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PR_COD_1amCom 

 

 

Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Директива 1999/31/ЕО на Съвета относно депонирането на отпадъци 

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2015)0594), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 

предложението в Парламента (C8-0384/2015), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Сената на Френската 

република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на 

законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 27 април 2016 г.1, 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 15 юни 2016 г.2, 

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните и становището на комисията по промишленост, 

изследвания и енергетика (A8-0031/2017), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да 

внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

                                                 
1 ОВ C 264, 20.7.2016 г., стр. 98. 
2 OВ C 17, 18.1.2017 г., стр. 46. 
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Изменение 1 

Предложение за директива 

Съображение -1 (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1) С оглед на зависимостта на ЕС 

от вноса на суровини и бързото 

изчерпване на значително количество 

природни ресурси в краткосрочен 

план, повторното използване на 

възможно най-много ресурси в 

рамките на Съюза и засилването на 

прехода към кръгова икономика 

представлява ключово 

предизвикателство. 

Обосновка 

Важно е да се подчертае по-широката рамка за преминаване към кръгова икономика и 

да се изтъкнат възможностите, предлагани от преразглеждането на Директивата 

относно депонирането на отпадъци, за засилването на този преход. 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение -1 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1a) Необходимо е управлението на 

отпадъците да се превърне в 

устойчиво управление на 

материалите. Преразглеждането на 

Директивата относно депонирането 

на отпадъци дава възможност за 

постигането на тази цел. 

Обосновка 

Важно е да се подчертае по-широката рамка за преминаване към кръгова икономика, 

да се изтъкне необходимостта от преобразуване на управлението на отпадъците в 

устойчиво управление на материалите и да се подчертаят възможностите, 

предлагани от преразглеждането на Директивата относно депонирането на 

отпадъци, за засилването на този преход. 
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Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Управлението на отпадъците в 

Съюза следва да се усъвършенства, с 

цел да се опазва, съхранява и подобрява 

качеството на околната среда, да се 

опазва човешкото здраве, да се 

гарантира внимателното и рационалното 

използване на природните ресурси и да 

се насърчава икономика, доближаваща 

се в по-голяма степен до кръгова 

икономика. 

(1) Управлението на отпадъците в 

Съюза следва да се усъвършенства, с 

цел да се опазва, съхранява и подобрява 

качеството на околната среда, да се 

опазва човешкото здраве, да се 

гарантира внимателното и рационалното 

използване на природните ресурси, да се 

насърчава икономика, доближаваща се в 

по-голяма степен до кръгова икономика, 

както и да се увеличава енергийната 

ефективност и да се намалява 

зависимостта на Съюза от ресурси. 

Обосновка 

Освен опазването на околната среда и на човешкото здраве, целите за по-доброто 

управление на отпадъците на европейско равнище следва да включват подобряването 

на използването на ресурсите, повишаването на енергийната ефективност и 

намаляването на зависимостта от ресурси на Съюза, като по този начин се осигури 

решение за проблемите, свързани със снабдяването с ресурси. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 1 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Чистата, ефективна и 

устойчива кръгова икономика изисква 

опасните вещества да се 

отстраняват от продуктите на 

етапа на разработване и във връзка с 

това кръговата икономика трябва да 

следва изричните разпоредби в 

Седмата програма за действие за 

околната среда, в която се призовава 

за развитието на цикли на 

нетоксични материали, така че 

рециклираните отпадъци да могат да 

се използват като основен и 
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надежден източник на суровини за 

Съюза. 

Обосновка 

ЕС следва да се съсредоточи върху създаването на чиста кръгова икономика и да 

избягва евентуален сериозен риск от бъдеща загуба на обществено и пазарно доверие в 

рециклираните материали, като същевременно създава неизчерпаемо наследство. 

Основният проблем за лицата, които се занимават с рециклиране, е наличието на 

опасни вещества в материалите. ЕС следва да акцентира върху отстраняването на 

тези опасни вещества от продуктите и отпадъците, а не да излага на опасност 

общественото здраве и околната среда, като освобождава определени групи 

предприятия или продукти от изискванията за безопасност и като прави невъзможно 

определянето на тези замърсени материали в бъдеще. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Целите, определени в Директива 

1999/31/EО на Съвета14, с които се 

налагат ограничения за депониране, 

следва да бъдат изменени, за да 

отразяват по-добре стремежа на Съюза 

към преминаване към кръгова 

икономика и постигане на напредък по 

изпълнението на инициативата за 

суровините, като се намали 

депонирането на отпадъците, 

предназначени за депа за неопасни 

отпадъци. 

(2) Целите, определени в Директива 

1999/31/EО на Съвета14, с които се 

налагат ограничения за депониране, 

следва да бъдат укрепени, за да 

отразяват по-добре стремежа на Съюза 

към преминаване към кръгова 

икономика и постигане на напредък по 

изпълнението на инициативата за 

суровините, като постепенно се сведе 

до минимум депонирането на 

отпадъците, предназначени за депа за 

неопасни отпадъци. Комисията и 

държавите членки следва да 

гарантират, че това се вписва в 

интегрирана политика, която 

осигурява добро прилагане на 

йерархията на отпадъците, засилва 

прехода към предотвратяването, 

повторната употреба и 

рециклирането, и предотвратява 

преминаването от депониране към 

изгаряне. 

________________ __________________ 

Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 
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април 1999 г. относно депонирането на 

отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1). 

април 1999 г. относно депонирането на 

отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1). 

15 COM(2008) 699 и COM(2014) 297. 15 COM(2008) 699 и COM(2014) 297. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) За да се осигури по-голяма 

съгласуваност в областта на 

законодателството относно отпадъците, 

определенията в Директива 1999/31/ЕО 

следва да се уеднаквят с тези от 

Директива 2008/98/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета16. 

(4) За да се осигури по-голяма 

съгласуваност в областта на 

законодателството относно отпадъците, 

определенията в Директива 1999/31/ЕО 

следва да се уеднаквят, когато е 

уместно, с тези от Директива 

2008/98/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета16. 

__________________ __________________ 

16 Директива 2008/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

19 ноември 2008 г. относно отпадъците 

и за отмяна на определени директиви 

(ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3). 

16 Директива 2008/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

19 ноември 2008 г. относно отпадъците 

и за отмяна на определени директиви 

(ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3). 

Обосновка 

Важно е да се гарантира, че настоящата директива е в съответствие със 

законодателството на ЕС относно отпадъците като цяло. За тази цел е необходимо, 

когато е уместно, определенията в настоящата директива също да бъдат уеднаквени 

с определенията в Директива 1999/31/ЕО. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Категорични екологични, 

икономически и социални ползи биха 

произтекли от допълнително 

ограничаване на депонирането, като се 

започне с тези потоци от отпадъци, при 

които се прилага разделно събиране 

(5) Категорични екологични, 

икономически и социални ползи биха 

произтекли от допълнително 

ограничаване на депонирането, като се 

започне с тези потоци от отпадъци, при 

които се прилага разделно събиране 
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(напр. пластмаса, метали, стъкло, 

хартия, биоотпадъци). При 

прилагането на тези ограничения за 

депониране следва да се вземе предвид 

осъществимостта от техническа, 

екологична или икономическа гледна 

точка на рециклирането или на 

другите видове оползотворяване на 

остатъчните отпадъци, получавани от 

разделно събирани отпадъци. 

(напр. пластмаса, метали, стъкло, 

хартия, биоотпадъци), с цел да се 

допускат единствено остатъчни 

отпадъци. Дългосрочните 

инвестиции в инфраструктура и 

научни изследвания и иновации ще 

играят ключова роля за намаляване на 

количеството на остатъчните 

отпадъци, получавани от разделно 

събирани отпадъци, чието рециклиране 

или друго оползотворяване към 

момента не е осъществимо от 

техническа, екологична или 

икономическа гледна точка. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 5 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) Политическите и 

обществените стимули за 

допълнително ограничаване на 

депонирането като устойчив начин 

за управление на природните ресурси в 

кръговата икономика следва да са 

съобразени с йерархията на 

управление на отпадъците, 

определена в член 4 от Директива 

2008/98/ЕО, и стриктно да следват 

подход, при който приоритет има 

предотвратяването и се спазва 

принципът на предпазливост. 

Обосновка 

Въпреки че депата имат редица отрицателни аспекти, те не следва да се отхвърлят 

изцяло като местоназначение за някои отпадъци, например поливинилхлорид (PVC). Те 

могат да са най-безопасното място за материалите, съдържащи опасни химикали, 

като по-специално за пластмасата анализът показва, че ако тя не е рециклирана, 

тогава като цяло, с оглед на климата, депата са за предпочитане пред изгарянето. 

Ясно е, че в нормалния случай предпочитаният вариант е рециклирането, а всяко 

депониране следва да се извършва в съответствие с най-високите стандарти. 
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Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Биоразградимите битови 

отпадъци представляват значителна част 

от битовите отпадъци. Депонирането на 

нетретирани биоразградими отпадъци 

има сериозни отрицателни екологични 

последици от гледна точка на емисиите 

на парникови газове и на замърсяването 

на повърхностните и подпочвените 

води, на почвата и въздуха. Макар в 

Директива 1999/31/ЕО вече да са 

определени цели за предотвратяване на 

депонирането на биоразградими 

отпадъци, целесъобразно е да се въведат 

допълнителни ограничения за 

депонирането на биоразградими 

отпадъци, които се събират разделно в 

съответствие с член 22 от Директива 

2008/98/ЕО. 

(6) Биоразградимите битови 

отпадъци представляват значителна част 

от битовите отпадъци. Депонирането на 

нетретирани биоразградими отпадъци 

има сериозни отрицателни екологични 

последици от гледна точка на емисиите 

на парникови газове и на замърсяването 

на повърхностните и подпочвените 

води, на почвата и въздуха. Макар в 

Директива 1999/31/ЕО вече да са 

определени цели за предотвратяване на 

депонирането на биоразградими 

отпадъци, целесъобразно е да се въведат 

допълнителни ограничения за 

депонирането на биоразградими 

отпадъци, които трябва да се събират 

разделно в съответствие с член 22 от 

Директива 2008/98/ЕО. 

Обосновка 

Забраната за депониране на биоразградими битови отпадъци следва да бъде по-

строго формулирана. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Много държави членки все още 

не са изградили изцяло необходимата 

инфраструктура за управление на 

отпадъците. С определянето на цели за 

ограничаване на депонирането ще се 

улесни допълнително разделното 

събиране, сортирането и рециклирането 

на отпадъците и ще се избегне 

блокирането на потенциално 

(7) Много държави членки все още 

не са изградили изцяло необходимата 

инфраструктура за управление на 

отпадъците. С определянето на ясни и 

амбициозни цели за ограничаване на 

депонирането допълнително ще се 

насърчат инвестициите за 

улесняване на разделното събиране, 

сортирането и рециклирането на 
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рециклируеми материали в долната 

част на йерархията на отпадъците. 

отпадъците и ще се избегне блокирането 

на потенциално рециклируеми 

материали на най-ниското равнище на 

йерархията на отпадъците. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Необходимо е постепенно 

намаляване на депонирането, за да се 

предотвратят отрицателни въздействия 

върху човешкото здраве и върху 

околната среда, както и за да се 

гарантира, че икономически ценните 

отпадъчни материали се оползотворяват 

във все по-голяма степен и ефективно 

чрез подходящо управление на 

отпадъците и в съответствие с 

йерархията на отпадъците. Чрез това 

намаляване следва да се избегне 

изграждането на прекомерен капацитет 

за третиране в съоръженията за 

остатъчни отпадъци, например чрез 

оползотворяване на енергия или чрез 

нискокачествено механично-

биологично третиране на 

нетретираните битови отпадъци, 

тъй като това би могло да застраши 

постигането на дългосрочните цели на 

Съюза за подготовка за повторна 

употреба и за рециклиране, както са 

посочени в член 11 от Директива 

2008/98/ЕО. По сходни причини, както и 

за да се предотвратят отрицателни 

въздействия върху човешкото здраве и 

върху околната среда, следва да се има 

предвид, че макар от държавите членки 

да се очаква да предприемат всички 

необходими мерки, за да се гарантира, 

че се депонират единствено отпадъци, 

които са били третирани, спазването на 

това задължение не следва да води до 

създаването на свръхкапацитет във 

връзка с третирането на остатъчни 

(8) Необходимо е постепенно 

свеждане до минимум на 

депонирането, за да се предотвратят 

отрицателни въздействия върху 

човешкото здраве и върху околната 

среда, както и за да се гарантира, че 

икономически ценните отпадъчни 

материали се оползотворяват във все по-

голяма степен и ефективно чрез 

подходящо управление на отпадъците и 

в съответствие с йерархията на 

отпадъците, както е посочено в 

Директива 2008/98/ЕО. Това 

постепенно свеждане до минимум на 

депонирането ще изисква основни 

промени в управлението на 

отпадъците в много държави членки. 

При наличието на по-добри 

статистически данни относно 

събирането и третирането на 

отпадъците и по-добра проследимост 

на потоците от отпадъци следва да 

бъде възможно да се избегне 

изграждането на прекомерен капацитет 

за третиране на остатъчни отпадъци, 

например чрез оползотворяване на 

енергия, тъй като това би могло да 

застраши постигането на дългосрочните 

цели на Съюза за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране, 

както са посочени в член 11 от 

Директива 2008/98/ЕО. По сходни 

причини, както и за да се предотвратят 

отрицателни въздействия върху 

човешкото здраве и върху околната 

среда, следва да се има предвид, че 
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битови отпадъци. Освен това, с цел да се 

осигури съответствието между целите, 

посочени в член 11 от Директива 

2008/98/ЕО, и целта за ограничаване на 

депонирането, определена в член 5 от 

настоящата директива, както и за да се 

осигури координирано планиране на 

необходимите за постигането на тези 

цели инфраструктура и инвестиции, 

следва на държавите членки, на които 

може да бъде предоставено 

допълнително време за постигането на 

целите за рециклиране на битови 

отпадъци, да се предостави и 

допълнително време за постигането на 

целта за ограничаване на депонирането 

до 2030 г. в съответствие с посоченото в 

настоящата директива. 

макар от държавите членки да се очаква 

да предприемат всички необходими 

мерки, за да се гарантира, че се 

депонират единствено отпадъци, които 

са били третирани, спазването на това 

задължение не следва да води до 

създаването на свръхкапацитет във 

връзка с третирането на остатъчни 

битови отпадъци. В светлината на 

направените неотдавна инвестиции в 

някои държави членки, които 

доведоха до свръхкапацитет за 

оползотворяване на енергия или за 

установяване на механично-

биологично третиране, е от 

съществено значение да се даде ясен 

сигнал на операторите на отпадъци и 

на държавите членки да избягват 

инвестиции, които са несъвместими 

с дългосрочните цели, определени в 

Рамковите директиви относно 

депонирането на отпадъци и относно 

отпадъците. Поради тези причини би 

могла да се разгледа възможността за 

определяне на ограничение за 

изгарянето на битови отпадъци в 

съответствие с целите за подготовка 

за повторна употреба и за 

рециклиране, посочени в член 11 от 

Директива 2008/98/ЕО и член 5 от 

Директива 1999/31/ЕО. Освен това, с 

цел да се осигури съответствието между 

целите, посочени в член 11 от 

Директива 2008/98/ЕО, и целта за 

ограничаване на депонирането, 

определена в член 5 от настоящата 

директива, както и за да се осигури 

координирано планиране на 

необходимите за постигането на тези 

цели инфраструктура и инвестиции, 

следва на държавите членки, на които 

може да бъде предоставено 

допълнително време за постигането на 

целите за рециклиране на битови 

отпадъци, да се предостави и 

допълнително време за постигането на 

целта за ограничаване на депонирането 

до 2030 г. в съответствие с посоченото в 
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настоящата директива. 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 8 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) За да помогне за постигането 

на целите на настоящата директива 

и за насърчаването на прехода към 

кръгова икономика Комисията следва 

да поощрява координацията и обмена 

на информация и най-добри практики 

между държавите членки и между 

различните отрасли на икономиката. 

Този обмен би могъл да бъде улеснен 

посредством комуникационни 

платформи, които биха могли да 

спомогнат за повишаване на 

осведомеността относно новите 

промишлени решения и да 

предоставят възможност за по-добър 

преглед на наличния капацитет, 

както и би допринесъл за 

изграждането на връзки между 

сектора за преработка на отпадъци и 

другите сектори, както и за 

подпомагане на промишлената 

симбиоза. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 8 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8б) Комисията следва да насърчава 

координацията и обмена на 

информация и най-добри практики 

сред държавите членки, регионалните 

и – по-специално – местните органи, с 

участието на всички заинтересовани 

организации на гражданското 

общество, включително 

организациите на социалните 
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партньори, организациите по околна 

среда и организациите на 

потребителите. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 8 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8в) За изпълнението и прилагането 

по подходящ начин на целите на 

настоящата директива е необходимо 

да се гарантира, че местните органи 

на териториите, където са 

разположени депата за отпадъци, се 

признават като заинтересовани 

участници, тъй като те са пряко 

засегнати от последиците от 

депонирането. Следователно следва 

да се гарантира провеждането на 

публична и демократична 

консултация в общините и 

надобщинските райони, в които ще 

бъде установено даденото депо за 

отпадъци, и следва да бъде 

установена подходяща компенсация 

за местното население. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 8 г (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8г) Комисията следва да 

гарантира, че на всяко депо за 

отпадъци в Съюза се извършва одит, 

за да се осигури правилното прилагане 

на правото на Съюза и на 

националното право. 
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Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) За да се осигури по-добро, по-

своевременно и по-уеднаквено 

прилагане на настоящата директива и с 

оглед на проактивното установяване на 

слабостите при прилагането, следва да 

се създаде система за ранно 

предупреждение, с помощта на която да 

се откриват пропуските и да се 

предприемат действия преди 

настъпването на сроковете за 

изпълнение на целите. 

(9) За да се осигури по-добро, по-

своевременно и по-уеднаквено 

прилагане на настоящата директива и с 

оглед на проактивното установяване на 

слабостите при прилагането, следва да 

се създаде система за ранно 

предупреждение, с помощта на която да 

се откриват пропуските и да се 

предприемат действия преди 

настъпването на сроковете за 

изпълнение на целите, както и да се 

насърчава обменът на най-добри 

практики между различните 

заинтересовани страни. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Статистическите данни, 

съобщавани от държавите членки, са от 

основно значение за Комисията при 

оценката на спазването на 

законодателството в областта на 

отпадъците във всички държавите 

членки. Качеството, надеждността и 

съпоставимостта на статистическите 

данни следва да се подобрят чрез 

въвеждането на единна входна точка за 

всички данни за отпадъците, отмяната 

на неактуалните изисквания за 

съобщаване на данни, сравнителното 

оценяване на националните методики за 

съобщаване на данни и въвеждането на 

доклад за проверка на качеството на 

данните. Надеждността на 

съобщаваните статистически данни 

относно управлението на отпадъците е 

(11) Данните и информацията, 

съобщавани от държавите членки, са от 

основно значение за Комисията при 

оценката на спазването на 

законодателството в областта на 

отпадъците във всички държави 

членки. Качеството, надеждността и 

съпоставимостта на съобщаваните 

данни следва да се подобрят чрез 

създаването на обща методика за 

събиране и обработка на данни от 

надеждни източници и чрез 

въвеждането на единна входна точка за 

всички данни за отпадъците, отмяната 

на неактуалните изисквания за 

съобщаване на данни, сравнителното 

оценяване на националните методики за 

съобщаване на данни и въвеждането на 

доклад за проверка на качеството на 
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от основно значение за ефикасното 

прилагане и за осигуряването на 

съпоставимост на данните между 

държавите членки. Поради това, при 

изготвяне на докладите за спазването на 

целите, определени в Директива 

1999/31/ЕО, от държавите членки 

следва да се изисква да използват най-

актуалната методика, разработена от 

Комисията и от националните 

статистически служби на държавите 

членки. 

данните. Надеждността на 

съобщаваните статистически данни 

относно управлението на отпадъците е 

от основно значение за ефикасното 

прилагане и за осигуряването на 

съпоставимост на данните между 

държавите членки. Поради това, при 

изготвяне на докладите за спазването на 

целите, определени в Директива 

1999/31/ЕО, държавите членки следва да 

използват общата методика, 

разработена от Комисията в 

сътрудничество с националните 

статистически служби на държавите 

членки и с националните органи, 

отговарящи за управлението на 

отпадъците. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) За да се допълва или изменя 

Директива 1999/31/EО, по-специално с 

цел да се адаптират нейните 

приложения към научно-техническия 

прогрес, на Комисията следва да бъде 

делегирано правомощието да приема 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора по отношение на член 16. От 

особена важност е по време на 

подготвителната си работа Комисията 

да проведе подходящи консултации, 

включително на експертно равнище. 

При подготовката и изготвянето на 

делегираните актове Комисията следва 

да осигури едновременното и 

своевременно предаване на 

съответните документи по подходящ 

начин на Европейския парламент и на 

Съвета. Всяко изменение на 

приложенията следва да се извършва 

единствено в съответствие с 

принципите, установени в настоящата 

директива. За тази цел, по отношение на 

(12) За да се изменя Директива 

1999/31/EО, на Комисията следва да 

бъде делегирано правомощието да 

приема актове в съответствие с член 290 

от Договора по отношение на 

адаптирането на нейните 

приложения към научно-техническия 

прогрес. От особена важност е по време 

на подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на експертно 

равнище, като консултациите се 

проведат в съответствие с 

принципите, определени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, с цел осигуряване на 

равноправно участие при изготвянето 

на делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават 

всички документи едновременно с 

експертите от държавите членки, 
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приложение II, Комисията следва да 

взима предвид общите принципи и 

общите процедури за изпитване и 

критериите за приемане съгласно 

приложение II. Освен това следва да 

бъдат установени специфичните 

критерии и методи за изпитване и 

свързаните пределно допустими 

стойности за всяка категория депа, 

включително, ако е необходимо, за 

специфични видове депа в рамките на 

една категория, включително 

подземните хранилища. Предложенията 

за стандартизиране на методите за 

контрол, вземане на проби и анализ във 

връзка с приложенията следва да се 

разглеждат за приемане от Комисията, 

ако е целесъобразно, в рамките на две 

години след влизането в сила на 

настоящата директива. 

като техните експерти 

систематично имат достъп до 

срещите на експертните групи на 

Комисията, занимаващи се с 

изготвянето на делегираните актове. 

Всяко изменение на приложенията 

следва да се извършва единствено в 

съответствие с принципите, установени 

в настоящата директива. За тази цел, по 

отношение на приложение II, Комисията 

следва да взима предвид общите 

принципи и общите процедури за 

изпитване и критериите за приемане 

съгласно приложение II. Освен това 

следва да бъдат установени 

специфичните критерии и методи за 

изпитване и свързаните пределно 

допустими стойности за всяка категория 

депа, включително, ако е необходимо, за 

специфични видове депа в рамките на 

една категория, включително 

подземните хранилища. Когато е 

уместно, предложенията за 

стандартизиране на методите за 

контрол, вземане на проби и анализ във 

връзка с приложенията следва да се 

разглеждат за приемане от Комисията, 

ако е целесъобразно, в рамките на две 

години след влизането в сила на 

настоящата директива. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с Междуинституционалното споразумение от 13 април 

2016 г. 

 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Съображение 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) За да се гарантират еднакви 

условия за прилагането на Директива 

1999/31/EО, на Комисията следва да се 

предоставят изпълнителни правомощия 

(13) За да се гарантират еднакви 

условия за прилагането на Директива 

1999/31/EО, на Комисията следва да се 

предоставят изпълнителни правомощия 
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по отношение на член 3, параграф 3, 

приложение І, точка 3.5 и 

приложение ІІ, точка 5. Тези 

правомощия следва да бъдат 

упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета17. 

по отношение на определението за 

депониране на неопасни отпадъци, 

метода, които се използва за 

определяне на коефициента на 

пропускливост на депата при 

определени условия и – тъй като 

вземането на проби от отпадъци 

може да предизвика сериозни 

проблеми по отношение на 

представителност и техники, 

предвид на хетерогенното естество 

на различните видове отпадъци – 

разработването на европейски 

стандарт за вземане на проби от 

отпадъци. Тези правомощия следва да 

бъдат упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета17. 

__________________ __________________ 

№ 182/2011 на Европейския парламент 

и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 

установяване на общите правила и 

принципи относно реда и условията за 

контрол от страна на държавите членки 

върху упражняването на 

изпълнителните правомощия от страна 

на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., 

стр. 13). 

№ 182/2011 на Европейския парламент 

и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 

установяване на общите правила и 

принципи относно реда и условията за 

контрол от страна на държавите членки 

върху упражняването на 

изпълнителните правомощия от страна 

на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., 

стр. 13). 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с Договора от Лисабон 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Съображение 16 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16a) Комисията и държавите 

членки следва да гарантират 

разработването на планове за 

устойчиво възстановяване и 

устойчиво алтернативно използване 

на депата за отпадъци и районите с 

нанесени от депата щети. 
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Изменение  21 

Предложение за директива 

Съображение 16 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16б) Настоящата директива е 

приета, като се отчитат 

ангажиментите, посочени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

и следва да бъде изпълнявана и 

прилагана и в съответствие с 

насоките, съдържащи се в 

посоченото споразумение. 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова) 

Директива 1999/31/ЕО 

Член 1 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1) В член 1 се добавя следният 

параграф: 

 -1.  Постепенното 

преустановяване на депонирането на 

отпадъци е основно условие за 

подкрепа на прехода на Съюза към 

кръгова икономика. 

Обосновка 

Важно е в общата цел на директивата да се посочи значението на постепенното 

преустановяване на депонирането на отпадъци за прехода към кръгова икономика. 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а 
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Директива 1999/31/ЕО  

Член 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) прилагат се определенията за 

„отпадък“, „битови отпадъци“, „опасни 

отпадъци“, „причинител на отпадъци“, 

„притежател на отпадъци“, „управление 

на отпадъци“, „разделно събиране“, 

„оползотворяване“, „рециклиране“ и 

„обезвреждане“ от член 3 от Директива 

2008/98/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета(*); 

a) прилагат се определенията за 

„отпадък“, „битови отпадъци“, „опасни 

отпадъци“, „неопасни отпадъци“, 

„причинител на отпадъци“, „притежател 

на отпадъци“, „управление на 

отпадъци“, „разделно събиране“, 

„оползотворяване“, „рециклиране“ и 

„обезвреждане“ от член 3 от Директива 

2008/98/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета(*); 

__________________ __________________ 

(*) Директива 2008/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

19 ноември 2008 г. относно отпадъците 

и за отмяна на определени директиви 

(ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).“; 

(*) Директива 2008/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

19 ноември 2008 г. относно отпадъците 

и за отмяна на определени директиви 

(ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).“; 

Обосновка 

Включват се съответните определения по член 3 от Директива 2008/98/ЕО, като се 

добавя определение за „неопасни отпадъци“. 

 

Изменение  24 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а а (нова) 

Директива 1999/31/ЕО  

Член 2 – буква a а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa)  създава се следната буква аа): 

 „aa)  „остатъчни отпадъци“ са 

отпадъци в резултат на обработка 

или дейност по оползотворяване, 

включително рециклиране, дейност, 

след която не може да се извърши 

последващо оползотворяване и 

вследствие на което тези отпадъци 

трябва да се обезвредят“; 



 

PE580.563v02-00 22/61 RR\1116738BG.docx 

BG 

 

Изменение  25 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б а (нова) 

Директива 1999/31/ЕО  

Член 2 – буква м 

 

Текст в сила Изменение 

 ба)  буква м) се изменя, както 

следва: 

м) „биоразразградими отпадъци“ са 

всички отпадъци, годни да бъдат 

подложени на анаеробно или аеробно 

разлагане, като хранителни и 

градински отпадъци, хартия и 

картон; 

„м) „биоразградими отпадъци“ са 

хранителни и растителни отпадъци, 

хартия, картон, дървесина, както и 

всички други отпадъци, които могат 

да бъдат подложени на анаеробно или 

аеробно разлагане“; 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 1 — параграф 1 — точка 1 a (нова) 

Директива 1999/31/ЕО 

Член 3 – параграф 3 

 

Текст в сила Изменение 

 (1a) В член 3 параграф 3 се изменя, 

както следва: 

3. Без да се засягат разпоредбите на 

Директива 75/442/ЕИО, държавите 

членки по свой избор могат да заявят, че 

депонирането на безопасни отпадъци, 

които се определят от комитета, 

създаден по силата на член 17 от 

настоящата директива, различни от 

инертните отпадъци, резултат от 

изследвания и добиване, преработване и 

складиране на минерални ресурси, както 

и от експлоатирането на кариери и 

които са депонирани така, че не 

позволяват замърсяването на околната 

среда или застрашаването на здравето 

на човека, могат да бъдат освободени от 

'3. Без да се засягат разпоредбите на 

Директива 75/442/ЕИО, държавите 

членки по свой избор могат да заявят, че 

депонирането на безопасни отпадъци, 

различни от инертните отпадъци, 

резултат от изследвания и добиване, 

преработване и складиране на 

минерални ресурси, както и от 

експлоатирането на кариери и които са 

депонирани така, че не позволяват 

замърсяването на околната среда или 

застрашаването на здравето на човека, 

могат да бъдат освободени от условията, 

предвидени в приложение I, точки 2, 

3.1, 3.2 и 3.3 от настоящата директива. 



 

RR\1116738BG.docx 23/61 PE580.563v02-00 

 BG 

условията, предвидени в приложение I, 

точки 2, 3.1, 3.2 и 3.3 от настоящата 

директива. 

Комисията приема актове за 

изпълнение, с които се определя какво 

представлява депониране на 

безопасни отпадъци. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 17, 

параграф 2.“ 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с Договора от Лисабон 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква -а (нова) 

Директива 1999/31/ЕО 

Член 5 – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

 -a) параграф 1 се заменя със 

следното: 

1. Държавите-членки определят 

национална стратегия за въвеждане на 

ограничението на биоразградимите 

отпадъци, които постъпват в депата, 

не по късно от две години след 

определената в член 18, параграф 1 дата 

и нотифицират Комисията за тази 

стратегия. Тази стратегия ще трябва да 

включва мерки за осъществяване на 

целите определени в параграф 2, по-

специално посредством рециклирането, 

компостирането, образуването на газове 

и възстановяването на 

материали/енергия. В срок от тридесет 

месеца от предвидената в член 18, 

параграф 1 дата Комисията представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

доклад относно всички национални 

стратегии. 

1. В сътрудничество с 

регионалните и местните органи, 

отговарящи за управлението на 

отпадъците, държавите членки 
определят национална стратегия за 

въвеждане на постепенното 

преустановяване на постъпването на 

биоразградимите отпадъци в депата, не 

по късно от две години след 

определената в член 18, параграф 1 дата 

и нотифицират Комисията за тази 

стратегия. Тази стратегия ще трябва да 

включва мерки за осъществяване на 

целите определени в параграф 2, по-

специално посредством рециклирането, 

компостирането, образуването на 

биогаз, възстановяването на 

материали или — когато тези мерки 

не са възможни — посредством 
възстановяването на енергия. В срок от 

тридесет месеца от предвидената в член 

18, параграф 1 дата Комисията 

представя на Европейския парламент и 

на Съвета доклад относно всички 
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национални стратегии. 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б 

Директива 1999/31/ЕО  

Член 5 – параграф 3 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) отпадъците, които се събират 

разделно съгласно член 11, параграф 1 и 

член 22 от Директива 2008/98/ЕО. 

е) отпадъците, които подлежат на 

разделно събиране съгласно член 11, 

параграф 1 и член 22 от Директива 

2008/98/ЕО, и опаковките или 

отпадъците от опаковки съгласно 

определението в член 3 от Директива 

94/62/ЕО; 

 

Изменение  29 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в 

Директива 1999/31/ЕО 

Член 5 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да осигурят до 

2030 г. количеството на депонираните 

битови отпадъци да бъде намалено до 

10% от общото количество образувани 

битови отпадъци. 

5. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да осигурят до 

2030 г. количеството на депонираните 

битови отпадъци да бъде намалено до 

5% от общото количество образувани 

битови отпадъци.  

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в 

Директива 1999/31/ЕО  

Член 5 – параграф 5 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a.  В срок до 31 декември 2030 г. 

държавите членки приемат в депата 
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за неопасни отпадъци единствено 

остатъчни битови отпадъци. 

 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в 

Директива 1999/31/ЕО  

Член 5 – параграф 6 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

На Естония, Гърция, Хърватия, 

Латвия, Малта, Румъния и Словакия 

може да бъдат предоставени пет 

допълнителни години за постигането 

на целта по параграф 5. Държавите 

членки уведомяват Комисията за 

намерението си да използват тази 

разпоредба най-малко 24 месеца преди 

срока, определен в параграф 5. В 

случай на удължаване на срока 

държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да могат до 

2030 г. да намалят количеството на 

депонираните битови отпадъци до 

20% от общото количество 

образувани битови отпадъци. 

Държава членка може да поиска 

удължаване на срока от пет години, за 

да постигне целта по параграф 5, в 

случай че тя е депонирала повече от 

65% от своите битови отпадъци през 

2013 г. 

 Държавата членка внася искане до 

Комисията за получаване на подобно 

удължение в срок до 31 декември 2028 

г. 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в 

Директива 1999/31/ЕО 

Член 5 – параграф 6 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Уведомлението се придружава от план 

за изпълнение, в който се представят 

мерките, необходими, за да се осигури 

целите да бъдат спазени преди новия 

срок. В плана също така се съдържа 

Искането на удължение се придружава 

от план за изпълнение, в който се 

представят мерките, необходими, за да 

се осигури спазването на целта преди 

новия срок. Планът се изготвя въз 



 

PE580.563v02-00 26/61 RR\1116738BG.docx 

BG 

подробен график за изпълнението на 

предложените мерки, както и оценка на 

очакваното въздействие от тях. 

основа на оценка на съществуващите 

планове за управление на отпадъците и 

в него също така се съдържа подробен 

график за изпълнението на 

предложените мерки, както и оценка на 

очакваното въздействие от тях. 

 В допълнение посоченият в трета 

алинея план отговаря най-малко на 

следните изисквания: 

 a)  използва подходящи 

икономически инструменти, за да 

предостави стимули за прилагане на 

йерархията на отпадъците с 

съответствие с член 4, параграф 1 на 

Директива 2008/98/ЕО; 

 б)  демонстрира ефикасно и 

ефективно използване на 

структурните фондове и Кохезионния 

фонд посредством доказуеми 

дългосрочни инвестиции, насочени 

към финансиране на развитието на 

инфраструктури за управлението на 

отпадъци, необходими за изпълнение 

на съответните цели; 

 в)  предоставя висококачествени 

статистически данни и изготвя ясни 

прогнози за капацитета за управление 

на отпадъците и за това, което 

остава да бъде изпълнено, за 

постигане на целите, посочени в 

параграф 5 от настоящия член, 

членове 5 и 6 на Директива 94/62/ЕО и 

член 11, параграф 2 от Директива 

2008/98/ЕО; 

 г)  въвежда програми за 

предотвратяване на отпадъците, в 

съответствие с посоченото в член 29 

на Директива 2008/98/ЕО. 

 Комисията преценява дали са 

изпълнени изискванията, определени в 

букви от а) до г) на четвърта алинея. 

 Освен ако Комисията формулира 

възражения по представения план в 

рамките на пет месеца след датата 

на получаването му, искането за 

удължаване на срока се счита за 
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прието. 

 Ако Комисията формулира 

възражения по представения план, тя 

изисква от съответната държава 

членка да представи преразгледан 

план в срок до два месеца след 

получаване на посочените 

възражения. 

 Комисията оценява преразгледания 

план в рамките на два месеца след 

получаването му и приема или 

отхвърля писмено искането за 

удължаване на срока. При липса на 

решение от страна на Комисията в 

посочения срок, искането за 

удължаване се счита за прието. 

 В срок от два месеца от датата на 

решението, Комисията информира 

Съвета и Европейския парламент за 

същото. 

 

Изменение  33 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в 

Директива 1999/31/ЕО  

Член 5 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Не по-късно от 31 декември 2024 

г. Комисията проучва целта, посочена 

в параграф 5, с цел да определи по-

ниска стойност и да въведе 

ограничения относно депонирането на 

неопасни отпадъци, различни от битови 

отпадъци. За тази цел на Европейския 

парламент и на Съвета се представя 

доклад на Комисията, придружен от 

предложение, ако е целесъобразно.; 

7. Не по-късно от 31 декември 2018 

г. Комисията проучва възможността 

за въвеждане на цел и ограничения 

относно депонирането на неопасни 

отпадъци, различни от битови отпадъци. 

За тази цел на Европейския парламент и 

на Съвета се представя доклад на 

Комисията, придружен от 

законодателно предложение, ако е 

целесъобразно.  

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в a (нова) 
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Директива 1999/31/ЕО 

Член 5 – параграф 7 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вa) в член 5 се добавя следният 

параграф: 

 7a. Комисията проучва 

допълнително възможността да 

предложи регулаторна рамка за 

засилен добив на суровини от депа, 

така че да се осигури възможност за 

извличане на вторичните суровини, 

които се намират в съществуващите 

депа. До 31 декември 2025 г. 

държавите членки картографират 

съществуващите депа и посочват 

потенциала им за засилен добив на 

суровини и споделят съответната 

информация. 

Обосновка 

Засиленият добив на суровини от депа за отпадъци не само дава възможност за 

оползотворяване на ценни материали, които могат да бъдат върнати обратно в 

цикъла, но също така позволява възстановяване на земни площи, като се има предвид, 

че голяма част от 500 000-те исторически депа в ЕС са разположени в (полу-) градска 

среда. 

 

Изменение  35 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 1999/31/ЕО  

Член 5 а – параграф 2 – встъпително изречение 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Докладите по параграф 1 

включват: 

2. Докладите по параграф 1 се 

оповестяват публично и включват: 

Изменение  36 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 

Директива 1999/31/ЕО  

Член 5 а – параграф 2 – буква б a (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 „бa) примери за добри практики, 

които се използват в целия Съюз и 

които могат да предоставят насоки 

за постигане на напредък за 

постигане на целите, посочени в член 

5.“ 

Изменение  37 

Предложение за директива 

Член 1 — параграф 1 — точка 3 a (нова) 

Директива 1999/31/ЕО 

Член 5 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) добавя се следният член 5б: 

 Член 5б 

 Обмен на добри практики и 

информация 

 Комисията създава платформа за 

редовен и структуриран обмен на най-

добри практики и информация между 

Комисията и държавите членки 

относно практическото прилагане на 

изискванията на настоящата 

директива. Този обмен ще допринесе 

за постигането на подходящо 

управление, прилагане, трансгранично 

сътрудничество, обмен на най-добри 

практики, като договорености за 

иновации и партньорски проверки. В 

допълнение, платформата ще 

стимулира водещите участници и 

даде възможност за ускоряване на 

напредъка. Комисията оповестява 

публично резултатите от 

платформата. 

Обосновка 

Обменът на най-добри практики и информация е важен, за да се даде възможност на 

всички държави членки да постигнат целите. 
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Изменение  38 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова) 

Директива 1999/31/ЕО  

Член 6 – буква а 

 

Текст в сила Изменение 

 (3б)  В член 6 буква а) се изменя, 

както следва: 

„ a) да се депонират само отпадъци, 

които са вече преработени. Тази 

разпоредба може да не се прилага за 

инертните отпадъци, чиято преработка е 

технически неосъществима, или за 

всеки друг вид отпадъци, за които тази 

преработка не допринася за целите, 

определени в член 1 от настоящата 

директива, посредством намаляване на 

количествата отпадъци или на рисковете 

за здравето на човека или за околната 

среда;“ 

„ a) да се депонират само отпадъци, 

които са вече преработени. Тази 

разпоредба може да не се прилага за 

инертните отпадъци, чиято преработка е 

технически неосъществима, или за 

всеки друг вид отпадъци, за които тази 

преработка не допринася за целите, 

определени в член 1 от настоящата 

директива, посредством намаляване на 

количествата отпадъци или на рисковете 

за здравето на човека или за околната 

среда, при условие че съответната 

държава членка е изпълнила целите 

за намаляване съгласно член 5, 

параграф 2 на настоящата директива 

и целите за рециклиране съгласно 

член 11 от Директива 2008/98/ЕО;“ 

 

Изменение  39 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 1999/31/ЕО 

Член 6 – буква a – втора алинея 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) в член 6, буква а) се добавя 

следното изречение: 

(4) в член 6, буква а) се добавя 

следната алинея: 

„Държавите членки гарантират, че 

мерките, предприети в съответствие с 

настоящата буква, не излагат на риск 

постигането на целите на Директива 

2008/98/ЕО, по-специално 

„Държавите членки гарантират, че 

мерките, предприети в съответствие с 

настоящата буква, не излагат на риск 

постигането на целите на Директива 

2008/98/ЕО, по-специално относно 
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увеличаването на подготовката за 

повторна употреба и на рециклирането 

съгласно посоченото в член 11 от 

същата директива.“ 

йерархията на отпадъците и 

увеличаването на подготовката за 

повторна употреба и на рециклирането 

съгласно посоченото в член 11 от 

същата директива.“ 

Изменение  40 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 1999/31/ЕО  

Член 15 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки съобщават на 

Комисията данните относно 

прилагането на член 5, параграфи 2 и 5 

за всяка календарна година. Те 

съобщават тези данни по електронен 

път в рамките на 18 месеца от края на 

годината на докладване, за която се 

събират данните. Данните се съобщават 

във формàта, определен от Комисията в 

съответствие с параграф 5. Първото 

съобщаване на данни обхваща данните 

за периода от 1 януари [впишете 

годината на транспониране на 

настоящата директива + 1 година] до 31 

декември [впишете годината на 

транспониране на настоящата директива 

+ 1 година]. 

1. Държавите членки съобщават на 

Комисията данните относно 

прилагането на член 5, параграфи 2 и 5 

за всяка календарна година. Те 

съобщават тези данни по електронен 

път в рамките на 18 месеца от края на 

годината на докладване, за която се 

събират данните. Данните се съобщават 

във формàта, определен от Комисията в 

съответствие с параграф 5. Първото 

съобщаване във връзка с целта, 

определена в член 5, параграф 5, 
обхваща данните за периода от 1 януари 

[впишете годината на транспониране на 

настоящата директива + 1 година] до 31 

декември [впишете годината на 

транспониране на настоящата директива 

+ 1 година]. 

Изменение  41 

Предложение за директива 

Член 1 — параграф 1 — точка 6 a (нова) 

Директива 1999/31/ЕО 

Член 15а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) добавя се следният член: 

 „Член 15a 

 Средства за насърчаване на прехода 

към по-висока степен на кръгова 
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икономика 

 С цел да се допринесе за целите, 

определени в настоящата директива, 

държавите членки използват 

подходящи икономически 

инструменти и  предприемат други 

мерки, за да предоставят стимули за 

прилагането на йерархията на 

отпадъците. Тези инструменти и 

мерки могат да включват посочените 

в приложение IVa към Директива 

2008/98/ЕО.“ 

Изменение  42 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 б (нова) 

Директива 1999/31/ЕО 

Член 15 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6б) добавя се следният член: 

 „Член 15a 

 Определяне на коефициента на 

пропускливост на депата 

 Комисията разработва и одобрява 

метода, които се използва за 

определяне на коефициента на 

пропускливост на депата в областта 

и в целия обсег на депото, 

посредством актове за изпълнение. 

Тези актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 17, 

параграф 2.“ 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с Договора от Лисабон 

 

Изменение  43 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 в (нова) 
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Директива 1999/31/ЕО 

Член 15 в (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6в. добавя се следният член 15в: 

 „Член 15в 

 Европейски стандарт за вземане на 

проби от отпадъци  

 Комисията разработва европейски 

стандарт за вземане на проби от 

отпадъци посредством актове за 

изпълнение. Тези актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 17, 

параграф 2. До приемането на 

посочените актове за изпълнение, 

държавите членки могат да прилагат 

национални стандарти и процедури. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с Договора от Лисабон 

 

Изменение  44 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Директива 1999/31/ЕО 

Член 17 а – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка 

държава членка в съответствие с 

принципите, залегнали в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 

година. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с Междуинституционалното споразумение от 13 април 
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2016 г. 

 

Изменение  45 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова) 

Директива 1999/31/ЕО 

Приложение I – точка 3.5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9a) в приложение II точка 3.5 се 

заличава. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с Договора от Лисабон 

 

Изменение  46 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 1 – точка 9 б (нова) 

Директива 1999/31/ЕО 

Приложение II – точка 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9б) в приложение II точка 5 се 

заличава. 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с Договора от Лисабон 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

Докладчикът предпочете, с помощта на хоризонтален подход, да се съсредоточи върху 

областите, в които измерението на ЕС предоставя очевидна добавена стойност.  

 

По тези съображения докладът подкрепя ефективни действия за насърчаване на 

ефикасното използване на ресурсите и намаляване на производството на отпадъци и на 

тяхното въздействие върху околната среда, така че да се насърчи чрез практически 

средства, преходът към кръгова икономика. 

 

Кръговата икономика е преди всичко ефективен икономически модел от гледна точка на 

ресурси, чрез който се подобрява и в същото намаляване използването им, като 

същевременно се разрешават проблемите, свързани с доставките на суровини. По този 

начин ще се осигури по-добро опазване на околната среда, а също така ще се насърчава 

реиндустриализацията и конкурентоспособността на Европа ще се увеличи в световен 

мащаб, като същевременно ще се стимулира създаването на качествени работни места и 

нови възможности за стопанска дейност. 

 

Подобна системна промяна се нуждае от амбициозни политики, подкрепени ясна 

законодателна рамка, която може да изпраща правилни сигнали на инвеститорите. Ако 

европейското законодателство не включва ясни определения и обвързващи цели, то би 

могло да попречи на напредъка в посока на прехода.  

 

Докладчикът припомня, че основната цел на Седмата европейска програма за действие 

за околната среда е да преобрази Съюза в зелена, нисковъглеродна икономика, която 

използва ефективно ресурсите.  

 

Поради това е необходима смяна на парадигмата, която ще ни изведе отвъд 

обикновеното управление на отпадъците и от която следва приемането на политики, 

които разглеждат отпадъци като действителен ресурс сами по себе си. За да се осъществи 

тази цел, е необходимо пълното прилагане на европейските правила за отпадъците, което 

следва да се постигне чрез стриктно прилагане на йерархията на отпадъците и да се 

допълва от други мерки с цел намаляване на производството на отпадъци.  На няколко 

места, докладчикът призовава да не се забравя, че кръговата икономика следва да 

разреши проблема с управлението на отпадъците предимно посредством 

предотвратяването им, и впоследствие чрез обратното връщане на отпадъците като 

ресурс в производствените процеси. 

 

Директива за депонирането на отпадъци 

 

Количеството на депонираните отпадъци е ясен показател и ограниченията за 

депонирането на отпадъци може да се използват като лост в контекста на кръгова 

икономика. Целите на Директивата за депонирането на отпадъци и Рамковата директива 

за отпадъците са взаимосвързани; намаляването на количествата депонирани отпадъци 

може единствено да бъде постигнато и трябва да върви ръка за ръка с по-високите цели 

за събиране и рециклиране на отпадъците. Депонирането на отпадъци следва да се 

използва само в краен случай за отпадъци, които не могат да бъдат нито избегнати, нито 
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рециклирани или оползотворени или поне да бъде сведено до минимум и обезвредено. 

Поради това докладчикът приветства предложението на Комисията за изменение на 

Директивата за депонирането на отпадъци и за допълнително ограничаване на 

депонирането на битови отпадъци. 

 

Предложението на Комисията въвежда цел от максимум 10 % по отношение на 

генерираните общински отпадъци, които да се депонират от 2030 г. В него също така се 

предвижда незадължителен допълнителен петгодишен преходен период за седем 

конкретно посочени държави членки. Освен това, с него се въвежда система за ранно 

предупреждение в сътрудничество с Европейската агенция за околната среда и се изменя 

схемата за отчитане. Накрая, тя актуализира разпоредбите на вторичното 

законодателство. 

 

Докладчикът одобрява повечето от споменатите елементи, но предлага да се изменят 

няколко аспекти на предложението, с цел то да бъде по-последователно и амбициозно, и 

преди всичко: 

 

постепенно преустановяване вместо намаляване на депонирането на отпадъци: 

 

както е обяснено по-горе, в дългосрочен план депонирането на отпадъци следва да е 

разрешено само когато не съществуват алтернативи. Въпреки че това може да не отрази 

незабавно на изпълнението е важно да се използва ясен език по време на целия текст, 

което да даде знак, че количествените цели за намаляване не са самоцел, а следва да 

служат като средство за устойчиво управление на ресурсите. Следователно в текста 

трябва да се заявява, че само третираните отпадъци, които не могат да се рециклират 

допълнително, ще подлежат на депониране. 

 

Постепенен подход към една по-амбициозна цел за 2030 г.: 

 

Опитът показва, че прилагането на законодателството в областта на околната среда 

изисква постоянен мониторинг и поетапен подход. Докладчикът е убеден, че 

определянето на цел в далечното бъдеще без съпътстващи мерки и междинните стъпки, 

е обречено на неуспех. 

 

Допълнителен преходен период за държавите членки, с трудности по отношение на 

изпълнението: 

 

Въпреки че докладчикът приветства гъвкавия подход, предложен от Комисията, 

включването на седем държави членки е произволно, несправедливо и демотивиращо за 

всички участващи страни. Докладчикът предлага гратисният период да се основава на 

прозрачни и разбираеми критерии и да установява недвусмислена процедура за 

предоставяне на разрешение за всяко отклонение. 

 

Възможно ограничаване на депонирането на неопасни небитови отпадъци: 

 

Докладчикът изразява съжаление относно липсата на амбиция в предложението на 

Комисията по отношение на отпадъци от източници, различни от общините, и предлага 

мандат за преглед и съответна незадължителна цел още през 2018 г. 
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Единни разпоредби за определяне на коефициента на пропускливост на депата за 

отпадъци и за вземането на проби от отпадъци: 

 

Докладчикът отбелязва, че Комисията се въздържа от завършване на задачи си, 

посочени в приложения I и II. Тези разпоредби обаче са необходими за безопасната 

експлоатация на депата за отпадъци. Поради това докладчикът предлага въвеждането 

на много точна формулировка, за да се даде възможност на Комисията да изготви и 

приеме необходимите технически разпоредби. 
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8.11.2016 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И 
ЕНЕРГЕТИКА 

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

храните 

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Директива 1999/31/ЕО на Съвета относно депонирането на отпадъци 

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)) 

Докладчик (по становище): Павел Теличка 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

На 2 декември 2015 г. Европейската комисия прие нов пакет от мерки за кръговата 

икономика, 

 

който съдържа План за действие за кръговата икономика и четири законодателни 

предложения относно отпадъците. Целта на разглежданото законодателно предложение 

е да се определят целите по отношение на намаляването на отпадъците, включително 

цели за депониране, повторна употреба и рециклиране, които да бъдат изпълнени до 

2030 г. Предложението също така установява амбициозна и надеждна дългосрочната 

стратегия във връзка с дейностите за управление на отпадъците и рециклиране.  

 

Въпреки че комисията по промишленост, изследвания и енергетика реши да раздели 

пакета на четири отделни досиета, те са тясно свързани помежду си. Много от 

промените в областта на статистическите данни и определенията по отношение на 

отпадъците са представени в Рамковата директива за отпадъците (РДО), а целите и 

задълженията, основаващи се на посочените определения или статистически данни, са 

представени в други три директиви. Следователно е необходимо да се осигури 

последователност между всички досиета.  

 

Докладчикът по становище приветства преработеното предложение на Европейската 

комисия, тъй като то представя един по-широк, по-цялостен и по-реалистичен подход. 

Надеждното докладване на статистически данни относно управлението на отпадъците 

действително е от ключово значение за осигуряването на условия на равнопоставеност 

в държавите членки и за ефикасното управление на отпадъците в ЕС. Безспорно са 

необходими допълнителни подобрения в тази област. Предложените от Европейската 

комисия цели трябва да бъдат амбициозни, но все пак реалистични и постижими за 
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всички държави членки, в противен случай ЕС е заплашен от фрагментиране на 

вътрешния пазар и неприобщаващо и следователно неравномерно развитие в тази 

област.  Дългосрочната визия и достатъчно амбициозните цели представляват 

правилният начин на действие. Докладчикът обаче все още изпитва съмнения относно 

методологията, използвана за определяне на целите, независимо от тяхната 

целесъобразност. Също така след събирането на достоверни и сравними данни ще бъде 

необходимо да се извърши преразглеждане на целите и амбициите до подходящо 

равнище. Докладчикът изразява съжаление също така, че в цялото предложение липсва 

акцент върху разясняването и информацията, които следва да са в основата на 

преобразуването.  

 

Целта на Директивите за изменение относно депонирането на отпадъци е да се подобри 

управлението на отпадъците в ЕС чрез въвеждането на ограничения за депонирането, 

които да бъдат изпълнени до 2030 г., и допълнителни ограничения относно разделното 

събираните отпадъци, включително биологичните отпадъци. Това предложение следва 

да насърчи по-нататъшно разделяне и рециклиране на отпадъците в съответствие с 

йерархията на отпадъците (вж. РДО). Докладчикът приветства предложението и 

подкрепя становището, че определенията и точните статистически данни са в основата 

на цялото законодателство относно отпадъците и са неотменно необходими за 

измерване на напредъка при постигането на целите на законодателството в областта на 

отпадъците и на кръговата икономика.  

 

Докладчикът би желал да подчертае значението на обмена на информация и на най-

добри практики – не само на равнище ЕС, но също така и между различните отрасли на 

икономиката, включително преработката на отпадъци, и финансовия сектор. Това би 

могло да бъде постигнато посредством създаването на комуникационни платформи, 

които ще спомогнат за повишаване на информираността относно новите промишлени 

решения и ще предоставят възможност за по-добър преглед на наличния капацитет и 

подкрепа за промишлената симбиоза, които могат да допринесат в значителна степен за 

прехода към кръгова икономика. Докладчикът счита също така, че финансовите 

средства, разпределени от Комисията за прехода, биха могли да се използват за 

научноизследователски проекти за третиране на отпадъци, особено по отношение на 

опасните отпадъци.  

 

Докладчикът приветства предложението за опростяване на задължението за докладване 

на държавите членки, въпреки че някои елементи, предложени от Комисията, не 

позволяват недвусмислено тълкуване. Комисията също така предлага система за 

докладване на всеки три години, но въпросът е как тези срокове ще бъдат изпълнени на 

практика и кога ще започва процесът на докладване след транспонирането на 

разглежданата директива, за да има достатъчно време за обмисляне и допълнителни 

мерки, ако е необходимо.  

 

Докладчикът подкрепя ограничаването на депонирането на биологични отпадъци, но 

счита, че следва да бъде задължително разделното събиране на биологични отпадъци и 

че необходимостта от задължително разделно събиране на биологичните отпадъци 

следва да бъде изтъкната допълнително в РДО. Поради това докладчикът ще предложи 

допълнителни изменения по отношение на задължителното разделно събиране на 

биологичните отпадъци в РДО, за да се създаде ясна връзка между двете досиета.  
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Съществуват големи различия по отношение на абсолютните количества отпадъци, 

които се генерират в отделните държави членки. Методът на изчисление относно 

целите за депониране, предложен от Комисията (в проценти), не отчита в достатъчна 

степен тези различия. Докладчикът счита, че Комисията следва също така да извърши 

оценка на допълнителна цел въз основа на общото количество отпадъци, които могат да 

се депонират, изчислено в килограми на човек годишно. Това ще улесни сравненията 

между държавите членки и ще позволи да се направи по-добра оценка на 

предотвратяването на отпадъци, което е най-високото равнище в йерархията на 

отпадъците. Това следователно ще допринесе също така за намаляване на общото 

количество отпадъци, генерирани всяка година. 

 

Докладчикът би искал да изтъкне необходимостта от правилно прилагане и изпълнение 

на действащото законодателство в областта на отпадъците. Всякакви допълнителни 

мерки, предприети от Комисията, следва да отчитат задълженията, установени в 

Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните 

изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Управлението на отпадъците в 

Съюза следва да се усъвършенства, с 

цел да се опазва, съхранява и подобрява 

качеството на околната среда, да се 

опазва човешкото здраве, да се 

гарантира внимателното и рационалното 

използване на природните ресурси и да 

се насърчава икономика, доближаваща 

се в по-голяма степен до кръгова 

икономика. 

(1) Управлението на отпадъците в 

Съюза следва да се усъвършенства с цел 

да се опазва, съхранява и подобрява 

качеството на околната среда, да се 

опазва човешкото здраве, да се 

гарантира внимателното и рационалното 

използване на природните ресурси, да 

се подпомагат енергийният преход и 

енергийната ефективност и да се 

насърчава икономика, доближаваща се в 

по-голяма степен до кръгова икономика, 

което ще предостави възможност да 

се намали зависимостта на Съюза от 

природни ресурси. 
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Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Целите, определени в Директива 

1999/31/EО14 на Съвета, с които се 

налагат ограничения за депониране, 

следва да бъдат изменени, за да 

отразяват по-добре стремежа на Съюза 

към преминаване към кръгова 

икономика и постигане на напредък по 

изпълнението на инициативата за 

суровините15, като се намали 

депонирането на отпадъците, 

предназначени за депа за неопасни 

отпадъци. 

(2) Целите, определени в Директива 

1999/31/EО на Съвета14, с които се 

налагат ограничения за депониране, 

следва да бъдат преразгледани, за да 

отразяват по-добре стремежа на Съюза 

към преминаване към кръгова 

икономика и постигане на напредък по 

изпълнението на инициативата за 

суровините15, като постепенно се 

намалява депонирането на отпадъците, 

предназначени за депа за неопасни 

отпадъци, докато бъде напълно 

прекратено. 

__________________ __________________ 

14Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 

април 1999 г. относно депонирането на 

отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1). 

14Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 

април 1999 г. относно депонирането на 

отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1). 

15 COM(2008) 699 и COM(2014) 297. 15 COM(2008) 699 и COM(2014) 297. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Категорични екологични, 

икономически и социални ползи биха 

произтекли от допълнително 

ограничаване на депонирането, като се 

започне с тези потоци от отпадъци, при 

които се прилага разделно събиране 

(напр. пластмаса, метали, стъкло, 

хартия, биоотпадъци). При 

прилагането на тези ограничения за 

депониране следва да се вземе предвид 
осъществимостта от техническа, 

екологична или икономическа гледна 

точка на рециклирането или на другите 

видове оползотворяване на 

(5) Категорични екологични, 

икономически и социални ползи биха 

произтекли от допълнително 

ограничаване на депонирането, като се 

започне с тези потоци от отпадъци, при 

които се прилага разделно събиране 

(напр. пластмаса, метали, стъкло, 

хартия, биоотпадъци). Подобряването 

на осъществимостта от техническа, 

екологична или икономическа гледна 

точка на рециклирането следва да бъде 

допълнително подкрепено с цел 

намаляване във възможно най-голяма 

степен на количеството на 
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остатъчните отпадъци, получавани от 

разделно събирани отпадъци. 

остатъчните отпадъци, получавани от 

разделно събирани отпадъци. 

Обосновка 

Отпадъците, които са събрани разделно и са рециклируеми, следва накрая да не се 

озовават в депа за отпадъци. Необходими са допълнителни инвестиции, за да се 

намали количеството на остатъчните отпадъци. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Биоразградимите битови 

отпадъци представляват значителна част 

от битовите отпадъци. Депонирането на 

нетретирани биоразградими отпадъци 

има сериозни отрицателни екологични 

последици от гледна точка на емисиите 

на парникови газове и на замърсяването 

на повърхностните и подпочвените 

води, на почвата и въздуха. Макар в 

Директива 1999/31/ЕО вече да са 

определени цели за предотвратяване на 

депонирането на биоразградими 

отпадъци, целесъобразно е да се въведат 

допълнителни ограничения за 

депонирането на биоразградими 

отпадъци, които се събират разделно в 

съответствие с член 22 от Директива 

2008/98/ЕО. 

(6) Биоразградимите битови 

отпадъци представляват значителна част 

от битовите отпадъци. Депонирането на 

нетретирани биоразградими отпадъци 

има сериозни отрицателни екологични 

последици от гледна точка на емисиите 

на парникови газове и на замърсяването 

на повърхностните и подпочвените 

води, на почвата и въздуха. Макар в 

Директива 1999/31/ЕО вече да са 

определени цели за предотвратяване на 

депонирането на биоразградими 

отпадъци, целесъобразно е да се въведат 

допълнителни ограничения за 

депонирането на биоразградими 

отпадъци, които следва да се събират 

разделно в съответствие с член 22 от 

Директива 2008/98/ЕО. Комисията и 

държавите членки следва да 

насърчават използването на 

алтернативни мерки за устойчивото 

третиране на биоразградими 

отпадъци в съответствие с новите 

технологии и техники, като 

например компостиране с червеи или 

биоразграждане. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 7 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Много държави членки все още 

не са изградили изцяло необходимата 

инфраструктура за управление на 

отпадъците. С определянето на цели за 

ограничаване на депонирането ще се 

улесни допълнително разделното 

събиране, сортирането и рециклирането 

на отпадъците и ще се избегне 

блокирането на потенциално 

рециклируеми материали в долната част 

на йерархията на отпадъците. 

(7) Много държави членки все още 

не са изградили изцяло необходимата 

инфраструктура за управление на 

отпадъците. С определянето на ясни 

цели за ограничаване на депонирането и 

създаването на рамкова програма с 

график за целите, които трябва да 

бъдат постигнати, ще се насърчи и 

улесни допълнително разделното 

събиране, сортирането и рециклирането 

на отпадъците. Освен това тези 

амбициозни цели следва да осигуряват 

подходяща среда за стимулиране на 

увеличаването на публичните и 

частните инвестиции в 

инфраструктура, изследвания и 

умения и следва да избегнат 
блокирането на потенциално 

рециклируеми материали в долната част 

на йерархията на отпадъците. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Необходимо е постепенно 

намаляване на депонирането, за да се 

предотвратят отрицателни въздействия 

върху човешкото здраве и върху 

околната среда, както и за да се 

гарантира, че икономически ценните 

отпадъчни материали се оползотворяват 

във все по-голяма степен и ефективно 

чрез подходящо управление на 

отпадъците и в съответствие с 

йерархията на отпадъците. Чрез това 

намаляване следва да се избегне 

изграждането на прекомерен капацитет 

за третиране в съоръженията за 

остатъчни отпадъци, например чрез 

оползотворяване на енергия или чрез 

нискокачествено механично-биологично 

(8) Необходимо е постепенно 

намаляване на депонирането, за да се 

предотвратят отрицателни въздействия 

върху човешкото здраве и върху 

околната среда, както и за да се 

гарантира, че икономически ценните 

отпадъчни материали се оползотворяват 

във все по-голяма степен и ефективно 

чрез подходящо управление на 

отпадъците и в съответствие с 

йерархията на отпадъците, както е 

посочено в Директива 2008/98/ЕО. 

Чрез това прогресивно намаляване на 

депонирането ще се извърши основна 

промяна в управлението на 

отпадъците в много държави членки. 

При наличието на по-добри 
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третиране на нетретираните битови 

отпадъци, тъй като това би могло да 

застраши постигането на дългосрочните 

цели на Съюза за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране, 

както са посочени в член 11 от 

Директива 2008/98/ЕО. По сходни 

причини, както и за да се предотвратят 

отрицателни въздействия върху 

човешкото здраве и върху околната 

среда, следва да се има предвид, че 

макар от държавите членки да се очаква 

да предприемат всички необходими 

мерки, за да се гарантира, че се 

депонират единствено отпадъци, които 

са били третирани, спазването на това 

задължение не следва да води до 

създаването на свръхкапацитет във 

връзка с третирането на остатъчни 

битови отпадъци. Освен това, с цел да се 

осигури съответствието между целите, 

посочени в член 11 от Директива 

2008/98/ЕО, и целта за ограничаване на 

депонирането, определена в член 5 от 

настоящата директива, както и за да се 

осигури координирано планиране на 

необходимите за постигането на тези 

цели инфраструктура и инвестиции, 

следва на държавите членки, на които 

може да бъде предоставено 

допълнително време за постигането на 

целите за рециклиране на битови 

отпадъци, да се предостави и 

допълнително време за постигането на 

целта за ограничаване на депонирането 

до 2030 г. в съответствие с посоченото в 

настоящата директива. 

статистически данни относно 

събирането и третирането на 

отпадъците следва да бъде възможно 

да се избегне изграждането на 

прекомерен капацитет за третиране в 

съоръженията за остатъчни отпадъци, 

например чрез оползотворяване на 

енергия или чрез нискокачествено 

механично-биологично третиране на 

нетретираните битови отпадъци, тъй 

като това би могло да застраши 

постигането на дългосрочните цели на 

Съюза за подготовка за повторна 

употреба и за рециклиране, както са 

посочени в член 11 от Директива 

2008/98/ЕО. По сходни причини, както и 

за да се предотвратят отрицателни 

въздействия върху човешкото здраве и 

върху околната среда, следва да се има 

предвид, че макар от държавите членки 

да се очаква да предприемат всички 

необходими мерки, за да се гарантира, 

че се депонират единствено отпадъци, 

които са били третирани, спазването на 

това задължение не следва да води до 

създаването на свръхкапацитет във 

връзка с третирането на остатъчни 

битови отпадъци и ще спомогне за 

постигането на високо качество на 

сортираните материали. За тази цел 

е необходимо стремежът към 

премахване на депонирането да няма 

за последица увеличаване на 

количествата изгаряни отпадъци и 

на капацитета и прекомерно 

използване на депонирането. Освен 

това, с цел да се осигури съответствието 

между целите, посочени в член 11 от 

Директива 2008/98/ЕО, и целта за 

ограничаване на депонирането, 

определена в член 5 от настоящата 

директива, както и за да се осигури 

координирано планиране на 

необходимите за постигането на тези 

цели инфраструктура и инвестиции, 

следва на държавите членки, на които 

може да бъде предоставено 

допълнително време за постигането на 

целите за рециклиране на битови 
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отпадъци, да се предостави и 

допълнително време за постигането на 

целта за ограничаване на депонирането 

до 2030 г. в съответствие с посоченото в 

настоящата директива. Също така е 

необходимо да се гарантира, че 

превозваните отпадъци се третират 

по възможно най-ефикасния и 

устойчив начин в съответствие с 

принципите и изискванията на 

Регламент (ЕО) № 1013/2006 на 

Европейския парламент и на 

Съвета1a, по-специално в 

съответствие с принципите за 

близост, приоритетност на 

оползотворяването и 

самодостатъчност , поради което 

посоченият превоз на отпадъци 

следва да се следи и координира по 

съответния начин, като по този 

начин се гарантира, че се извършва в 

съответствие с принципите и 

предпоставките на кръговата 

икономика. 

 _____________________ 

 1а Регламент (EО) № 1013/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 14 юни 2016 г. относно превози на 

отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 

1). 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 8 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Комисията следва да извърши 

оценка по въпроса дали е 

целесъобразно да се въведе цел за 

общото количество отпадъци, за 

битовите отпадъци или за всички 

видове отпадъци, независимо от 

произхода, които могат да се 

депонират, изчислено в килограми на 

човек годишно. Тази цел ще улесни 



 

PE580.563v02-00 46/61 RR\1116738BG.docx 

BG 

сравненията между държавите 

членки и ще предостави възможност 

да се направи по-добра оценка на 

предотвратяването на отпадъци, 

което е най-високото равнище в 

йерархията на отпадъците. Това 

следователно ще допринесе също 

така за намаляване на общото 

количество отпадъци, генерирани 

всяка година. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 8 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8б) За да спомогне за постигането 

на целите на Директива 1999/31/ЕО, 

Комисията следва да насърчава 

съгласуването и обмена на 

информация и на най-добри практики 

между държавите членки, органите 

на поднационално равнище, особено в 

случай че тези равнища на управление 

са отговорни за управлението на 

отпадъците, и между отделните 

сектори на икономиката, 

включително сектора за преработка 

на отпадъци и финансовия сектор. 

Това би могло да бъде постигнато 

посредством създаването на 

комуникационни платформи, които 

ще спомогнат за повишаване на 

информираността относно новите 

промишлени решения, ще 

предоставят възможност за по-добър 

преглед на наличния капацитет и ще 

допринесат за изграждането на 

връзки между сектора за преработка 

на отпадъци и финансовия сектор, 

както и за подпомагане на 

промишлената симбиоза, като винаги 

се има предвид, че е от съществено 

значение да се запази 

конкурентоспособността на 
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европейската промишленост. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) За да се осигури по-добро, по-

своевременно и по-уеднаквено 

прилагане на настоящата директива и с 

оглед на проактивното установяване на 

слабостите при прилагането, следва да 

се създаде система за ранно 

предупреждение, с помощта на която да 

се откриват пропуските и да се 

предприемат действия преди 

настъпването на сроковете за 

изпълнение на целите. 

(9) За да се осигури по-добро, по-

своевременно и по-уеднаквено 

прилагане на настоящата директива и с 

оглед на проактивното установяване на 

слабостите при прилагането, следва да 

се създаде система за ранно 

предупреждение, с помощта на която да 

се откриват пропуските и да се 

предприемат действия преди 

настъпването на сроковете за 

изпълнение на целите, както и да се 

насърчава обменът на най-добри 

практики между различните 

заинтересовани страни. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Статистическите данни, 

съобщавани от държавите членки, са от 

основно значение за Комисията при 

оценката на спазването на 

законодателството в областта на 

отпадъците във всички държавите 

членки. Качеството, надеждността и 

съпоставимостта на статистическите 

данни следва да се подобрят чрез 

въвеждането на единна входна точка за 

всички данни за отпадъците, отмяната 

на неактуалните изисквания за 

съобщаване на данни, сравнителното 

оценяване на националните методики за 

съобщаване на данни и въвеждането на 

доклад за проверка на качеството на 

(11) Статистическите данни, 

съобщавани от държавите членки, са от 

основно значение за Комисията при 

оценката на спазването на 

законодателството в областта на 

отпадъците във всички държавите 

членки. Качеството, надеждността и 

съпоставимостта на статистическите 

данни следва да се подобрят чрез 

установяването на хармонизирана 

методика за събирането и 

обработката на данни и чрез 
въвеждането на единна входна точка за 

всички данни за отпадъците, каквато 

следва да бъде Евростат, и чрез 
отмяната на неактуалните изисквания за 
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данните. Надеждността на 

съобщаваните статистически данни 

относно управлението на отпадъците е 

от основно значение за ефикасното 

прилагане и за осигуряването на 

съпоставимост на данните между 

държавите членки. Поради това, при 

изготвяне на докладите за спазването на 

целите, определени в Директива 

1999/31/ЕО, от държавите членки следва 

да се изисква да използват най-

актуалната методика, разработена от 

Комисията и от националните 

статистически служби на държавите 

членки. 

съобщаване на данни, сравнителното 

оценяване на националните методики за 

съобщаване на данни и въвеждането на 

доклад за проверка на качеството на 

данните, който следва да се основава 

на хармонизиран формат. 

Надеждността на съобщаваните 

съпоставимистатистически данни 

относно управлението на отпадъците е 

от основно значение за ефикасното 

прилагане и за осигуряването на 

съпоставимост на данните между 

държавите членки. Поради това, при 

изготвяне на докладите за спазването на 

целите, определени в Директива 

1999/31/ЕО, от държавите членки следва 

да използват най-актуалната методика, 

разработена от Комисията и от 

националните статистически служби на 

държавите членки. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 12 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12a) Депонирането на опасни 

отпадъци, които се събират заедно с 

неопасни отпадъци (битови, 

промишлени, други), може да 

представлява риск за здравето на 

човека и за околната среда. 

Научноизследователските програми в 

областта на третирането на опасни 

отпадъци ще спомогнат за 

ограничаването на това депониране. 

Поради това средствата на Съюза, 

които се разпределят за подпомагане 

на прехода към кръгова икономика, 

следва да бъдат използвани за такива 

програми. 
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Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 16 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16a) Настоящата директива е 

приета, като се отчитат 

ангажиментите, посочени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

и следва да бъде изпълнявана и 

прилагана и в съответствие с 

насоките, съдържащи се в 

посоченото споразумение. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б a (нова) 

Директива 1999/31/ЕО  

Член 2 – буква м 

 

Текст в сила Изменение 

 бa) буква м) се заменя със 

следното: 

м)  „биоразразградими отпадъци“ са 

всички отпадъци, годни да бъдат 

подложени на анаеробно или аеробно 

разлагане, като хранителни и 

градински отпадъци, хартия и 

картон; 

'м)  „биоразградими отпадъци“ 

означава хранителни и градински 

отпадъци, хартия и картон, дървени 

отпадъци и неживотински отпадъци 

от селското стопанство като слама, 

както и всички други отпадъци, които 

могат да бъдат подложени на 

анаеробно или аеробно разлагане;“ 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква -a (нова) 

Директива 1999/31/ЕО 

Член 5 – параграф 1 
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Текст в сила Изменение 

 -a)  параграф 1 се заменя със 

следното: 

1. Държавите-членки определят 

национална стратегия за въвеждане на 

ограничението на биоразградимите 

отпадъци, които постъпват в депата, не 

по късно от две години след 

определената в член 18, параграф 1 дата 

и нотифицират Комисията за тази 

стратегия. Тази стратегия ще трябва да 

включва мерки за осъществяване на 

целите определени в параграф 2, по-

специално посредством рециклирането, 

компостирането, образуването на газове 

и възстановяването на 

материали/енергия. В срок от тридесет 

месеца от предвидената в член 18, 

параграф 1 дата Комисията представя на 

Европейския парламент и на Съвета 

доклад относно всички национални 

стратегии. 

1. Държавите-членки определят 

национална стратегия за въвеждане на 

ускореното ограничаване на 

биоразградимите отпадъци, които 

постъпват в депата, не по късно от две 

години след определената в член 18, 

параграф 1 дата и нотифицират 

Комисията за тази стратегия. Тази 

стратегия ще трябва да включва мерки 

за осъществяване на целите определени 

в параграф 2, по-специално посредством 

рециклирането, компостирането, 

образуването на газове и 

възстановяването на материали/енергия. 

В срок от тридесет месеца от 

предвидената в член 18, параграф 1 дата 

Комисията представя на Европейския 

парламент и на Съвета доклад относно 

всички национални стратегии. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в) 

Директива 1999/31/ЕО 

Член 5 – параграфи от 5 до 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да осигурят до 

2030 г. количеството на депонираните 

битови отпадъци да бъде намалено до 

10% от общото количество образувани 

битови отпадъци. 

5. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да осигурят до 

2030 г. количеството на депонираните 

битови отпадъци да бъде намалено до 

10% от общото количество образувани 

битови отпадъци. 

 5a. До 31 декември 2030 г. 

държавите членки приемат в депа за 

неопасни отпадъци единствено 

остатъчни неопасни отпадъци, 

получени от битови, търговски и 

промишлени отпадъци. 

6. На Естония, Гърция, Хърватия, 6. На Естония, Гърция, Хърватия, 
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Латвия, Малта, Румъния и Словакия 

може да бъдат предоставени пет 

допълнителни години за постигането на 

целта по параграф 5. Държавите членки 

уведомяват Комисията за намерението 

си да използват тази разпоредба най-

малко 24 месеца преди срока, определен 

в параграф 5. В случай на удължаване 

на срока държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да могат до 

2030 г. да намалят количеството на 

депонираните битови отпадъци до 20 % 

от общото количество образувани 

битови отпадъци. 

Латвия, Малта, Румъния и Словакия 

може да бъдат предоставени пет 

допълнителни години за постигането на 

целта по параграф 5. Държавите членки 

уведомяват Комисията за намерението 

си да използват тази разпоредба най-

малко 24 месеца преди срока, определен 

в параграф 5. В случай на удължаване 

на срока държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да могат до 

2030 г. да намалят количеството на 

депонираните битови отпадъци до 20 % 

от общото количество образувани 

битови отпадъци. 

Уведомлението се придружава от план 

за изпълнение, в който се представят 

мерките, необходими, за да се осигури 

целите да бъдат спазени преди новия 

срок. В плана също така се съдържа 

подробен график за изпълнението на 

предложените мерки, както и оценка на 

очакваното въздействие от тях. 

Уведомлението се придружава от план 

за изпълнение, в който се представят 

мерките, необходими, за да се осигури 

целите да бъдат спазени преди новия 

срок. В плана също така се съдържа 

подробен график за изпълнението на 

предложените мерки, както и оценка на 

очакваното въздействие от тях. 

7. Не по-късно от 31 декември 

2024 г. Комисията проучва целта, 

посочена в параграф 5, с цел да 

определи по-ниска стойност и да въведе 

ограничения относно депонирането на 

неопасни отпадъци, различни от битови 

отпадъци. За тази цел на Европейския 

парламент и на Съвета се представя 

доклад на Комисията, придружен от 

предложение, ако е целесъобразно.; 

7. Не по-късно от 31 декември 

2024 г. Комисията проучва целта, 

посочена в параграф 5, с цел 

евентуално да определи още по-ниска 

стойност в размер на 5% – при условие 

че бъде извършена оценка на 

въздействието – и да въведе 

ограничения относно депонирането на 

неопасни отпадъци, различни от битови 

отпадъци. Комисията следва също 

така да извърши оценка по въпроса 

дали е целесъобразно да се въведе цел 

за общото количество отпадъци, 

които могат да се депонират, 

изчислено, например, в килограми на 

човек годишно в разрешената зона. За 

тази цел на Европейския парламент и на 

Съвета се представя доклад на 

Комисията, придружен от предложение, 

ако е необходимо. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова) 
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Директива 1999/31/ЕО 

Член 8 – буква а – подточка iii 

 

Текст в сила Изменение 

 4a) в член 8, буква а) подточка iii) 

се заменя със следното: 

“ iii)  експлоатацията на депото 

включва необходимите мерки, за да се 

избегнат аварии и да се огранича 

последиците от тях; 

iii)  експлоатацията на депото 

включва непрекъснатото 

предприемане на необходимите 

превантивни мерки, за да се намали 

рискът от аварии и да се ограничат 

по-нататъшните последици от тях;“ 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова) 

Директива 1999/31/ЕО 

Член 14 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a) Вмъква се следният член: 

 „Член 14a 

 Средства за насърчаване на прехода 

към по-висока степен на кръгова 

икономика 

 1.  За да се допринесе за 

постигането на целите, посочени в 

настоящата директива, държавите 

членки използват подходящи 

икономически инструменти или други 

мерки. За целта държавите членки 

могат да използват икономическите 

инструменти или други мерки, 

посочени в приложение IIIа. 

 2.  Държавите членки докладват 

на Комисията относно конкретните 

икономически инструменти или други 

мерки, въведени в съответствие с 

параграф 1, не по-късно от 

...[добавете дата — осемнадесет 

месеца след влизането в сила на 

настоящата директива] и на всеки 
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пет години след тази дата.“ 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Директива 1999/31/ЕО 

Член 15 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки съобщават на 

Комисията данните относно 

прилагането на член 5, параграфи 2 и 5 

за всяка календарна година. Те 

съобщават тези данни по електронен 

път в рамките на 18 месеца от края на 

годината на докладване, за която се 

събират данните. Данните се съобщават 

във формàта, определен от Комисията в 

съответствие с параграф 5. Първото 

съобщаване на данни обхваща данните 

за периода от 1 януари [впишете 

годината на транспониране на 

настоящата директива + 1 година] до 31 

декември [впишете годината на 

транспониране на настоящата директива 

+ 1 година]. 

1. Държавите членки съобщават на 

Комисията данните относно 

прилагането на член 5, параграфи 2 и 5 

за всяка календарна година. Те 

събират, обработват и съобщават 

съпоставими данни в съответствие с 

хармонизирана методика по 

електронен път в рамките на 18 месеца 

от края на годината на докладване, за 

която се събират данните. Данните се 

съобщават във формàта, 

съответстващ на целите за 

повторно използване и свободно 

достъпни данни, определен от 

Комисията в съответствие с параграф 5. 

Първото съобщаване на данни обхваща 

данните за периода от 1 януари 

[впишете годината на транспониране на 

настоящата директива + 1 година] до 31 

декември [впишете годината на 

транспониране на настоящата директива 

+ 1 година]. 

2. Държавите членки съобщават 

данните относно изпълнението на 

целите, посочени в член 5, параграф 2, 

до 1 януари 2025 г. 

2. Държавите членки съобщават 

данните относно изпълнението на 

целите, посочени в член 5, параграф 2, 

до 1 януари 2025 г. 

3. Данните, съобщавани от 

държавите членки в съответствие с 

настоящия член, се придружават от 

доклад за проверка на качеството. 

3. Данните, съобщавани от 

държавите членки в съответствие с 

настоящия член, се придружават от 

доклад за проверка на качеството. 

Докладът за проверка на качеството 

се изготвя в съответствие с 

хармонизиран формат. 

4. Комисията подлага на преглед 

данните, съобщени в съответствие с 

4. Комисията подлага на преглед 

данните, съобщени в съответствие с 
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настоящия член, и публикува доклад 

относно резултатите от направения 

преглед. Докладът включва оценка на 

организацията на събирането на 

данните, на източниците на данните и 

на методиката, използвана в държавите 

членки, както и на пълнотата, 

надеждността, навременността и 

последователността на тези данни. В 

оценката може да се съдържат 

специфични препоръки с цел 

подобрение. Докладът се изготвя на 

всеки три години. 

настоящия член, и публикува доклад 

относно резултатите от направения 

преглед. Докладът включва оценка на 

организацията на събирането на 

данните, на източниците на данните и 

на методиката, използвана в държавите 

членки, както и на пълнотата, 

надеждността, навременността и 

последователността на тези данни и 

наличието на свободно достъпни 

данни. В оценката може да се съдържат 

специфични препоръки с цел 

подобрение. Докладът се изготвя девет 

месеца след първото докладване на 

данните от държавите членки и на 

всеки три години след това. 

5. Комисията приема актове за 

изпълнение за установяване на формàта, 

в който се съобщават данните в 

съответствие с параграф 1. Тези актове 

за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по член 

17, параграф 2 от настоящата 

директива. 

5. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 17а за 

установяване на формàта, в който се 

съобщават съпоставимите данни, 

както и на хармонизираната 

методика в съответствие с параграф 1 и 

за доклада за проверка на качеството, 

посочен в параграф 3. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Директива 1999/31/ЕО 

Член 17a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 16, 

се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [впишете 

датата на влизане в сила на настоящата 

директива]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в членове 

15 и 16, се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [впишете 

датата на влизане в сила на настоящата 

директива]. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 
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Директива 1999/31/ЕО 

Член 17a – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Делегиран акт, приет съгласно 

член 16, влиза в сила единствено ако 

нито Европейският парламент, нито 

Съветът не са представили възражения в 

срок от два месеца след 

нотифицирането на акта на Европейския 

парламент и Съвета или ако преди 

изтичането на този срок и Европейският 

парламент, и Съветът са уведомили 

Комисията, че няма да представят 

възражения. Този срок се удължава с 

два месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 

5. Делегиран акт, приет съгласно 

членове 15 и 16, влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от два 

месеца след нотифицирането на акта на 

Европейския парламент и Съвета или 

ако преди изтичането на този срок и 

Европейският парламент, и Съветът са 

уведомили Комисията, че няма да 

представят възражения. Този срок се 

удължава с два месеца по инициатива на 

Европейския парламент или на Съвета. 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова) 

Директива 1999/31/ЕО 

Приложение 1 – параграф 1 – точка 1,1 – буква д) 

 

Текст в сила Изменение 

 9a) В ПРИЛОЖЕНИЕ І точка 1.1, 

буква д) се заменя със следното: 

“ д) защитата на природата или 

наличието на културни паметници на 

тази територия. 

“ д) риска за местните екосистеми 

и местните диви животни, както и 
наличието на културни паметници на 

тази територия.“ 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 a (нова) 

Директива 1999/31/ЕО  

Приложение ІII a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 10a)  Добавя се приложение IIIа, 

посочено в приложението към 
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настоящата директива. 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Приложение (ново) 

Директива 1999/31/ЕО  

Приложение ІII a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Добавя се следното приложение ІIIа: 

 „Приложение IIIа 

 Средства за насърчаване на 

прилагането на йерархията на 

отпадъците и на преход към кръгова 

икономика 

 1. Икономически инструменти: 

 1.1. постепенно увеличаване на 

таксите за депониране за всички 

категории отпадъци (битови, 

инертни и др.); 

 1.2. въвеждане или увеличаване на 

таксите за изгаряне на отпадъци; 

 1.3. схеми за пряка ценова подкрепа 

за насърчаване на повторното 

използване, ремонта и 

рециклирането; 

 1.4. интернализиране на 

положителното и отрицателното 

външно въздействие, свързано с 

рециклирането и първичните 

суровини; 

 1.5. въвеждане на нисък или нулев 

ДДС за ремонтите, материалите за 

ремонти и продажбата на 

употребявани продукти; 

 1.6. постепенно разширяване, за да 

се обхване цялата територия на 

държавите членки, на системите на 

принципа „плащаш повече, ако 

изхвърляш повече“, с които да се 
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насърчават причинителите на 

битови отпадъци да намаляват, 

употребяват повторно и рециклират 

отпадъците си; 

 1.7. екологични такси или 

предварително налагани такси за 

обезвреждане, които да се прилагат 

за продукти, по отношение на които 

не се прилагат програми за разширена 

отговорност на производителя; 

 1.8. мерки за подобряване на 

икономическата ефективност на 

съществуващите и бъдещите 

режими на отговорност на 

производителя; 

 1.9. инвестиционна помощ за 

проекти, насърчаващи прилагането 

на йерархията на отпадъците; 

 1.10 разширяване на обхвата на 

режимите на отговорност на 

производителя, за да се обхванат нови 

потоци от отпадъци; 

 1.11. системи за обратно изкупуване 

и други системи, насърчаващи 

причинителите на битови отпадъци 

и икономическите оператори да 

намаляват, употребяват повторно и 

рециклират отпадъците си; 

 1.12. икономически стимули за 

местните органи да насърчават 

предотвратяването на отпадъците и 

развитието и по-широкото 

използване на схемите за разделно 

събиране; 

 1.13. мерки за подпомагане на 

развитието на секторите, свързани с 

повторна употреба; 

 1.14. екологични критерии за 

възлагане на обществени поръчки, 

насърчаващи йерархията на 

отпадъците; 

 1.15. мерки за постепенно 

премахване на вредните субсидии, 

които не са в съответствие с 
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йерархията на отпадъците; 

 1.16. стимули, насърчаващи 

проектирането и пускането на пазара 

на продукти, предотвратяващи 

появата на отпадъци, като например 

стоки, подлежащи на ремонт; 

 2. Други мерки: 

 2.1. специални забрани за изгаряне 

на рециклируеми отпадъци; 

 2.2. пазарни ограничения за 

продукти и опаковки за еднократна 

употреба и негодни за рециклиране 

продукти и опаковки; 

 2.3. технически и фискални мерки 

за подпомагане на развитието на 

пазарите на повторно използвани 

продукти и рециклирани 

(включително компостирани) 

материали, както и за повишаване на 

качеството на рециклираните 

материали; 

 2.4. мерки, включващи 

възстановяване на данъци и/или 

освобождаване от данъци; 

 2.5. мерки за привличане на 

общественото внимание към 

значението на доброто управление на 

отпадъците и ограничаване на 

нерегламентираното изхвърляне на 

отпадъци, включително специални 

кампании за намаляване на 

отпадъците при източника и за 

висока степен на участие в схемите 

за разделно събиране; 

 2.6. мерки за гарантиране на 

подходящата координация, 

включително с цифрови средства, 

между всички компетентни публични 

органи, които участват в 

управлението на отпадъците, и на 

участието на други основни 

заинтересовани страни; 

 2.7. използване на европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове за финансиране на 
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развитието на инфраструктурата за 

управление на отпадъците, която е 

необходима за изпълнението на 

съответните цели; 

 2.8. използване на европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове за финансиране на 

предотвратяването на отпадъци, 

подготовката за повторна употреба и 

рециклирането; 

 2.9. създаване на комуникационни 

платформи за насърчаване на обмена 

на най-добри практики между 

секторите, социалните партньори и 

местните органи, както и между 

държавите членки; 

 2.10. въвеждане на изискване за 

минимално рециклирано съдържание 

в продуктите; 

 2.11. всяка имаща отношение 

алтернативна или допълнителна 

мярка, насочена към постигането на 

същата цел като при която и да било 

от мерките, посочени в точки от 2.1 

до 2.10.“ 
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