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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Необходима е известна гъвкавост по отношение на графика за изпълнение на целите 

като се отчитат различните стартови позиции на държавите членки по отношение на 

постепенното увеличаване на целите за рециклиране и подготовката за повторна 

употреба, което означава, че ще бъдат необходими различни равнища на усилия за 

постигане на поставените цели. 

Както се признава в предложението, много държави членки все още не са изградили 

изцяло необходимата инфраструктура за управление на отпадъците. Ето защо е от 

основно значение да се определят ясни цели на политиката, за да се избегне 

блокирането на рециклируеми материали в долната част на йерархията на отпадъците. 

Без да се поставят под въпрос самите цели, осъществимостта на изпълнението им 

изисква известна степен на гъвкавост по отношение на времето. 

Освен това съществуването на нови цели, преразгледани във възходяща посока, 

оправдава предоставянето на нови средства за тяхното постигане. Следователно е 

оправдано Европейският съюз да увеличи ресурсите, предоставени на разположение на 

държавите членки, за да ги подпомогне при осъществяването на необходимите 

инвестиции.  

Подходящите условия и стимули трябва да бъдат създадени и да стане привлекателна 

възможността промишлеността да включи отпадъците от опаковки в своя 

производствен процес, за да се произвеждат продукти с висока добавена стойност като 

същевременно се спестяват необработени суровини. 

Междувременно оползотворяването на енергия следва да остане жизнеспособна 

алтернатива за управление на опаковките и на отпадъците от опаковки, когато това е 

обосновано в технически, икономически и екологичен аспект. 

Режимите на разширена отговорност на производителя са подходящ начин за 

предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки и създаване на системи, 

които гарантират връщане и/или събиране на използвани опаковки и/или отпадъци от 

опаковки от потребителя, различен от крайния потребител, или от потока на 

отпадъците и повторното използване или възстановяване, включително рециклиране на 

опаковки и/или събрани отпадъци от опаковки. 

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 
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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, 

включително морската среда и 

дивата флора и фауна, 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, като се намали 

зависимостта от ресурси в Съюза и се 

повиши ефективното използване на 

ресурсите. 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 1 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а) Държавите членки следва да 

насърчават устойчива биоикономика 

с цел използване на отпадъците като 

ресурс. В съответствие с тази цел 

предотвратяването на отпадъците е 

най-ефикасният начин за подобряване 

на ефективността на ресурсите и 

държавите членки следва да приемат 

мерки за предотвратяване на 

ненужните опаковки и да намалят 

производството и потреблението на 

опаковки за еднократна употреба.  

Държавите членки следва да са в 

състояние да въведат ограничения на 

пазара във връзка с излишните 

опаковки. Държавите членки следва 

да въведат изисквания всички 

опаковки на пазара да отговарят на 

минимални изисквания, насърчаващи 

разработването на опаковки с кръгов 

цикъл, което може да включва 

използването на рециклирано 
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съдържание и материали с ниски 

равнища на емисии на парникови 

газове. Комисията следва да насърчи, 

ако е целесъобразно, изготвянето на 

стандарти и насоки на Съюза във 

връзка с основните изисквания, 

посочени в приложение II. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 1 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б) Замърсяването и неправилното 

обезвреждане на опаковки и отпадъци 

от опаковки имат отрицателно 

въздействие както върху морската 

околна среда, така и върху 

икономиката на Съюза, и създават 

ненужни рискове за общественото 

здраве. По плажовете редовно се 

срещат отпадъци от опаковки, които 

имат дългосрочно въздействие върху 

околната среда, което от своя страна 

засяга туризма и общественото 

ползване на тези природни зони. Освен 

това отпадъците от опаковки, 

попаднали в морската околна среда, 

нарушават приоритетния ред в 

йерархията на отпадъците, по-

специално чрез избягване на 

подготовката за повторна употреба, 

рециклиране и друго оползотворяване 

преди неправилното им обезвреждане. 

С цел да се намали непропорционално 

големия принос на отпадъците от 

опаковки за замърсяването на 

морската среда, следва да се определи 

задължителна цел, подкрепена от 

целеви мерки, приети от държавите 

членки. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 
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Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Чрез постепенно завишаване на 

съществуващите цели по отношение на 

подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на отпадъците от 

опаковки следва 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. По този начин следва да се 

гарантира, че ценните материали в 

отпадъците постъпват обратно в 

европейската икономика, като така се 

осъществява напредък по отношение на 

изпълнението на инициативата за 

суровините15 и към създаването на 

кръгова икономика. 

(5) Чрез постепенно завишаване на 

съществуващите цели по отношение на 

подготовката за повторна употреба и 

рециклирането на отпадъците от 

опаковки следва 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. По този начин следва да се 

гарантира, че ценните материали в 

отпадъците постъпват обратно в 

европейската икономика, като така се 

осъществява напредък по отношение на 

изпълнението на инициативата за 

суровините15 и към създаването на 

кръгова икономика, а в случая с 

опаковъчните материали – без да се 

засяга безопасността на храните, 

здравето на потребителите и 

материалите, които са в контакт с 

храната. 

__________________ __________________ 

15 COM(2013) 442. 15 COM(2013) 442. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 5 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5а) Същевременно е необходимо 

също да се създадат условия и 

стимули, за да стане привлекателна 

възможността промишлеността да 

включи отпадъците от опаковки в 

своя производствен процес, за да се 

произвеждат продукти с висока 

добавена стойност като 

същевременно се спестяват 

необработени суровини. 
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Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Много държави членки все още 

не са изградили изцяло необходимата 

инфраструктура за управление на 

отпадъците. Ето защо е от основно 

значение да се определят ясни цели на 

политиката, за да се избегне 

блокирането на рециклируеми 

материали в долната част на йерархията 

на отпадъците. 

(6) Много държави членки все още 

не са изградили изцяло необходимата 

инфраструктура за управление на 

отпадъците за рециклиране. Ето защо е 

от основно значение да се определят 

ясни цели на политиката за изграждане 

на инсталации и съоръжения за 

третиране на отпадъци, необходими 

за предотвратяване, повторна 

употреба и рециклиране, за да се 

избегне блокирането на рециклируеми 

материали в долната част на йерархията 

на отпадъците, както и да се създадат 

стимули за инвестиции в иновативна 

инфраструктура за управление на 

отпадъците за рециклиране. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 6 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6а) Събирането и рециклирането 

на отработени масла следва да имат 

значителни икономически и 

екологични ползи от гледна точка на 

осигуряването на доставките на 

суровини, напредъка към кръгова 

икономика и допринасянето за по-

малка зависимост от доставките на 

петрол. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 7 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Като се комбинират целите за 

рециклирането и ограниченията за 

депонирането, определени в директиви 

2008/98/ЕО и 1999/31/ЕО, повече няма 

да са необходими целите за Съюза по 

отношение на оползотворяването на 

енергия и рециклирането на отпадъци от 

опаковки по Директива 94/62/ЕО. 

(7) Като се комбинират целите за 

рециклирането и ограниченията за 

депонирането, определени в директиви 

2008/98/ЕО и 1999/31/ЕО, повече няма 

да са необходими целите за Съюза по 

отношение на оползотворяването на 

енергия и рециклирането на отпадъци от 

опаковки по Директива 94/62/ЕО. 

Оползотворяването на енергия обаче 

може да остане възможен вариант за 

управление на опаковките и на 

отпадъците от опаковки само когато 

е обосновано в технически, 

икономически и екологичен аспект, 

което ще изисква точна оценка на 

въздействието върху околната среда, 

в която ще се разглежда 

въздействието върху околната среда 

на опаковките на всички етапи. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 7 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7а) Информираността на 

обществото следва да бъде заложена 

в националните стратегии на 

държавите членки чрез различни 

стимули и ползи от продукти, 

създадени от рециклираните 

отпадъци, като по този начин се 

насърчават инвестициите в сектора 

на рециклирани продукти. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 8 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) С настоящата директива се 

определят дългосрочни цели за 

управлението на отпадъците в Съюза и 

се предоставят ясни насоки на 

икономическите оператори и държавите 

членки за инвестициите, необходими за 

постигането на целите по настоящата 

директива. При разработването на 

националните си стратегии за 

управление на отпадъците и при 

планирането на инвестициите в 

инфраструктура за управление на 

отпадъците, държавите членки следва да 

използват по разумен начин 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове в съответствие 

с йерархията на отпадъците, като 

насърчават предотвратяването, 

повторната употреба и рециклирането. 

(8) С настоящата директива се 

определят дългосрочни цели за 

управлението на отпадъците в Съюза и 

се предоставят ясни насоки на 

икономическите оператори и държавите 

членки за инвестициите, необходими за 

постигането на целите по настоящата 

директива. При разработването на 

националните си стратегии за 

управление на отпадъците и при 

планирането на инвестициите в 

инфраструктура за управление на 

отпадъците, държавите членки следва да 

използват по разумен начин 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове в съответствие 

с йерархията на отпадъците, като 

насърчават приоритетно 

предотвратяването, повторната 

употреба и впоследствие 

рециклирането. Европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове следва да не се използват за 

финансиране на инсинератори или 

депа за отпадъци. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 10 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 10а) Разделното събиране също 

следва да бъде допълнително засилено 

по отношение на опаковките и 

отпадъците от опаковки. Когато 

обаче анализът на жизнения цикъл 

показва ползи за околната среда, 

може да се направят изключения. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 
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Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) За целите на изчисляването на 

това дали са постигнати целите за 

подготовка за повторна употреба и 

рециклиране, държавите членки следва 

да могат да вземат предвид продуктите 

и компонентите, които са подготвени за 

повторна употреба от признати 

оператори, осъществяващи подготовка 

за повторна употреба, и в рамките на 

признати схеми за обратно изкупуване. 

За да се осигурят хармонизирани 

условия за извършването на тези 

изчисления, Комисията ще приеме 

подробни правила относно 

определянето на признати оператори, 

осъществяващи подготовка за повторна 

употреба, и на признати схеми за 

обратно изкупуване, както и относно 

събирането, проверката и съобщаването 

на данните. 

(11) За целите на изчисляването на 

това дали са постигнати целите за 

подготовка за повторна употреба и 

рециклиране, държавите членки следва 

да могат да вземат предвид продуктите 

и компонентите, които са подготвени за 

повторна употреба от признати 

оператори, осъществяващи подготовка 

за повторна употреба, и в рамките на 

признати схеми за обратно изкупуване, 

и от оператори, извършващи 

рециклиране. За да се осигурят 

хармонизирани условия за 

извършването на тези изчисления, 

Комисията ще приеме подробни 

правила относно определянето на 

признати оператори, осъществяващи 

подготовка за повторна употреба, и на 

признати схеми за обратно изкупуване, 

както и относно събирането, проверката 

и съобщаването на данните. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) С цел да се гарантира 

надеждността на събраните данни за 

подготовката за повторна употреба от 

основно значение е да се установят 

общи правила за съобщаване на 

данните. По сходни причини е важно да 

се определят по-точни правила, 

съгласно които държавите членки 

следва да съобщават какво в 

действителност се рециклира и може да 

бъде взето предвид с оглед на 

постигането на целите за рециклиране. 

За тази цел по принцип съобщаването на 

информацията относно постигането на 

целите за рециклиране трябва да е въз 

(12) С цел да се гарантира 

надеждността на събраните данни за 

подготовката за повторна употреба от 

основно значение е да се установят 

общи правила за съобщаване на 

данните. Тези данни следва да се 

събират в съответствие със 

стандартите и спецификациите, 

които допринасят за постигане на 

целите за свободно достъпни данни, и 

следва да се предоставят като 

свободно достъпни данни. По сходни 

причини е важно да се определят по-

точни правила, съгласно които 

държавите членки следва да съобщават 
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основа на входящите материали, 

включвани в крайния процес на 

рециклиране. С цел да се ограничи 

административната тежест следва на 

държавите членки да се позволи, при 

спазването на строги условия, да 

отчитат процентите на рециклиране въз 

основа на изходните материали от 

съоръженията за сортиране. От теглото 

на отчетените като рециклирани 

отпадъци следва да не се приспада 

загубата на тегло на материалите или 

веществата, дължаща се на процеси на 

физическа и/или химическа преработка, 

присъщи на крайния процес на 

рециклиране. 

какво в действителност се рециклира и 

може да бъде взето предвид с оглед на 

постигането на целите за рециклиране. 

За тази цел по принцип съобщаването на 

информацията относно постигането на 

целите за рециклиране трябва да е въз 

основа на входящите материали, 

включвани в крайния процес на 

рециклиране. С цел да се ограничи 

административната тежест следва на 

държавите членки да се позволи, при 

спазването на строги условия, да 

отчитат процентите на рециклиране въз 

основа на изходните материали от 

съоръженията за сортиране. От теглото 

на отчетените като рециклирани 

отпадъци следва да не се приспада 

загубата на тегло на материалите или 

веществата, дължаща се на процеси на 

физическа и/или химическа преработка, 

присъщи на крайния процес на 

рециклиране. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) 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 статистиката 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. 

(14) 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 статистиката 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. 

Докладът за проверка на качеството 

следва да бъде изготвен в 
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съответствие с хармонизиран 

формат. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 15 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 15а) При възможност държавите 

членки следва да стимулират 

използването на трайни материали, 

които имат по-висока стойност за 

кръговата икономика, тъй като 

могат да се класифицират като 

материали, подлежащи на 

рециклиране без загуба на качество, 

независимо от честотата на 

рециклирането им. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 15 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 15б) Важна цел на настоящата 

директива е подобряването на 

условията на вътрешния пазар. Ето 

защо съобщаването на информация 

от Комисията относно 

въздействието на настоящата 

директива върху функционирането на 

вътрешния пазар се счита за важна 

мярка. 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Надеждността на съобщаваните (16) Надеждността на съобщаваните 
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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 

94/62/ЕО, от държавите членки следва 

да се изисква да използват най-

актуалната методика, разработена от 

Комисията и от националните 

статистически служби на държавите 

членки. 

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 

94/62/ЕО, от държавите членки следва 

да се изисква да използват обща 

методика за събиране и обработка на 

данни, разработена от Комисията в 

сътрудничество с националните 

статистически служби на държавите 

членки и националните органи, 

отговарящи за управлението на 

отпадъците. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Доколкото целите на настоящата 

директива, а именно, от една страна, 

да се предотврати евентуално 

въздействие на опаковките и отпадъците 

от опаковки върху околната среда или 

такова въздействие да се намали, като 

по този начин се предостави високо 

ниво на опазване на околната среда и 

от друга страна, да се осигури 
функционирането на вътрешния пазар и 

да се предотвратят пречки пред 

търговията, нарушаването и 

ограничаването на конкуренцията в 

ЕС, не могат да бъдат постигнати в 

достатъчна степен от държавите членки, 

а поради мащаба на последиците от 

мерките могат да бъдат по-добре 

постигнати на равнището на Съюза, 

Съюзът може да приеме мерки в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност, уреден в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. В 

съответствие с принципа на 

(21) Доколкото целите на настоящата 

директива, а именно да се предотврати 

евентуално въздействие на опаковките и 

отпадъците от опаковки върху околната 

среда или такова въздействие да се 

намали, като по този начин се 

предостави високо ниво на опазване на 

околната среда, като се взема под 

внимание функционирането на 

вътрешния пазар, не могат да бъдат 

постигнати в достатъчна степен от 

държавите членки, а поради мащаба на 

последиците от мерките могат да бъдат 

по-добре постигнати на равнището на 

Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 

съответствие с принципа на 

субсидиарност, уреден в член 5 от 

Договора за Европейския съюз. В 

съответствие с принципа на 

пропорционалност, уреден в същия 

член, настоящата директива не 

надхвърля необходимото за постигане 
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пропорционалност, уреден в същия 

член, настоящата директива не 

надхвърля необходимото за постигане 

на тези цели, 

на тези цели, 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Съображение 21 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 21а) Държавите членки следва да 

гарантират, че за всички работещи в 

Съюза са въведени изисквания с високи 

равнища по отношение на 

безопасните и здравословни условия 

на труд в съответствие със 

съществуващото законодателство на 

Съюза и в съответствие със 

специфичните рискове, пред които са 

изправени работещите в някои 

сектори на производството, 

рециклирането и отпадъците. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Съображение 21 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 21б) В повечето случаи 

предоставянето на опаковки не зависи 

от крайния потребител и не се избира 

от него, а по-скоро от производителя. 

Режимите на разширена отговорност 

на производителя са подходящ начин 

за предотвратяване на образуването 

на отпадъци от опаковки и създаване 

на системи, които гарантират 

връщане и/или събиране на използвани 

опаковки и/или отпадъци от опаковки 

от потребителя, друг краен 

потребител или от потока на 

отпадъците и повторното използване 

или възстановяване, включително 
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рециклиране на опаковки и/или 

събрани отпадъци от опаковки. 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

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

Директива 94/62/ЕО  

Член 1 – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

 (-1) Член 1, параграф 1 се заменя 

със следното:  

1. Настоящата директива има за цел 

да хармонизира националните мерки 

относно управлението на дейността, 

свързана с опаковките и отпадъците от 

опаковки, от една страна, за да 

предотврати въздействието им върху 

околната среда на държавите-членки, 

както и на трети страни, или да намали 

такова въздействие, като осигури високо 

ниво на опазване на околната среда, и 

от друга страна, да гарантира 
функционирането на вътрешния пазар и 

да избегне пречките за търговията и 

нарушаването и ограничаването на 

конкуренцията в рамките на 

Общността. 

‘1. Настоящата директива има за цел 

да хармонизира националните мерки 

относно управлението на дейността, 

свързана с опаковките и отпадъците от 

опаковки, за да предотврати 

въздействието им върху околната среда 

на държавите членки, както и на трети 

страни, или да намали такова 

въздействие, като осигури високо ниво 

на опазване на околната среда при 

отчитане на функционирането на 

вътрешния пазар.“; 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

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

Директива 94/62/ЕО 

Член 3 – точка 2 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) добавя се следната точка: 

 "2a. „опаковка с биологичен 

произход“ означава всяка опаковка, 

получена от материал от биологичен 

произход, с изключение на материали, 

представляващи част от геоложки 
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образувания и/или вкаменелости;“ 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

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

Директива 94/62/ЕО 

Член 3 – точка 12 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) в член 3 се добавя следната 

точка: 

 12а) „многопластова опаковка“ 

означава опаковка, съставена от два 

или повече пласта материал. 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Директива 94/62/ЕО 

Член 4 – параграф 1 – алинея 2  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези други мерки могат да се състоят 

в национални програми, в стимули, 

предоставяни чрез режимите на 

разширена отговорност на 

производителя, за намаляване до 

минимум на въздействието на 

опаковките върху околната среда или в 

други подобни действия, които се 

приемат след консултации с 

икономическите оператори, ако е 

целесъобразно, и са предназначени за 

обобщаване и възползване от опита 

от многобройните инициативи, 

подети в държавите членки, в 

областта на предотвратяването. Те 

трябва да са в съответствие с целите 

на настоящата директива, 

определени в член 1, параграф 1. 

Тези други мерки са в съответствие с 

целите на настоящата директива, 

определени в член 1, параграф 1, и 

Директива 2008/98/ЕО, по-специално 

като допринасят за постигане на 

устойчиво намаляване на 

количеството отпадъци  от 

опаковки, избягване на използването 

на опаковки и намаляването до 

минимум на въздействието на 

опаковките върху околната среда. Тези 

други мерки се състоят от режими на 

разширена отговорност на 

производителя , както е установено в 

Директива 2008/98/ЕО, и други 

национални програми, определени от 

държавите членки. Тези действия 

могат да бъдат приети, при 

целесъобразност, след консултации с 

икономическите оператори и НПО. 
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Те са предназначени за обобщаване на 

инициативите, подети в държавите 

членки, и в областта на 

предотвратяването –  възползване от 

опита от тези инициативи.  

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

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

Директива 94/62/ЕО 

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а) в член 4, параграф 1 се добавят 

следните алинеи: 

 „Икономическите оператори, които 

произвеждат пластмасови опаковки, 

се ползват от следните финансови 

стимули, освен ако по отношение на 

конкретен вид опаковки 

компетентните органи са 

определили, че това е технически 

неосъществимо или представлява 

неразумен риск за общественото 

здраве: 

 а) производители на опаковки, 

които намаляват количеството на 

оцветителите, използвани в 

предлаганите от тях на пазара 

опаковки от твърда пластмаса, 

заплащат по-ниска такса, събирана в 

рамките на режима за разширена 

отговорност на производителя, в 

зависимост от количеството на 

оцветителите, влагани в нови 

опаковки от твърда пластмаса; 

 б) икономическите оператори, 

които използват пластмасови или 

стъклени опаковки за многократна 

употреба, заплащат по-ниска такса, 

събирана в рамките на режима за 

разширена отговорност на 

производителя, съобразно 

количеството на опаковките за 
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многократна употреба, използвани от 

оператора в дейността му, когато е 

възможно. 

 Комисията приема актовете за 

изпълнение, необходими за 

прилагането на настоящия параграф, 

до ... [осемнадесет месеца след 

датата на влизане в сила на 

настоящата директива]. Посочените 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по член 

21, параграф 2.“; 

 

Изменение 26 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова) 

Директива 94/62/ЕО 

Член 4 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

 2б) Член 4, параграф 2 се заменя 

със следното: 

2.  Комисията съдейства за 

насърчаването на превенцията чрез 

стимулиране на развитието на 

подходящи Европейски стандарти 

съгласно член 10. Стандартите имат за 

цел да намалят до минимум влиянието 

на опаковките върху околната среда, 

съгласно членове 9 и 10. 

„2. Комисията съдейства за 

насърчаването на превенцията чрез 

стимулиране на развитието на 

подходящи Европейски стандарти 

съгласно член 10. Стандартите имат за 

цел да намалят до минимум влиянието 

на опаковките върху околната среда, 

съгласно членове 9 и 10, да намалят 

количеството на опаковките и да 

сложат край на излишните 

опаковки.“ 

 

Изменение 27 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 в (нова) 

Директива 94/62/ЕО 

Член 4 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст в сила Изменение 
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 2в) Член 4, параграф 3 се заменя 

със следното: 

3.  Когато е целесъобразно, 

Комисията дава предложения за мерки, 

които да засилят и допълнят 

прилагането на основните изисквания, и 

да гарантират, че новите опаковки са 

пуснати на пазара само ако 

производителят е предприел всички 

необходими мерки за намаляване до 

минимум на тяхното въздействие върху 

околната среда, без да нарушава 

основните функции на опаковките. 

‘3. В срок до 31 декември 2018 г. 

Комисията дава предложения за мерки, 

които да засилят и допълнят 

прилагането на основните изисквания, и 

да гарантират, че новите опаковки са 

пуснати на пазара само ако 

производителят е предприел всички 

необходими мерки за намаляване до 

минимум на тяхното въздействие върху 

околната среда, без да нарушава 

основните функции на опаковките. По-

специално, Комисията представя 

предложение за мерки, свързани с 

нерециклируемите опаковки, с 

опаковките, съдържащи опасни 

вещества, с опаковките за 

еднократна употреба и излишните 

опаковки, за да се намали 

количеството на опаковките, като се 

обмисля възможността за въвеждане 

на пазарни ограничения на равнището 

на Съюза.“ 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 г (нова) 

Директива 94/62/ЕО 

Член 5 

 

Текст в сила Изменение 

 2г) Член 5 се заменя със следното: 

Повторно използване (Не се отнася до българския текст.) 

Държавите-членки могат да поощряват 

системите за повторно използване на 

опаковките, които могат да бъдат 

използвани по безопасен за околната 

среда начин в съответствие с Договора. 

1. Държавите членки поощряват 

системите за повторно използване на 

опаковките, които могат да бъдат 

използвани по безопасен за околната 

среда начин в съответствие с Договора. 

 По-специално, държавите членки 

могат да подкрепят въвеждането на 

системи за обратно изкупуване, 

включително чрез режими на 

разширена отговорност на 
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производителя, и предвиждат 

подходящи стимули за 

производителите на опаковки за 

повторно използване. 

 2. Използваните повторно 

опаковки, събрани чрез схема за 

обратно изкупуване, могат да бъдат 

включени в изчислението за 

постигането на целите за 

предотвратяване, определени от 

националните програми за 

предотвратяване, приети в 

съответствие с критериите по член 

4.“ 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б 

Директива 94/62/ЕО 

Член 6 – параграф 1 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) не по-късно от 31 декември 2025 

г. минимум 65% от теглото на всички 

отпадъци от опаковки трябва да се 

подготвят за повторна употреба и 

рециклират; 

е) не по-късно от 31 декември 2025 

г. минимум 65% от теглото на всички 

отпадъци от опаковки трябва да се 

подготвят за повторна употреба или 

рециклират; 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б 

Директива 94/62/ЕО 

Член 6 – параграф 1 – буква з 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) не по-късно от 31 декември 2030 

г. минимум 75% от теглото на всички 

отпадъци от опаковки трябва да се 

подготвят за повторна употреба и 

рециклират; 

з) не по-късно от 31 декември 2030 

г. минимум 75% от теглото на всички 

отпадъци от опаковки трябва да се 

подготвят за повторна употреба или 

рециклират; 
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Изменение  31 

Предложение за директива 

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

Директива 94/62/ЕО 

Член 6 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) в член 6 се добавя следният 

параграф: 

 „1а За целите на изчисляването на 

съответствието с целите по 

параграф 1, когато е приложимо, 

входящото количество биоразградими 

отпадъци за аеробна или анаеробна 

обработка може да се отчита като 

рециклирано, когато тази обработка 

генерира компост, ферментационен 

продукт или друг материал, 

основната част от който след 

необходимата допълнителна 

обработка се използва като 

рециклиран продукт, материал или 

вещество.“ 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в 

Директива 94/62/ЕО 

Член 6 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Отпадъците от опаковки, 

изнасяни извън Съюза, се вземат 

предвид с оглед на постигането на 

целите по параграф 1 от страна на 

държавата членка, в която отпадъците 

от опаковки са събрани, само ако са 

изпълнени изискванията по член 6а, 

параграф 4 и ако, в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 1013/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета(*), 

износителят може да докаже, че при 

превоза на отпадъци са спазени 

изискванията на посочения регламент и 

2. Отпадъците от опаковки, 

изнасяни извън Съюза, се вземат 

предвид с оглед на постигането на 

целите по параграф 1 от страна на 

държавата членка, в която отпадъците 

от опаковки са събрани, само ако са 

изпълнени изискванията по член 6а, 

параграф 4 и ако, в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 1013/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета(*), 

износителят доказва, че при превоза на 

отпадъци са спазени изискванията на 

посочения регламент и че третирането 
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че третирането на отпадъците извън 

Съюза е било извършено при условия, 

които са равностойни на 

изискванията на съответното 
законодателство на Съюза в областта 

на околната среда. 

на отпадъците извън Съюза е в 

съответствие с изискванията на 

настоящата директива и цялото 

съответно законодателство в 

областта на околната среда и 

здравословните и безопасни условия 

на труд. 

 

Изменение  33 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в а (нова) 

Директива 94/62/ЕО  

Член 6 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) в член 6 се добавя следният 

параграф: 

 „3а. Държавите членки могат да 

изберат възможността за 

оползотворяване на енергия, когато е 

за предпочитане пред рециклирането 

на материали от екологични, 

технически и икономически 

съображения.“ 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

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

Директива 94/62/ЕО 

Член 6 – параграф 4 

 

Текст в сила Изменение 

 вб) в член 6, параграф 4 се заменя 

със следното: 

4. Когато е целесъобразно, 

държавите членки поощряват 

използването на материали, които са 

получени от рециклирани отпадъци от 

опаковки за производството на опаковки 

и други продукти чрез: 

„4. Държавите членки поощряват 

използването на материали, които са 

получени от рециклирани отпадъци от 

опаковки за производството на опаковки 

и други продукти чрез: 

а) подобряване на условията на а) подобряване на условията на 
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пазара за такива материали; пазара и преразглеждане на 

законодателството, което може да 

създава пречки за използването на 

такива материали; 

б) преразглеждане на 

съществуващите правила, които пречат 

на използването на такива материали. 

б) преразглеждане на 

съществуващите правила, които пречат 

на използването на такива материали, 

като се гарантира висока степен на 

опазване на околната среда и защита 

на здравето на човека; 

 ба) въвеждане на фискални и 

икономически стимули за по-голямо 

използване на материали, получени 

от рециклирани опаковъчни 

материали, както и критерии за 

екологосъобразни обществени 

поръчки. 

 бб) насърчаване на използването 

на материали, които, ако бъдат 

рециклирани, не застрашават 

здравето на човека , когато се 

рециклират в материали, 

предназначени за контакт с храни.“ 

 бв)  насърчаване на използването 

на материали, които могат да бъдат 

повторно използвани или рециклирани 

без загуба на качество, независимо от 

честотата на повторното 

използване или рециклирането им.“ 

 

Изменение  35 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква г 

Директива 94/62/ЕО 

Член 6 – параграф 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) параграфи 5, 8 и 9 се заличават; г) параграфи 5 и 9 се заличават, а 

параграф 8 се замества със следното: 

 „Като отчита конкретните 

обстоятелства във всяка държава 

членка, Комисията извършва оценка 

на изпълнението на настоящата 

директива по отношение на 
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функционирането на вътрешния 

пазар. Посочената оценка се извършва 

най-малко на всеки три години, като 

на Европейския парламент и на 

Съвета се представя доклад за 

извършената оценка.“ 

 

Изменение  36 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква г а (нова) 

Директива 94/62/ЕО  

Член 6 – параграф 11 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) добавя се следният параграф 

11а: 

 „11а. Без да се засягат разпоредбите 

на член 6б, държавите членки могат, 

в зависимост от тяхната 

специфична ситуация, да получат 

дерогации по отношение на графика 

за изпълнение на целите, определени в 

параграф 1, букви  е) до и), при условие 

че се гарантира постепенното 

привеждане в съответствие с тези 

цели, и след като се вземат предвид 

препоръките, посочени в член 6б, 

параграф 2, буква б).  

 

Изменение  37 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Директива 94/62/ЕО 

Член 6 а – параграф 1 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) държавите членки могат да 

включват продукти и компоненти, 

подготвени за повторна употреба от 

признати оператори, осъществяващи 

подготовка за повторна употреба, или 

в рамките на признати схеми за 

заличава се 
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обратно изкупуване. За изчисляването 

на коригирания процент на 

отпадъците от опаковки, подготвени 

за повторна употреба и рециклирани, 

като се отчита теглото на 

продуктите и компонентите, 

подготвени за повторна употреба, 

държавите членки използват 

предоставени от операторите 

проверени данни и прилагат 

формулата, посочена в приложение 

ІV. 

 

Изменение  38 

Предложение за директива 

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

Директива 94/62/ЕО 

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст в сила Изменение 

 5а) В член 7, параграф 1, първата 

алинея се заменя със следното: 

1. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки за гарантиране, че 

системите са създадени, за да 

осигурят: 

„1. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да 

гарантират,, че са създадени системи, 

например за разширена отговорност 

на производителя, за да се осигури: “ 

 

Изменение  39 

Предложение за директива 

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

Директива 94/62/ЕО 

Член 7 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5б) добавя се следният член: 

 „Член 7a 

 Намаляване на опаковките и 

отпадъците от опаковки в морската 

среда 

 1. Държавите членки 
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предприемат всички необходими 

мерки за намаляване на отпадъците 

от опаковки на тяхна територия, 

които навлизат в морската среда. 

Тези мерки включват всяка от 

изброените по-долу мерки: 

 а) приемане на обвързваща цел за 

намаляване на отпадъците от 

опаковки с 50% до 2025 г. спрямо 

нивата през 2015 г.; 

 б) създаване и управление на 

програми за измерване и наблюдение 

на отпадъците от опаковки, 

навлизащи в морската среда; 

 в) приемане на специфични мерки 

за намаляване на основните 

източници на отпадъците от 

опаковки, срещани в морската среда и 

по плажовете по региони, 

включително програми за повишаване 

на обществената осведоменост, 

икономически инструменти и 

стимули и търговски ограничения. 

 2. До [x] всяка година държавите 

членки представят на Комисията 

доклади за напредъка си във връзка с 

намаляването на отпадъците от 

опаковки на тяхна територия, 

навлизащи в морската реда, 

включително описание на приетите 

по параграф 1 мерки и очакваните 

резултати. 

 3. Комисията приема актовете 

за изпълнение, необходими за 

прилагането на настоящия член, до ... 

[осемнадесет месеца след датата на 

влизане в сила на настоящата 

директива]. Посочените актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по член 

21, параграф 2.“; 
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Изменение  40 

Предложение за директива 

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

Директива 94/62/ЕО 

Член 8 – параграф 2 

 

Текст в сила Изменение 

 5в) Член 8, параграф 2 се заменя 

със следния текст: 

2. За да се улеснят събирането, 

повторната употреба и 

възстановяването, включително 

рециклирането, опаковките трябва да 

посочват вида на материала/ите, 

използван/и в опаковката въз основа на 

Решение 97/129/ЕО на Комисията (*), за 

целите на тяхното идентифициране 

и класифициране от съответните 

промишлени сектори.  

„2. За да се улеснят събирането, 

повторната употреба и 

възстановяването, включително 

рециклирането, опаковките трябва да 

съдържат полезна информация за 

тази цел. По-специално, за целите на 

идентифицирането и 

класифицирането на опаковките от 

съответните промишлени сектори, 

на опаковката се посочват видът на 

материала/ите, използван/и в нея, въз 

основа на Решение 97/129/ЕО на 

Комисията (9)“; 

 

Изменение  41 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква г 

Директива 92/64/ЕО 

Член 12 – параграф 3 б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3б. Данните, съобщавани от 

държавите членки в съответствие с 

настоящия член, се придружават от 

доклад за проверка на качеството и от 

доклад за прилагането на член 6а, 

параграф 4. 

3б. Данните, съобщавани от 

държавите членки в съответствие с 

настоящия член, се придружават от 

доклад за проверка на качеството и от 

доклад за прилагането на член 6а, 

параграф 4. Докладът за проверка на 

качеството се изготвя съгласно 

хармонизиран формат. 

 

Изменение  42 

Предложение за директива 
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Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква г 

Директива 94/62/ЕО 

Член 12 – параграф 3 в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3в. Комисията подлага на преглед 

данните, съобщени в съответствие с 

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. 

3в. Комисията подлага на преглед 

данните, съобщени в съответствие с 

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 на 

всеки три години. 

 

Изменение  43 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква г 

Директива 94/62/ЕО 

Член 12 – параграф 3г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3г. Комисията приема актове за 

изпълнение за установяване на формàта, 

в който се съобщават данните в 

съответствие с параграф 3а. Тези актове 

за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по член 21, 

параграф 2. 

3г. Комисията приема актове за 

изпълнение за установяване на формàта, 

в който се съобщават данните в 

съответствие с параграф 3а, и за 

доклада за проверка на качеството, 

посочен в параграф 3б, в който се 

подкрепят целите за повторно 

използване на данни и за свободно 

достъпни данни. Тези актове за 

изпълнение се приемат в съответствие с 

процедурата по член 21, параграф 2. 

 

Изменение  44 

Предложение за директива 
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Член 1 – параграф 1 – точка 7 a (нова) 

Директива 94/62/ЕО 

Член 15 – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

 7а) в член 15 параграф 1 се заменя 

със следното: 

Като действа на основата на 

съответните разпоредби от Договора, 

Съветът приема икономически 

инструменти за поощряване 

осъществяването на целите, определени 

в настоящата директива. В случай на 

липса на такива мерки държавите-

членки могат в съответствие с 

принципите на политиката за околната 

среда на Общността и inter alia в 

съответствие с принципа „замърсителят 

плаща“ и задълженията, породени от 

Договора, да приемат мерки за 

постигане на тези цели. 

Като действа на основата на 

съответните разпоредби от Договора, 

Съветът приема икономически 

инструменти за поощряване 

осъществяването на целите, определени 

в настоящата директива. В случай на 

липса на такива мерки държавите-

членки могат в съответствие с 

принципите на политиката за околната 

среда на Общността и inter alia в 

съответствие с принципа „замърсителят 

плаща“ и задълженията, породени от 

Договора, да приемат мерки за 

постигане на тези цели. Тези мерки 

могат да бъдат част от режимите 

на разширена отговорност на 

производителя, диференцирани такси 

за опаковки за еднократна употреба, 

схеми на принципа „плащаш повече, 

ако изхвърляш повече“ и схеми за 

обратно изкупуване.“ 

 

Изменение  45 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 б (нова) 

Директива 94/62/ЕО 

Член 15 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7б) Добавя се следният член: 

 „Член 15a 

 Общи изисквания за режимите на 

разширена отговорност на 

производителя 

 Държавите членки гарантират, че 

режимите на разширена отговорност 
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на производителя, установени 

съгласно членове 8 и 8а от Директива 

2008/98/EО*, се прилагат и за 

опаковките и отпадъците от 

опаковки. 

 ________________ 

 *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, 

21.11.2018 г., стр. 3).“ 

Изменение  46 

Предложение за директива 

Приложение – параграф -1 (нов) 

Директива 94/62/ЕО 

Приложение II – раздел 1 – тире 1 

 

Текст в сила Изменение 

 Първото тире в точка 1 на 

приложение II се заменя със 

следното: 

- Опаковката е направена, произведена и 

пусната в търговски оборот по такъв 

начин, че да позволи повторната 

употреба или възстановяване, 

включително и рециклиране, и да се 

намали до минимум въздействието й 

върху околната среда, когато се 

обезвреждат отпадъци от опаковки или 

остатъчни вещества от операции с 

такива отпадъци. 

„- Опаковката е направена, произведена 

и пусната в търговски оборот по такъв 

начин, че да позволи повторната 

употреба или възстановяване, 

включително и рециклиране – в 

съответствие с принципа за йерархия 

за управление на отпадъците, и да се 

намали до минимум въздействието й 

върху околната среда, когато се 

обезвреждат отпадъци от опаковки или 

остатъчни вещества от операции с 

такива отпадъци.“ 

Изменение  47 

Предложение за директива 

Приложение - параграф - 1 а (нов) 

Директива 94/62/ЕО 

Приложение II – точка 3 – буква а 



 

AD\1106291BG.docx 31/32 PE582.211v02-00 

 BG 

 

Текст в сила Изменение 

 Буква а) в точка 3 на приложение II се 

заменя със следното: 

„а) Опаковки, възстановими чрез 

рециклиране на материала 

„а) Опаковки, възстановими чрез 

рециклиране на материала 

Опаковката трябва да е произведена по 

начин, който позволява рециклирането 

на определен процент от теглото на 

материала, използван за производството 

на продукти за продажба, в 

съответствие със съществуващите 

стандарти в Общността. Определянето 

на този процент може да варира в 

зависимост от вида на материала, от 

който е направена опаковката.“ 

Опаковката трябва да е произведена по 

начин, който от техническа, 

екологична и икономическа гледна 

точка – като се отчитат 

сортирането, почистването и 

наборът от използвани формати и 

материали – позволява рециклирането 

на определен процент от теглото на 

материала, използван за производството 

на продукти за продажба, в 

съответствие със съществуващите 

стандарти в Общността. Определянето 

на този процент може да варира в 

зависимост от вида на материала, от 

който е направена опаковката. 

Формати и материали, които са 

проектирани по такъв начин, че 

възпрепятстват сортирането или 

преработването, се заменят с 

известни и ефективни алтернативни 

варианти.“ 
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