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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 

насърчава икономика, доближаваща се в 

по-голяма степен до кръгова икономика, 

да се увеличава енергийната 

ефективност и да се намалява 

зависимостта на Съюза от ресурси и 

енергия; 

Or. en 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 2 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) На 9 юли 2015 г. Европейският 

парламент прие резолюция относно 

ефективното използване на 

ресурсите: преминаване към кръгова 

икономика1а, в която по-специално се 

подчертава  необходимостта от 

определяне на задължителни цели за 

намаляване на отпадъците, 

разработване на мерки за 

предотвратяване на отпадъците и се 

посочват ясни и недвусмислени 
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определения; 

 _______________ 

 1а Приети текстове, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Много държави членки все още 

трябва да работят за изграждането на 

необходимата инфраструктура за 

управление на отпадъците. Ето защо е 

от основно значение да се определят 

дългосрочни цели на политиката, за да 

се насочват мерките и инвестициите, по-

специално като се предотвратява 

създаването на структурен 

свръхкапацитет за третиране на 

остатъчни отпадъци и блокирането на 

рециклируеми материали в долната 

част на йерархията на отпадъците. 

(3) Много държави членки все още 

трябва да работят за изграждането на 

необходимата инфраструктура за 

управление на отпадъците. Ето защо е 

от основно значение да се определят 

дългосрочни цели на политиката, за да 

се насочват мерките и инвестициите, по-

специално като се предотвратява 

създаването на структурен 

свръхкапацитет за третиране на 

остатъчни отпадъци и за депониране, и 

се предотвратява блокирането на 

рециклируеми материали на най-

ниското равнище в йерархията на 

отпадъците. 

Or. en 

Обосновка 

Предложението внася повече яснота в съображението и подчертава ролята на 

отпадъците за прилагането на кръговата икономика. То подчертава факта, че следва 

да се избягва най-ниското равнище в йерархията на отпадъците, т.е. депонирането. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) В Директива 2008/98/ЕО следва 

да се включат определения за „битови 

(5) В Директива 2008/98/ЕО следва 

да се включат определения за „битови 
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отпадъци“, „отпадъци от строителство и 

разрушаване“, „краен процес на 

рециклиране“ и „насипване“, за да се 

внесе яснота в обхвата на тези понятия. 

отпадъци“, „отпадъци от строителство и 

разрушаване“, „търговски и 

промишлени отпадъци“, „краен процес 

на рециклиране“, „нерегламентирано 

изхвърляне на отпадъци“ и 

„насипване“, за да се внесе яснота в 

обхвата на тези понятия. 

Or. en 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) За да се гарантира, че целите за 

рециклиране се основават на надеждни 

и съпоставими данни и да се даде 

възможност за по-ефективен 

мониторинг на напредъка към 

постигането на тези цели, 

определението за битови отпадъци в 

Директива 2008/98/ЕО следва да 

съответства на определението, 

използвано за статистически цели от 

Статистическата служба на ЕС и от 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие, въз основа 

на което държавите членки от години 

съобщават данни. Определението за 

битови отпадъци в настоящата 

директива е неутрално по отношение на 

публичноправния или частноправния 

статус на оператора, действащ по 

управление на отпадъците. 

(6) За да се гарантира, че целите за 

рециклиране се основават на надеждни 

и съпоставими данни и да се даде 

възможност за по-ефективен 

мониторинг на напредъка към 

постигането на тези цели, 

определението за битови отпадъци в 

Директива 2008/98/ЕО следва да бъде 

хармонизирано с определението, 

използвано за статистически цели от 

Статистическата служба на ЕС и от 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие, въз основа 

на което държавите членки от години 

съобщават данни. Определението за 

битови отпадъци в настоящата 

директива е неутрално по отношение на 

публичноправния или частноправния 

статус на оператора, действащ по 

управление на отпадъците. 

Or. en 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 7 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Държавите членки следва да 

въведат подходящи стимули за 

прилагането на йерархията на 

отпадъците, по-специално чрез 

финансови стимули, насочени към 

постигането на целите по настоящата 

директива за предотвратяване и 

рециклиране на отпадъците, като 

например такси за депониране и 

изгаряне, схеми на принципа „плащаш 

повече, ако изхвърляш повече“, режими 

на разширена отговорност на 

производителя и стимули за местните 

органи. 

(7) Държавите членки следва да 

въведат подходящи стимули за 

прилагането на йерархията на 

отпадъците, по-специално чрез 

финансови, бюджетни и регулаторни 

стимули, насочени към постигането на 

целите по настоящата директива за 

предотвратяване и рециклиране на 

отпадъците, като например такси за 

депониране и изгаряне, забрана за 

депониране, схеми на принципа 

„плащаш повече, ако изхвърляш 

повече“, режими на разширена 

отговорност на производителя, схеми за 

пряко ценово подпомагане, 

интернализация на положителни и 

отрицателни външни фактори, 

свързани с рециклирането и 

първичните суровини, политика на 

нулева ставка на ДДС за ремонт и 

продажба на употребявани стоки, 

задължение за екологосъобразни 

обществени поръчки и стимули за 

местните органи. 

Or. en 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Режимите на разширена 

отговорност на производителя са 

основна част от ефикасното управление 

на отпадъците, но тяхната ефективност 

и резултатност се различават 

значително в отделните държави 

членки. Поради това е необходимо да се 

определят минимални изисквания 

относно функционирането на 

разширената отговорност на 

(9) Режимите на разширена 

отговорност на производителя са 

основна част от ефикасното управление 

на отпадъците, но тяхната ефективност 

и резултатност се различават 

значително в отделните държави 

членки. Поради това е необходимо да се 

определят минимални задължителни 

изисквания относно функционирането 

на режимите на разширена 
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производителя. Тези изисквания следва 

да позволят да се намалят разходите и 

да се подобрят резултатите, както и да 

се осигурят еднакви условия на 

конкуренция, включително за малките и 

средните предприятия, и да се 

предотвратят пречки пред 

безпрепятственото функциониране на 

вътрешния пазар. Те следва също така 

да допринесат за включването в цената 

на продукта на разходите, свързани с 

края на жизнения му цикъл, и да 

създадат стимули за производителите да 

отделят по-голямо внимание при 

разработването на продуктите на 

тяхната пригодност за рециклиране и 

повторна употреба. Изискванията 

следва да се прилагат както за новите, 

така и за съществуващите режими на 

разширена отговорност на 

производителя. Необходим обаче е 

преходен период за съществуващите 

режими на разширена отговорност на 

производителя, за да се адаптират 

техните структури и процедури към 

новите изисквания. 

отговорност на производителя. Тези 

изисквания следва да намалят разходите 

и да подобрят резултатите, да улеснят 

по-доброто въвеждане и прилагане на 

разделно събиране и сортиране, да 

гарантират по-добро качество на 

рециклирането, да допринасят за 

осигуряване на рентабилен достъп до 

вторични суровини, както и осигурят 

еднакви условия на конкуренция, 

включително за малките и средните 

предприятия, и да предотвратят пречки 

пред безпрепятственото функциониране 

на вътрешния пазар. Те следва също 

така да допринесат за включването в 

цената на продукта на разходите, 

свързани с края на жизнения му цикъл, 

и да създадат стимули за 

производителите да отделят по-голямо 

внимание при разработването на 

продуктите на тяхната пригодност за 

рециклиране и повторна употреба. 

Изискванията следва да се прилагат 

както за новите, така и за 

съществуващите режими на разширена 

отговорност на производителя. 

Необходим обаче е преходен период за 

съществуващите режими на разширена 

отговорност на производителя, както и 

за държавите членки, които не са 

въвели разширена отговорност на 

производителя, за да се адаптират 

техните структури и процедури към 

новите изисквания. По време на 

преходния период държавите членки 

без разширена отговорност на 

производителя, следва да гарантират, 

че техните системи за управление на 

отпадъците постигат резултати по 

приложим, прозрачен и подлежащ на 

отчетност начин, който е в пълно 

съответствие с минималните 

изисквания за режимите на 

разширена отговорност на 

производителя. 

Or. en 
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Обосновка 

Настоящото изменение изяснява определението за разширена отговорност на 

производителя, както и допълнително обосновава необходимостта от минимални 

изисквания на ЕС за режими на разширена отговорност на производителя. Тези 

няколко държави членки, които не са въвели разширена отговорност на 

производителя, следва да могат да демонстрират резултати в областта на 

управлението на отпадъците по също толкова прозрачен и подлежащ на отчетност 

начин. 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Предотвратяването на отпадъци е 

най-ефикасният начин за подобряване 

на ресурсната ефективност и за 

намаляване на въздействието на 

отпадъците върху околната среда. 

Поради това е важно държавите членки 

да предприемат подходящи мерки за 

предотвратяване образуването на 

отпадъци, да наблюдават и оценяват 

напредъка в прилагането на такива 

мерки. За да се осигури еднакво 

измерване на общия напредък в 

прилагането на мерките за 

предотвратяване на отпадъци, следва да 

се определят общи показатели. 

(10) Предотвратяването на отпадъци е 

най-ефикасният начин за подобряване 

на ресурсната ефективност, за 

намаляване на въздействието на 

отпадъците върху околната среда и за 

намаляване на зависимостта от 

вноса на все по-редки суровини. Поради 

това е важно държавите членки да 

предприемат подходящи мерки за 

предотвратяване образуването на 

отпадъци, включително мерки, които 

водят до намаляване на наличието на 

опасни вещества, насърчават 

рециклирането на материали с високо 

качество, водят борба с планираното 

остаряване, увеличават 

овластяването на потребителите 

чрез подобрена информация за 

продуктите, насърчават 

непрекъснатата комуникация и 

редовните образователни кампании за 

предотвратяване на отпадъците, и  
да наблюдават и оценяват напредъка в 

прилагането на такива мерки. За да се 

осигури еднакво измерване на общия 

напредък в прилагането на мерките за 

предотвратяване на отпадъци, следва да 

се определят общи показатели. 

Or. en 
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Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 13 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13 a) Комисията следва да проучи 

възможността за определяне на цели 

за рециклиране на неопасни търговски 

и промишлени отпадъци. С цел да се 

изгради правилна основа за определяне 

на тези цели, Комисията следва да 

събира данни за тези отпадъци въз 

основа на общ стандарт за 

предоставяне на информация от 

държавите членки. В срок от две 

години след събирането на данни и въз 

основа на оценка на въздействието 

Комисията следва да разгледа 

възможността за определяне на 

отделни цели за рециклиране на 

търговските и промишлените 

неопасни инертни отпадъци до 

2025 г., поне за хартията, металите и 

биологичните отпадъци. 

Or. en 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 15 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15 a) Разделното събиране и 

рециклиране на отработени масла ще 

има значителни икономически и 

екологични ползи от гледна точка на 

сигурността на доставките на 

суровини, напредъка към кръгова 

икономика и приноса за намаляване на 

зависимостта от доставките на 

нефт. Някои държави членки вече 
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събират и рециклират голяма част 

от отработените си масла. Въпреки 

това през 2015 г. едва около 13% от 

всички базови масла са произведени 

от повторно рафинирани отработени 

масла. Съответно за целия 

Европейски съюз следва да се 

определят цели за събиране и 

рециклиране на отработени масла. 

Държавите членки, които 

понастоящем нямат съоръжения за 

повторно рафиниране на отработени 

масла, следва да имат възможност да 

изнасят тези масла в други държави 

членки с оглед постигането на тази 

цел, поставена на равнище Съюз. 

Or. en 

Обосновка 

Регенерирането на отработени масла ограничава тежестта за околната среда от 

първичното производство на смазочни течности и намалява въздействието върху 

изменението на климата, като спестява около 30% от енергията в рамките на целия 

процес. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) 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, 

както и рециклирането на метали, 

осъществявано съвместно с изгаряне. За 

да се осигури еднакъв подход при 

изчисляването на тези данни, Комисията 

ще приеме подробни правила относно 

(18) 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 или по 

целесъобразност опаковките, които са 

подготвени за повторна употреба от 

признати оператори, осъществяващи 

подготовка за повторна употреба, и в 

рамките на признати схеми за обратно 

изкупуване, както и рециклирането на 

метали, осъществявано съвместно с 

оползотворяване на енергия и 
изгаряне. За да се осигури еднакъв 
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определянето на признати оператори, 

осъществяващи подготовка за повторна 

употреба, и на признати схеми за 

обратно изкупуване, относно 

критериите за качество за 

рециклираните метали и относно 

събирането, проверката и съобщаването 

на данните. 

подход при изчисляването на тези 

данни, Комисията ще приеме подробни 

правила относно определянето на 

признати оператори, осъществяващи 

подготовка за повторна употреба, и на 

признати схеми за обратно изкупуване, 

относно критериите за качество за 

рециклираните метали и относно 

събирането, проверката и съобщаването 

на данните. 

Or. en 

Обосновка 

Възпроизвеждането на метода на изчисление от приложение VI на РДВ в 

Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки трябва да бъде 

адаптирано в контекста на опаковките, тъй като хармонизацията без корекция ще 

създаде погрешно тълкуване, объркване и/или ненужни административни тежести. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Правилното управление на 

опасните отпадъци все още 

представлява проблем в Съюза и част от 

данните за третирането им липсват. По 

тази причина е необходимо да се 

усъвършенстват механизмите за 

документиране и проследяване чрез 

създаване на електронни регистри за 

опасните отпадъци в държавите членки. 

Събирането на електронни данни следва 

да се разшири и към други видове 

отпадъци, когато това е 

целесъобразно, за да се улеснят 

предприятията и администрациите при 

документирането и за да се подобри 

мониторингът на потоците от отпадъци 

в Съюза. 

(21) Правилното управление на 

опасните отпадъци все още 

представлява проблем в Съюза и част от 

данните за третирането им липсват. По 

тази причина е необходимо да се 

усъвършенстват механизмите за 

документиране и проследяване чрез 

създаване на електронни регистри за 

опасните отпадъци в държавите членки. 

Събирането на електронни данни следва 

да се разшири във възможно най-

голяма степен и към други видове 

отпадъци, за да се улеснят 

предприятията и администрациите при 

съхранението на данните и за да се 

подобри мониторингът на потоците от 

отпадъци в Съюза. 

Or. en 
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Обосновка 

Мониторингът на потоците от отпадъци е предпоставка за ефективното прилагане 

на директивата, като въвеждането на електронни системи за събиране на данни 

може да допринесе за това и същевременно да намали разходите за мониторинг. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 28 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) Статистическите данни, 

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 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. Поради това, при изготвяне на 

докладите за спазването на целите по 

законодателството в областта на 

отпадъците, държавите членки трябва да 

използват най-актуалната методика, 

разработена от Комисията и от 

националните статистически служби на 

държавите членки. 

(28) Данните, 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 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. 

Поради това, при изготвяне на 

докладите за спазването на целите по 

законодателството в областта на 

отпадъците, държавите членки трябва да 

използват най-актуалната методика, 

разработена от Комисията, 

националните статистически служби на 

държавите членки и националните 

органи, отговарящи за управлението 

на отпадъците. 

Or. en 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова) 
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Директива 2008/98/ЕО 

Член 2 – параграф 2 – буква б 

 

Текст в сила Изменение 

 (-1) В член 2, параграф 2 буква б) се 

заменя със следното: 

„б) странични животински продукти, 

включително преработени продукти, 

попадащи в приложното поле на 

Регламент (ЕО) № 1774/2002, с 

изключение на предназначените за 

изгаряне, депониране или използване в 

инсталация за биогаз или компост;“ 

„б) странични животински продукти, 

включително преработени продукти, 

попадащи в приложното поле на 

Регламент (ЕО) № 1774/2002, с 

изключение на предназначените за 

изгаряне или депониране;“ 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:bg:PDF 

Обосновка 

Страничните животински продукти по принцип са изключени от приложното поле на 

РДВ, тъй като са предмет на Регламента относно странични животински продукти 

(СЖП, № 1069/2009). Съществено изключение от това общо правило са страничните 

животински продукти (следователно и оборски тор). Основните причини за 

обработката на оборски тор в предприятие за производство на биогаз е, за да се 

избягват емисии при необработено съхранение, да се произвежда възобновяема 

енергия и органичен тор, който има по-добри агрономични характеристики в 

сравнение с непречистения оборски тор. 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 3 – параграф 1 – точка 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. „биоотпадъци“ са биоразградими 

отпадъци от парковете и градините, 

хранителни и кухненски отпадъци от 

домакинствата, ресторантите, 

заведенията за обществено хранене и 

търговските обекти за търговия на 

дребно, подобните отпадъци от 

предприятията на хранително-вкусовата 

промишленост и други отпадъци, които 

4. „биоотпадъци“ са биоразградими 

отпадъци от парковете и градините, 

хранителни и кухненски отпадъци от 

домакинствата, ресторантите, 

заведенията за обществено хранене и 

търговските обекти за търговия на 

дребно, подобните отпадъци от 

предприятията на хранително-вкусовата 

промишленост и други отпадъци, които 
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са със сходни свойства по отношение на 

биоразградимостта и които са подобни 

по естество, състав и количество;“; 

са със сходни свойства по отношение на 

биоразградимостта и които са подобни 

по естество и състав;“; 

Or. en 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

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

Директива 2008/98/ЕО 

Член 3 – параграф 1 – точка 5 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) Добавя се следната буква: 

 “5a. „производители на продукти, 

които пускат стоки на пазара на 

Съюза“ означава всяко физическо или 

юридическо лице, което по занятие 

разработва, произвежда, обработва, 

третира, продава или внася 

продукти;“ 

Or. en 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

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

Директива 2008/98/ЕО 

Член 3 – параграф 1 – точка 9 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гб) Добавя се следната буква: 

 “9a. „разширена отговорност на 

производителя“ означава пълната или 

частичната оперативна и/или 

финансова отговорност на 

производителя за даден продукт, 

разширена до етапа от жизнения 

цикъл на продукта, настъпващ след 

ползване от потребителя, като 
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средство за държавите членки да 

постигат целите на Съюза в 

областта на отпадъците и да 

повишават степента на повторно 

използване и рециклиране;“ 

Or. en 

Обосновка 

Определение за разширената отговорност на производителя липсва в РДВ и в 

Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки. Това определение е 

достатъчно широко, за да обхване променливото прилагане на принципа на 

разширената отговорност на производителя (РОП) в държавите членки, но ще изясни 

по отношение на кои държави членки и режими ще се прилагат минималните 

изисквания на ЕС. То също така пояснява приложното поле и целите на РОП. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – алинея 2 – буква д 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 3 – параграф 1 – точка 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

16. „подготовка за повторна 

употреба“ са дейностите по 

оползотворяване, представляващи 

проверка, почистване или ремонт, чрез 

които отпадъците, продуктите или 

компонентите на продукти, които са 

събрани от признат оператор, 

осъществяващ подготовка за 

повторна употреба, или в рамките на 

призната схема за обратно 

изкупуване, се подготвят, за да могат да 

бъдат употребени повторно без каквато 

и да е друга предварителна обработка;“; 

16. „подготовка за повторна 

употреба“ са дейностите по 

оползотворяване, представляващи 

проверка, почистване или ремонт, чрез 

които продуктите или компонентите на 

продукти, които са станали отпадък, 

се подготвят, за да могат да бъдат 

употребени повторно без каквато и да е 

друга предварителна обработка;“; 

Or. en 

Обосновка 

Процесът на подготовка за повторна употреба включва също така всички 

организации, чиято първична цел не е управлението на отпадъци, като например 

магазини с благотворителна цел, пазари за стари вещи и т.н. Целта на изменението е 

да предотврати свръхрегулиране, което ще има отрицателно въздействие върху 
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съществуването на тези организации. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

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

Директива 2008/98/ЕО 

Член 3 – параграф 1 – точка 16 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дa) Добавя се следната буква: 

 “16a. „оператори, извършващи 

подготовка за повторна употреба“ 

означава предприятия или мрежи от 

предприятия, обработващи 

отпадъци, които извършват дейност 

по веригата на процеса на подготовка 

за повторна употреба, и спазващи 

приложимото законодателство в 

областта на отпадъците и друго 

относимо законодателство на 

територията, където извършват 

дейност;“ 

Or. en 

Обосновка 

Определението изяснява условията, за да бъде призната една организация за 

„оператор, извършващ подготовка за повторна употреба“, и пояснява термина, 

използван в следващите части на директивата. То отразява значението на тези 

оператори за процеса на управление на отпадъците, като подчертава ролята на 

съответните разпоредби на държавите членки. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – алинея 2 – буква e 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 3 – параграф 1 – точка 17 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

17б. „насипване“ е всяка една дейност 

по оползотворяване, при която 

подходящи отпадъци се използват за 

17б. „насипване“ е всяка една дейност 

по оползотворяване, различна от 

рециклирането, при която подходящи 
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рекултивационни цели в изкопните зони 

или за инженерни цели в ландшафтното 

устройство или в строителството вместо 

други неотпадъчни материали, които в 

противен случай биха били използвани 

за тази цел;“; 

неопасни отпадъци се използват за 

рекултивационни цели в изкопните зони 

или за инженерни цели в ландшафтното 

устройство или в строителството вместо 

други неотпадъчни материали, които в 

противен случай биха били използвани 

за тази цел;“; 

Or. en 

Обосновка 

Изменението укрепва йерархията на отпадъците като изключва отпадъците, 

подлежащи на рециклиране, от насипване. В същото време това определение следва 

също така да предотврати използването на опасни отпадъци в процеса на насипване 

като част от защитата на здравето, местната околна среда и водните източници. 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

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

Директива 2008/98/ЕО 

Член 3 – параграф 1 – точка 20 a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еa) Добавя се следната буква: 

 „20a. „търговски и промишлени 

отпадъци“ означава смесени 

отпадъци в по-големи количества от 

битовите отпадъци с произход от 

търговски дейности, включително от 

производството на специфични 

продукти, включително хартия и 

картон, стъкло, метал, пластмаса, 

биологични отпадъци, дърво, текстил 

и обемисти отпадъци. Търговските и 

промишлените отпадъци не 

включват битови отпадъци, 

отпадъци от строителство и 

разрушаване, опасни отпадъци и 

отпадъци от канализационната 

система и третирането на 

отпадъчни води, включително утайки 

от пречистване на отпадъчни води;“ 

Or. en 
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Изменение  22 

Предложение за директива 

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

Директива 2008/98/ЕО 

Член 3 – параграф 1 – точка 20 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еб) Добавя се следната буква: 

 „20б. „нерегламентираното 

изхвърляне на отпадъци“ означава 

всяко действие или бездействие на 

притежателя на отпадъка, 

независимо дали е умишлено или от 

небрежност, което води до 

изхвърляне на отпадъци на 

необозначените за целта места;“ 

Or. en 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

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

Директива 2008/98/ЕО 

Член 3 – параграф 1 – точка 20 в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ев) Добавя се следната буква: 

 „20в. „хранителни отпадъци“ са 

храните, които са окончателно 

изгубени от гледна точка на веригата 

за доставки на храни; хранителните 

отпадъци не включват храните, 

които се използват като материали 

за производството на биопродукти, 

фуражни продукти или се изпращат 

за преразпределение;“ 

Or. en 
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Изменение  24 

Предложение за директива 

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

Директива 2008/98/ЕО 

Член 3 – параграф 1 – точка 20 г (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ег) Добавя се следната буква: 

 „20г. „замърсители на 

рециклирането“ означава предмети 

или вещества, които са смесени с 

материали, подлежащи на 

рециклиране, включително, но не само 

влага, материали, които не подлежат 

на рециклиране,  нецелеви материали, 

подлежащи на рециклиране, лепило, 

боя и етикети.“ 

Or. en 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква -а (нова) 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 8 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст в сила Изменение 

 -a) В член 8, параграф 1 първата 

алинея се заменя със следното: 

„1. За да се засили повторната 

употреба, предотвратяването на 

отпадъците, рециклирането и друг вид 

оползотворяване на отпадъците, 

държавите-членки могат да 

предприемат законодателни или 

незаконодателни мерки, за да 

гарантират, че всяко физическо или 

юридическо лице, което по занятие 

разработва, произвежда, обработва, 

третира, продава или внася продукти 

(производител на продукта) носи 

разширена отговорност на 

„1. За да се засили повторната 

употреба, предотвратяването на 

отпадъците, рециклирането и друг вид 

оползотворяване на отпадъците, 

държавите-членки предприемат 

законодателни или незаконодателни 

мерки, за да гарантират, че всяко 

физическо или юридическо лице, което 

по занятие разработва, произвежда, 

обработва, третира, продава или внася 

продукти (производител на продукта) 

носи разширена отговорност на 

производител.“ 
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производител.“ 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:bg:PDF 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а а (нова) 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст в сила Изменение 

 aa) В член 8, параграф 2 първата 

алинея се заменя със следното: 

„2. Държавите-членки могат да 

предприемат съответни мерки за 

насърчаване на разработването на 

продукти, за да се намали въздействието 

им върху околната среда и образуването 

на отпадъци в процеса на 

производството и последващата 

употреба на продуктите, както и за да се 

гарантира, че оползотворяването и 

обезвреждането на продуктите, които са 

се превърнали в отпадъци, се извършва 

в съответствие с членове 4 и 13.“ 

„2. Държавите-членки предприемат 

съответни мерки за насърчаване на 

разработването на продукти, за да се 

намали въздействието им върху 

околната среда и образуването на 

отпадъци в процеса на производството и 

последващата употреба на продуктите, 

както и за да се гарантира, че 

оползотворяването и обезвреждането на 

продуктите, които са се превърнали в 

отпадъци, се извършва в съответствие с 

членове 4 и 13.“ 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:bg:PDF 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 8 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

„С тези мерки може да се насърчават, 

inter alia, разработването, 

производството и предлагането на 

пазара на продукти, които са подходящи 

„С тези мерки се насърчават, inter alia, 

разработването, производството и 

предлагането на пазара на продукти, 

които са подходящи за многократна 
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за многократна употреба, които са 

устойчиви от техническа гледна точка и 

които, след като са станали отпадъци, са 

подходящи за подготовка за повторна 

употреба и рециклиране, за да се улесни 

доброто прилагане на йерархията на 

отпадъците. При тези мерки следва да се 

отчита въздействието на продуктите 

през целия им жизнен цикъл.“; 

употреба, които са устойчиви от 

техническа гледна точка и лесно се 

поправят, и които, след като са станали 

отпадъци, са подходящи за подготовка 

за повторна употреба и рециклиране, за 

да се улесни доброто прилагане на 

йерархията на отпадъците. При тези 

мерки следва да се отчита 

въздействието на продуктите през целия 

им жизнен цикъл.“; 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:en:PDF) 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 8 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Комисията организира обмен на 

информация между държавите членки и 

действащите лица, участващи в режими 

на отговорност на производителя, 

относно практическото прилагане на 

изискванията, определени в член 8а, и 

относно най-добрите практики за 

осигуряване на подходящо управление и 

трансгранично сътрудничество в 

рамките на режимите на разширена 

отговорност на производителя. Това 

включва, inter alia, обмен на 

информация относно организационните 

характеристики и мониторинга на 

организациите за отговорност на 

производителите, подбора на 

операторите по управление на 

отпадъците и предотвратяването на 

нерегламентираното изхвърляне на 

отпадъци. Комисията публикува 

резултатите от обмена на информация. 

5. Комисията организира обмен на 

информация между държавите членки и 

действащите лица, участващи в режими 

на отговорност на производителя, 

относно практическото прилагане на 

изискванията, определени в член 8а, и 

относно най-добрите практики за 

осигуряване на подходящо управление и 

трансгранично сътрудничество в 

рамките на режимите на разширена 

отговорност на производителя. Това 

включва, inter alia, обмен на 

информация относно организационните 

характеристики и мониторинга на 

организациите за отговорност на 

производителите, подбора на 

операторите по управление на 

отпадъците и предотвратяването на 

нерегламентираното изхвърляне на 

отпадъци. Комисията публикува 

резултатите от обмена на информация и 

може да предостави насоки относно 

релевантните аспекти. 



 

PE582.196v01-00 22/46 PA\1093649BG.doc 

BG 

Or. en 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 8 а – параграф 1 – тире 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- се дефинират ясно ролите и 

отговорностите на производителите на 

продукти, които пускат стоки на пазара 

на Съюза, на организациите, носещи 

разширената отговорност на 

производителя от тяхно име, на 

частните или публични оператори, 

действащи в областта на отпадъците, на 

местните органи и когато е 

целесъобразно, на признатите 

оператори, осъществяващи подготовка 

за повторна употреба; 

- се дефинират ясно ролите и 

отговорностите на производителите на 

продукти, които пускат стоки на пазара 

на Съюза, на организациите, носещи 

разширената отговорност на 

производителя от тяхно име, на 

частните или публични оператори, 

действащи в областта на отпадъците, на 

местните органи, на дистрибуторите и 

търговците на дребно и когато е 

целесъобразно, на признатите 

оператори, осъществяващи подготовка 

за повторна употреба; 

Or. en 

Обосновка 

Държавите членки трябва да извършват дейностите, посочени в тази точка, а не 

режимите за разширена отговорност на производителите, както би могло да се 

разбира в предложената формулировка. Освен това се внася повече яснота в 

определението за производители на продукти в член 8, параграф 1 и се допълва 

списъкът на релевантните участници във веригата за създаване на стойност. Ясните 

роли и отговорности за всички ще гарантират отчетност. Насоки на ЕС относно 

ролите и отговорностите ще спомогнат за гарантиране на хармонизирано прилагане 

на национално равнище. Също така по този начин се укрепват недискриминиращите 

разпоредби, осигуряващи закрила както на потребителите, така и на 

производителите. 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 8 а – параграф 1 – тире 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

- се дефинират измерими цели за 

управлението на отпадъците, които са в 

съответствие с йерархията на 

отпадъците и с които се цели 

постигането най-малко на 

количествените цели, относими за 

режима, съгласно определеното в 

настоящата директива, в Директива 

94/62/ЕО, Директива 2000/53/ЕО, 

Директива 2006/66/ЕО и Директива 

2012/19/ЕС; 

- се дефинират измерими цели за 

управлението на отпадъците, които са в 

съответствие с йерархията на 

отпадъците и с които се цели 

постигането най-малко на 

количествените цели, относими за 

режима, съгласно определеното в 

настоящата директива, в Директива 

94/62/ЕО, Директива 2000/53/ЕО, 

Директива 2006/66/ЕО и Директива 

2012/19/ЕС, и на други цели, които са 

считани за относими към режима; 

Or. en 

Обосновка 

Държавите членки трябва да извършват дейностите, посочени в тази точка, а не 

режимите за разширена отговорност на производителите, както би могло да се 

разбира в предложената формулировка. Освен това се внася повече яснота в 

определението за производители на продукти в член 8, параграф 1 и се допълва 

списъкът на релевантните участници във веригата за създаване на стойност. Ясните 

роли и отговорности за всички ще гарантират отчетност. Насоки на ЕС относно 

ролите и отговорностите ще спомогнат за гарантиране на хармонизирано прилагане 

на национално равнище. Също така по този начин се укрепват недискриминиращите 

разпоредби, осигуряващи закрила както на потребителите, така и на 

производителите. 

 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 8 а – параграф 1 – тире 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- се създава система за докладване 

на данни, за да се събират данни за 

продуктите, пускани на пазара на Съюза 

от производителите, които подлежат на 

разширена отговорност на 

производителя. След като тези продукти 

са станали отпадъци, със системата за 

докладване на данни се гарантира, че са 

- се създава система за докладване 

на данни, за да се събират данни за 

продуктите  или, по целесъобразност, 

за опаковките, пускани на пазара на 

Съюза от производителите, които 

подлежат на разширена отговорност на 

производителя. След като тези продукти 

или, по целесъобразност, тези 
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събрани данните относно събирането и 

третирането на тези отпадъци, като са 

уточнени потоците от отпадъчни 

материали, когато това е целесъобразно; 

опаковки са станали отпадъци, със 

системата за докладване на данни се 

гарантира, че са събрани данните 

относно събирането и третирането на 

тези отпадъци, като са уточнени 

потоците от отпадъчни материали, 

когато това е целесъобразно; 

Or. en 

Обосновка 

Държавите членки трябва да извършват дейностите, посочени в тази точка, а не 

режимите за разширена отговорност на производителите, както би могло да се 

разбира в предложената формулировка. Освен това се внася повече яснота в 

определението за производители на продукти в член 8, параграф 1 и се допълва 

списъкът на релевантните участници във веригата за създаване на стойност. Ясните 

роли и отговорности за всички ще гарантират отчетност. Насоки на ЕС относно 

ролите и отговорностите ще спомогнат за гарантиране на хармонизирано прилагане 

на национално равнище. Също така по този начин се укрепват недискриминиращите 

разпоредби, осигуряващи закрила както на потребителите, така и на 

производителите. 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 8 а – параграф 1 – тире 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- се гарантира еднакво третиране и 

недискриминация на производителите 

на продукти и по отношение на малките 

и средните предприятия. 

- се гарантира еднакво третиране и 

недискриминация на производителите 

на продукти и по отношение на малките 

и средните предприятия. По-специално, 

единичните разходи, начислявани от 

която и да било организация, носеща 

разширената отговорност на 

производител на продукти от негово 

име, за услуги, свързани с конкретен 

продукт, са едни и същи за всички 

производители на продукти. 

Or. en 
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Обосновка 

Държавите членки трябва да извършват дейностите, посочени в тази точка, а не 

режимите за разширена отговорност на производителите, както би могло да се 

разбира в предложената формулировка. Освен това се внася повече яснота в 

определението за производители на продукти в член 8, параграф 1 и се допълва 

списъкът на релевантните участници във веригата за създаване на стойност. Ясните 

роли и отговорности за всички ще гарантират отчетност. Насоки на ЕС относно 

ролите и отговорностите ще спомогнат за гарантиране на хармонизирано прилагане 

на национално равнище. Също така по този начин се укрепват недискриминиращите 

разпоредби, осигуряващи закрила както на потребителите, така и на 

производителите. 

 

 

 

Изменение  33 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 8 а – параграф 1 – тире 4 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - се допринася за интегрирането 

на екологичните разходи в хода на 

жизнения цикъл на продукта и 

разходите в края на жизнения му 

цикъл в цената на продукта и да 

създадат стимули за 

производителите на продукти с цел 

по-добро отчитане на 

предотвратяването на отпадъци и 

трайността на продуктите, 

повторната употреба и 

рециклирането при проектирането на 

техните продукти. 

Or. en 

Обосновка 

Държавите членки трябва да извършват дейностите, посочени в тази точка, а не 

режимите за разширена отговорност на производителите, както би могло да се 

разбира в предложената формулировка. Освен това се внася повече яснота в 

определението за производители на продукти в член 8, параграф 1 и се допълва 

списъкът на релевантните участници във веригата за създаване на стойност. Ясните 

роли и отговорности за всички ще гарантират отчетност. Насоки на ЕС относно 



 

PE582.196v01-00 26/46 PA\1093649BG.doc 

BG 

ролите и отговорностите ще спомогнат за гарантиране на хармонизирано прилагане 

на национално равнище. Също така по този начин се укрепват недискриминиращите 

разпоредби, осигуряващи закрила както на потребителите, така и на 

производителите. 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 8 а – параграф 1 – тире 4 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - се съдържат ясни цели за 

подобряване на проектирането на 

продукти (екопроектирането), с оглед 

на предотвратяването на отпадъци, 

а не само рециклирането и 

оползотворяването на материали; 

Or. en 

Обосновка 

Държавите членки трябва да извършват дейностите, посочени в тази точка, а не 

режимите за разширена отговорност на производителите, както би могло да се 

разбира в предложената формулировка. Освен това се внася повече яснота в 

определението за производители на продукти в член 8, параграф 1 и се допълва 

списъкът на релевантните участници във веригата за създаване на стойност. Ясните 

роли и отговорности за всички ще гарантират отчетност. Насоки на ЕС относно 

ролите и отговорностите ще спомогнат за гарантиране на хармонизирано прилагане 

на национално равнище. Също така по този начин се укрепват недискриминиращите 

разпоредби, осигуряващи закрила както на потребителите, така и на 

производителите. 

 

Изменение  35 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 8 а – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавите членки 

предприемат необходимите мерки за 



 

PA\1093649BG.doc 27/46 PE582.196v01-00 

 BG 

защита на потребителите като: 

 а) гарантират, че нито един 

притежател на отпадъци не е 

дискриминиран от организация, 

която прилага разширена 

отговорност на производителя от 

името на производител на продукти, 

когато се използва система за 

събиране на отпадъци; 

 б) гарантират за 

потребителите, без допълнителни 

разходи, подходяща достъпност и 

наличие на подходящи системи за 

събиране на отпадъците, 

предоставени от която и да е 

организация, носеща разширена 

отговорност на производителя от 

името на производител на продукти 

във всички географски зони, 

определени в съответствие с 

параграф 3, буква а); 

 в) гарантират, че всяка 

организация, носеща разширена 

отговорност на производителя от 

името на производител на продукти 

във всички географски зони, 

определени в съответствие с 

параграф 3, буква а), предоставя 

услуги и инфраструктура за събиране 

на отпадъци със сравними стандарти 

за качество, наличност и 

достъпност, така че нито един 

потребител не е дискриминиран 

поради неговото или нейното място 

на пребиваване; 

 г) гарантират, че която и да е 

организация, която прилага 

разширена отговорност на 

производителя от името на 

производител на продукти във всички 

географски зони, определени в 

съответствие с параграф 3, буква а), 

не ограничава, пряко или косвено, 

потребителите в пускането на 

продукти в системата за събиране на 

отпадъците, дори в случаите, когато 

тази организация вече е постигнала 
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своите цели в областта на 

отпадъците. 

Or. en 

Обосновка 

Предложението засилва защитата на потребителите и изяснява задължението, 

създадено от операторите за прилагане на режим на разширена отговорност на 

производителя. То също отразява факта, че потребителите не могат лесно да 

изискат тези услуги поотделно, което може да доведе до положение, при което 

услугите на разширена отговорност на производителя са платени в цената на 

продукта, закупен от потребителя, но те не могат да бъдат използвани поради 

липсата на пунктове за събиране на отпадъци или затруднен достъп до тях, което 

причинява допълнителни разходи или неудобства за потребителя. За да се 

предотвратят тези случаи, потребителят следва да е защитен от 

законодателството. 

 

Изменение  36 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 8 а – параграф 4 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) покриват изцяло разходите по 

управлението на отпадъците от 

продуктите, които той пуска на пазара 

на Съюза, включително всички 

разходи, посочени по-долу: 

а) покриват следните разходи по 

управлението на отпадъците от 

продуктите, които той пуска на пазара 

на Съюза: 

Or. en 

Обосновка 

Неограничено задължение за производителите/вносителите „да покриват изцяло 

разходите по управлението на отпадъците“ е непропорционално по отношение на 

ролята и отговорността на производителя/вносителя за събирането и сортирането 

на използваните опаковки за целите на рециклирането.  То би наложило потенциално 

неограничена и несъразмерна финансова тежест за производителите извън границите 

на тяхната отговорност и контрол. Настоящото изменение има за цел определянето 

на отговорността на производителя и на финансовото му задължение. 
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Изменение  37 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 8 а – параграф 4 – алинея 1 – буква а – тире 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- разходите във връзка с 

дейностите по разделно събиране, 

сортиране и третиране, които се 

изискват с оглед постигането на 

посочените в параграф 1, второ тире 

цели за управлението на отпадъците, 

при отчитане на приходите от 

повторната употреба или продажбата на 

вторичните суровини от тези продукти, 

- разходите във връзка с 

дейностите по разделно събиране, 

сортиране за рециклиране и третиране, 

които се изискват с оглед постигането 

на посочените в параграф 1, второ тире 

цели за управлението на отпадъците, 

при отчитане на приходите от 

повторната употреба или продажбата на 

вторичните суровини от тези продукти, 

Or. en 

Обосновка 

Неограничено задължение за производителите/вносителите „да покриват изцяло 

разходите по управлението на отпадъците“ е непропорционално по отношение на 

ролята и отговорността на производителя/вносителя за събирането и сортирането 

на използваните опаковки за целите на рециклирането.  То би наложило потенциално 

неограничена и несъразмерна финансова тежест за производителите извън границите 

на тяхната отговорност и контрол. Настоящото изменение има за цел определянето 

на отговорността на производителя и на финансовото му задължение. 

 

Изменение  38 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 8 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 8 а – параграф 4 – алинея 1 – буква а – тире 3 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – разходи за дейностите по 

предотвратяване на 

нерегламентираното изхвърляне и 

събиране 

Or. en 
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Обосновка 

Задължение „да покриват изцяло разходите по управлението на отпадъците“ би 

наложило потенциално неограничена и несъразмерна финансова тежест за 

производителите извън границите на тяхната отговорност и контрол. Настоящото 

изменение има за цел да се очертаят отговорността на  производителя и 

финансовото му задължение. Също така, „включително следните разходи“ означава, 

че разходите могат да се различават от една държава членка в друга, като 

потенциално разпокъсват вътрешния пазар. 

 

Изменение  39 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 9 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Предотвратяване на отпадъците Повторна употреба и предотвратяване 

на отпадъците 

Or. en 

Обосновка 

Допълването на заглавието подчертава неотпадъчния характер на повторната 

употреба. 

 

Изменение  40 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 9 – параграф 1 – тире 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- се насърчава използването на 

продукти, които позволяват ефективно 

използване на ресурсите и които са 

трайни, могат да бъдат ремонтирани и 

рециклирани; 

- се насърчава производството и 

използването на продукти, които 

позволяват ефективно използване на 

ресурсите и които са трайни, могат да 

бъдат ремонтирани и рециклирани; 

Or. en 
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Изменение  41 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 9 – параграф 1 – тире 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- се набелязват и проследяват 

продукти, представляващи основни 

източници на суровини, които са от 

голямо значение за икономиката на 

Съюза и снабдяването с които е 

свързано с голям риск, така че да се 

предотврати превръщането на тези 

материали в отпадъци; 

- се набелязва и насърчава 

повторното използване на продукти, 

съдържащи значително количество 

суровини от решаващо значение, 
снабдяването с които е свързано с голям 

риск, също и по отношение на 

сигурността на доставките, така че 

да се предотврати превръщането на тези 

материали в отпадъци; 

Or. en 

 

Изменение  42 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 9 – параграф 1 – тире 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- се насърчава създаването на системи за 

популяризиране на дейностите по 

повторна употреба, включително и по-

специално на електрическо и 

електронно оборудване, текстил и 

мебели; 

- се насърчава създаването на системи за 

популяризиране на дейностите по 

повторна употреба, включително и по-

специално на електрическо и 

електронно оборудване, текстил, 

мебели, както и опаковане и 

строителни материали и продукти; 

Or. en 

 

Изменение  43 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 
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Директива 2008/98/ЕО 

Член 9 – параграф 1 – тире 3 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - се насърчава подкрепата на 

независими оператори по ремонта, 

чрез използване например на фискални 

стимули, като намаляване на ДДС, 

или критерии за възлагане на 

обществени поръчки, включително 

критерии за предоставяне на 

информация; 

Or. en 

 

Изменение  44 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 9 – параграф 1 – тире 3 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - се намалява съдържанието на 

опасни вещества в материалите и 

продуктите чрез определяне на цели и 

насърчаване на комуникацията 

относно опасни вещества във 

веригата на доставки; 

Or. en 

 

Изменение  45 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 9 – параграф 1 – тире 4 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - се намалява генерирането на 

отпадъци и емисиите, причинени от 
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потреблението на пластмаси и 

пластмасови компоненти, също и с 

оглед намаляване на морското 

замърсяване; 

Or. en 

 

Изменение  46 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 9 – параграф 1 – тире 5 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - се изисква установените случаи 

на планирано остаряване на продукт 

да бъдат съобщавани и се води борба 

срещу търговията с тези продукти на 

техните национални пазари; 

Or. en 

 

Изменение  47 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 9 – параграф 1 – тире 5 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - се включва развитието на 

непрекъсната комуникация и редовни 

образователни кампании за 

повишаване на осведомеността 

относно предотвратяването на 

отпадъците. 

Or. en 
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Изменение  48 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 9 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки упражняват 

мониторинг и оценяват прилагането на 

мерките за предотвратяване на 

отпадъци. За тази цел те трябва да 

използват подходящи качествени или 

количествени показатели и цели, и по-

точно относно количеството 

обезвредени или подложени на 

оползотворяване на енергия битови 

отпадъци на глава от населението. 

2. Държавите членки упражняват 

мониторинг и оценяват прилагането на 

мерките за предотвратяване на 

отпадъци. За тази цел те трябва да 

използват подходящи качествени или 

количествени показатели и цели, и по-

точно относно количеството 

обезвредени или подложени на 

оползотворяване на енергия битови 

отпадъци на глава от населението. Те 

могат да използват и допълнителни 

качествени или количествени 

показатели, включително тези, 

които следят за генерирането на 

отпадъци, различни от битовите 

отпадъци. 

Or. en 

 

Изменение  49 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква -а (нова) 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 11 – заглавие 

 

Текст в сила Изменение 

 -a) Заглавието на член 11 се заменя 

със следното: 

„Повторна употреба и рециклиране“ „Подготовка за повторна употреба и 

рециклиране“ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0098&qid=1464165164338&from=BG) 
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Обосновка 

Изменението подчертава, че процесът на подготовка за повторна употреба се 

отнася до отпадъци или потенциално третиране на отпадъци. 

 

Изменение  50 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 11 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки предприемат 

мерки по целесъобразност за 

популяризиране на дейности по 

подготовка за повторна употреба, по-

специално чрез насърчаване 

създаването на мрежи за повторна 

употреба и ремонт и оказването на 

подкрепа за такива мрежи, както и 

чрез улесняване на достъпа на такива 

мрежи до пунктовете за събиране на 

отпадъци и чрез популяризиране 

използването на икономически 

инструменти, критерии за обществени 

поръчки, количествени цели или други 

мерки. 

1. Държавите членки предприемат 

мерки за популяризиране на дейности 

по подготовка за повторна употреба, по-

специално чрез насърчаване 

създаването и оказването на подкрепа 

за подготовката за оператори за 

повторна употреба и техните мрежи, в 

частност тези, които действат 

като социални предприятия, както и 

чрез улесняване на достъпа на такива 

мрежи до пунктовете и съоръженията 

за събиране на отпадъци и чрез 

популяризиране използването на 

икономически инструменти, критерии за 

обществени поръчки или други мерки. 

Or. en 

Обосновка 

Естеството на повторната употреба и подготовката за повторна употреба, 

включително организациите, участващи в тези процеси, трябва да бъдат пояснени. 

Въвеждането на количествени цели за повторна употреба е от съществено значение 

за подобряване на сътрудничеството между всички участници в потоците на 

отпадъци, така че подготовката за повторна употреба да стане опция спрямо други 

алтернативи за третиране на отпадъците. Освен това е случай на добра практика, 

тъй като редица държави членки вече са въвели тези цели. 

 

Изменение  51 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 11 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 С цел да се гарантира, че достъпът до 

тези пунктове и съоръжения за 

събиране на отпадъци се предоставя 

за подготовка за повторна употреба, 

държавите членки определят 

отделни количествени цели за 

подготовката за повторна употреба. 

До 2020 г. делът на събраните битови 

отпадъци, произтичащи основно от 

отпадъци от електрическо и 

електронно оборудване, обзавеждане и 

текстил, е най-малко 2%. До 2030 г. 

този дял следва да се увеличи до 4%. 

Or. en 

Обосновка 

Естеството на повторната употреба и подготовката за повторна употреба, 

включително организациите, участващи в тези процеси, трябва да бъдат пояснени. 

Въвеждането на количествени цели за повторна употреба е от съществено значение 

за подобряване на сътрудничеството между всички участници в потоците на 

отпадъци, така че подготовката за повторна употреба да стане опция спрямо други 

алтернативи за третиране на отпадъците. Освен това е случай на добра практика, 

тъй като редица държави членки вече са въвели тези цели. 

 

Изменение  52 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква б 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 11 – параграф 1 – алинея 3 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки предприемат мерки 

за насърчаване на системи за сортиране 

за отпадъците от строителство и 

разрушаване и най-малко за следното: 

дървесина, инертни материали, 

метали, стъкло и гипс. 

За да постигнат целта, посочена в 

параграф 2, буква б), държавите членки 

предприемат мерки за насърчаване на 

системи за сортиране за отпадъците от 

строителство и разрушаване и най-

малко за следното: дървесина, 

минерални съставки (бетон, тухли, 

плочки и керамични изделия), метали, 

стъкло, пластмаса и гипс  
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 Държавите членки предприемат 

мерки за насърчаване на системи за 

сортиране за търговски и 

промишлени отпадъците най-малко 

за следното: метали, пластмаси, 

хартия и картон, биологични 

отпадъци, стъкло и дървесина. 

Or. en 

Обосновка 

Естеството на повторната употреба и подготовката за повторна употреба, 

включително организациите, участващи в тези процеси, трябва да бъдат пояснени. 

Въвеждането на количествени цели за повторна употреба е от съществено значение 

за подобряване на сътрудничеството между всички участници в потоците на 

отпадъци, така че подготовката за повторна употреба да стане опция спрямо други 

алтернативи за третиране на отпадъците. Освен това е случай на добра практика, 

тъй като редица държави членки вече са въвели тези цели. 

 

Изменение  53 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква г 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 11 – параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) до 2030 г. подготовката за 

повторна употреба и рециклирането на 

битови отпадъци следва да се увеличат 

най-малко до 65 % от теглото;“ 

г) до 2030 г. подготовката за 

повторна употреба и рециклирането на 

битови отпадъци следва да се увеличат 

най-малко до 70% от теглото;“ 

Or. en 

 

Изменение  54 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква г 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 11 – параграф 2 – буква г a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) до 2020 г. регенерирането на 
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отработени масла следва да се 

увеличи най-малко до 60% от теглото 

на отработени масла, произвеждани 

и събирани в рамките на Съюза. 

Or. en 

Обосновка 

Регенерирането на отработени масла в базови масла е ресурсно ефективно и напълно 

осъществимо от техническа гледна точка с цел управление на потока от опасни 

отпадъци. С оглед на постигането на очертаните цели за регенериране на 

отработени масла, ще бъдат необходими цели за събиране на равнище ЕС, за да се 

окаже подкрепа на регенерирането. Разделното събиране на отработени масла вече 

се извършва във всички държави – членки на ЕС, съгласно задълженията, определени в 

член 21 на Директива 2008/98/ЕО. Следователно целите за събиране на отработени 

масла ще подкрепят прилагането на член 21 във всички държави – членки на ЕС. 

 

Изменение  55 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква г 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 11 – параграф 2 – буква г б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гб) до 2030 г. регенерирането на 

отработени масла следва да се 

увеличи най-малко до 85% от теглото 

на отработени масла, произвеждани 

и събирани в рамките на Съюза; 

Or. en 

Обосновка 

Регенерирането на отработени масла в базови масла е ресурсно ефективно и напълно 

осъществимо от техническа гледна точка с цел управление на потока от опасни 

отпадъци. С оглед на постигането на очертаните цели за регенериране на 

отработени масла, ще бъдат необходими цели за събиране на равнище ЕС, за да се 

окаже подкрепа на регенерирането. Разделното събиране на отработени масла вече 

се извършва във всички държави – членки на ЕС, съгласно задълженията, определени в 

член 21 на Директива 2008/98/ЕО. Следователно целите за събиране на отработени 

масла ще подкрепят прилагането на член 21 във всички държави – членки на ЕС. 
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Изменение  56 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква г 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 11 – параграф 2 – буква г в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гв) с цел постигане на целите за 

регенериране на отработени масла и 

без да се засягат задълженията, 

посочени в член 21, до 2020 г. 

годишното събиране на отработени 

масла следва да се увеличи най-малко 

до 95% от теглото и до 2025 г. до 

100% от теглото на отработените 

масла, произвеждани и събирани в 

рамките на Съюза. 

Or. en 

Обосновка 

Регенерирането на отработени масла в базови масла е ресурсно ефективно и напълно 

осъществимо от техническа гледна точка с цел управление на потока от опасни 

отпадъци. С оглед на постигането на очертаните цели за регенериране на 

отработени масла, ще бъдат необходими цели за събиране на равнище ЕС, за да се 

окаже подкрепа на регенерирането. Разделното събиране на отработени масла вече 

се извършва във всички държави – членки на ЕС, съгласно задълженията, определени в 

член 21 на Директива 2008/98/ЕО. Следователно целите за събиране на отработени 

масла ще подкрепят прилагането на член 21 във всички държави – членки на ЕС. 

 

Изменение  57 

Предложение за директива 

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

Директива 2008/98/ЕО 

Член 11 – параграф 5 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 еа) В член 11 се добавя следният 

параграф: 

 5a. С цел да се състави точна база за 

определяне на цели за рециклиране на 

неопасни търговски и промишлени 

отпадъци, Комисията събира данни 
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за тези отпадъци въз основа на общ 

стандарт за предоставяне на 

информация от държавите членки. 

 Държавите членки предават тези 

данни на Комисията по електронен 

път в рамките на шест месеца от 

края на отчетната година, за която 

се събират данни. В срок от две 

години след събирането на данни и въз 

основа на оценка на въздействието 

Комисията проучва възможността за 

определяне на отделни цели за 

рециклиране на търговските и 

промишлените безопасни инертни 

отпадъци до 2025 г., поне за 

хартията, металите и биологичните 

отпадъци. 

Or. en 

 

Изменение  58 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 11 a – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. За целите на изчисляването на 

това дали са постигнати целите по член 

11, параграф 2, букви в) и г) и член 11, 

параграф 3: 

1. За целите на изчисляването на 

това дали са постигнати целите по член 

11, параграф 2, букви в) – гв) и член 11, 

параграф 3: 

Or. en 

Обосновка 

Адаптира се позоваването към измененията на член 11, параграф 2. 

 

Изменение  59 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 11 а – параграф 1 – алинея 1 – буква в 
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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 

обратно изкупуване. За изчисляването 

на коригирания процент на битовите 

отпадъци, 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 VІ. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  60 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 11 a – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. За целите на изчисляването на 

това дали са постигнати целите по член 

11, параграф 2, букви в) и г) и член 11, 

параграф 3 държавите членки може да 

вземат предвид рециклирането на 

метали, осъществявано съвместно с 

изгаряне, в съотношение, съответстващо 

на дяла на изгорените битови отпадъци, 

при условие че рециклираните метали 

отговарят на определени изисквания за 

качество. 

5. За целите на изчисляването на 

това дали са постигнати целите по член 

11, параграф 2, букви в) и г) и член 11, 

параграф 3 държавите членки може да 

вземат предвид рециклирането на 

метали, осъществявано съвместно с 

оползотворяване на енергията и 

изгаряне, в съотношение, съответстващо 

на дяла на изгорените битови отпадъци, 

при условие че рециклираните метали 

отговарят на определени изисквания за 

качество. 

Or. en 
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Изменение  61 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 11 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 11 a – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. За да се гарантират 

хармонизирани условия за прилагането 

на параграф 5, Комисията приема 

делегирани актове в съответствие с член 

38а за установяване на обща методика 

за изчисляването на теглото на 

металите, рециклирани съвместно с 

изгаряне, включително критерии за 

качество за рециклираните метали. 

6. За да се гарантират 

хармонизирани условия за прилагането 

на параграф 5, Комисията приема 

делегирани актове в съответствие с член 

38а за установяване на обща методика 

за изчисляването на теглото на 

металите, рециклирани съвместно с 

оползотворяване на енергията и 

изгаряне, включително критерии за 

качество за рециклираните метали. 

Or. en 

 

Изменение  62 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 11 б – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията, в сътрудничество с 

Европейската агенция за околна среда, 

изготвя доклади относно напредъка във 

връзка с постигането на целите по член 

11, параграф 2, букви в) и г) и член 11, 

параграф 3 не по-късно от три години 

преди всеки от посочените в тези 

разпоредби срокове. 

1. Комисията, в сътрудничество с 

Европейската агенция за околна среда, 

изготвя доклади относно напредъка във 

връзка с постигането на целите по член 

11, параграф 2, букви в) – гв) и член 11, 

параграф 3  не по-късно от три години 

преди всеки от посочените в тези 

разпоредби срокове 

Or. en 
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Изменение  63 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 a (нова) 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 15 – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12a) В член 15 се добавя следният 

параграф: 

 „4a. Държавите членки 

предприемат мерки, за да 

гарантират, че процедурите за подбор 

на оператори за управление на 

отпадъците, извършвани от 

местните органи и от 

организациите, носещи разширена 

отговорност на производителя от 

името на производител на продукти, 

който пуска стоки на пазара на 

Съюза, включват социални клаузи, с 

цел да се подкрепи ролята на 

социалните предприятия.“ 

Or. en 

 

Изменение  64 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 13 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 22 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. „Държавите членки осигуряват 

разделното събиране на биоотпадъците, 

когато това е технически, екологично 

и икономически приложимо и 

целесъобразно, за да се гарантират 

необходимите стандарти за качество на 

компоста и за да се постигнат целите по 

член 11, параграф 2, букви а), в) и г) и 

член 11, параграф 3. 

1. „Държавите членки осигуряват 

разделното събиране на биоотпадъците, 

за да се гарантират необходимите 

стандарти за качество на компоста и за 

да се постигнат целите по член 11, 

параграф 2, букви а), в) и г) и член 11, 

параграф 3. 

Or. en 
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Изменение  65 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 38 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията може да разработи 

насоки за тълкуване на определенията за 

оползотворяване и обезвреждане. 

1. Комисията може да разработи 

насоки за тълкуване на определенията за 

предотвратяване на отпадъци, 

повторна употреба, оползотворяване и 

обезвреждане. 

Or. en 

 

Изменение  66 

Предложение за директива 

Приложение VI – заглавие 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Метод за изчисление във връзка с 

подготовката за повторна употреба 
на продукти и компоненти, използван 

за целите на член 11, параграф 2, букви 

в) и г) и член 11, параграф 3 

Метод за изчисление във връзка с 

рециклирането на битови отпадъци, 

използван за целите на член 11, 

параграф 2, букви в) и г) и член 11, 

параграф 3 

Or. en 

Обосновка 

Съчетаването на рециклиране и подготовка за целите на повторна употреба е в 

противоречие с йерархията на ЕС на отпадъците, тъй като ги поставя на едно и 

също равнище и следователно не е целесъобразно от гледна точка на политиката. 

Това са две дейности, които по дефиниция са напълно различни. Отделните цели за 

рециклиране на битови отпадъци спомагат за намаляване на възможността за големи 

пропуски, свързани с теглото, и за неточности при съставянето на данните, и са най-

добрият подход за определяне на цели за качествено рециклиране и предотвратяване 

чрез повторна употреба. 

 



 

PA\1093649BG.doc 45/46 PE582.196v01-00 

 BG 

Изменение  67 

Предложение за директива 

Приложение VI – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За изчисляването на коригирания 

процент на рециклиране и подготовка 

за повторна употреба в съответствие с 

член 11, параграф 2, букви в) и г) и член 

11, параграф 3 държавите членки трябва 

да използват следната формула: 

За изчисляването на коригирания 

процент на рециклиране в съответствие 

с член 11, параграф 2, букви в) и г) и 

член 11, параграф 3 държавите членки 

трябва да използват следната формула: 

Or. en 

Обосновка 

Съчетаването на рециклиране и подготовка за целите на повторна употреба е в 

противоречие с йерархията на ЕС на отпадъците, тъй като ги поставя на едно и 

също равнище и следователно не е целесъобразно от гледна точка на политиката. 

Това са две дейности, които по дефиниция са напълно различни. Отделните цели за 

рециклиране на битови отпадъци спомагат за намаляване на възможността за големи 

пропуски, свързани с теглото, и за неточности при съставянето на данните, и са най-

добрият подход за определяне на цели за качествено рециклиране и предотвратяване 

чрез повторна употреба. 

 

Изменение  68 

Предложение за директива 

Приложение VI – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  69 

Предложение за директива 

Приложение VI – параграф 2 (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 

 

Or. en 

 

Изменение  70 

Предложение за директива 

Приложение VI – параграф 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

R: тегло на подготвените за 

повторна употреба продукти и 

компоненти за дадена година; 

заличава се 

Or. en 

 


