя инициатива.
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Преди да закрият Вашия случай обаче, службите на Комисията Ви дават възможност
да изразите позиция относно предложението за прекратяване като изпратите Вашите
съображения не по-късно от 4 седмици от деня на получаване на това писмо.

С уважение:
(e-signed)
Sabine BOURDY
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