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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно европейската стратегия относно пластмасовите отпадъци в околната 
среда
(2013/2113(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви 
(Рамкова директива за отпадъците),

– като взе предвид Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 
септември 2006 година относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и 
акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО,

– като взе предвид Директива 96/59/EО на Съвета от 16 септември 1996 г. за 
обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили 
(ПХБ/ПХТ),

– като взе предвид Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства,

– като взе предвид Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. за опазване на 
околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни 
води в земеделието,

– като взе предвид Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно опаковките и отпадъците от опаковки (Директива за опаковките),

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци,

– като взе предвид Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно 
депонирането на отпадъци,

– като взе предвид Директива 2000/76/EО на Европейския парламент и на Съвета от 4 
декември 2000 г. относно изгарянето на отпадъци,

– като взе предвид Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 
юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО),

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH) , 

– като взе предвид Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на 
политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия),
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– като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2011 г. относно ефективна 
стратегия за суровините в Европа1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 февруари 2012 г., озаглавено 
„Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа“ (COM(2012)0060),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 януари 2011 г., озаглавено 
„Европа за ефективно използване на ресурсите — водеща инициатива на 
стратегията „Европа 2020“ (COM(2011)0021),

– като взе предвид Зелената книга на Комисията за Европейска стратегия относно 
пластмасовите отпадъци в околната среда (COM(2013)0123),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A7-0000/2013),

A. като има предвид, че пластмасовите отпадъци не са разгледани конкретно в 
законодателството на ЕС;

Б. като има предвид, че пластмасовите отпадъци могат да останат в околната среда 
стотици години, предизвиквайки токсични реакции и освобождавайки в 
екосистемите вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, 
канцерогенни елементи и упорити органични замърсители;

В. като има предвид, че недоброто изпълнение и прилагане на законодателството на 
ЕС в областта на отпадъците, незаконното изхвърляне и неправилното 
транспортиране на пластмасови отпадъци са причинили значителни щети за 
околната среда и морския живот, както и увеличаване на износа на отпадъци, което 
води до загуба на материали и работни места в ЕС;

Г. като има предвид, че еко-иновациите и еко-дизайнът при пластмасовите продукти 
са от решаващо значение за европейската конкурентоспособност, помагащи на 
промишлеността да се адаптира към натиска на високите цени на суровините и 
недостига на материали, а също така развиващи главни базови технологии (ГБТ) за 
изграждането на устойчиво общество; 

Д. има предвид, че за създаването на работни места и растеж ЕС би имал полза от 
стабилни усилия за преминаване към балансирана икономика на принципите 
„затворен кръг“ и „от люлка до люлка“, въз основа на концепцията за отпадъците 
като суровина;  

1. приветства Зелената книга на Комисията и признава необходимостта от специфично 
законодателство на ЕС в областта на пластмасовите отпадъци, както и от по-
стриктно изпълнение на съществуващото законодателство относно отпадъците; 

2. подчертава, че за да стане подходът на ЕС към отпадъчните потоци по-
                                               
1 OВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 21.
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последователен в рамката на текущата законодателна „проверка на пригодността“ и 
предвид факта, че около 40% от пластмасовите отпадъци са от опаковки, а 
Директивата за опаковките е единствената с конкретна цел за събиране на 
пластмасови отпадъци, необходимо е спешно да преразгледа тази директива чрез 
разделяне на нормите за отпадъците, отнасящи се до околната среда, от правилата и 
стандартите за продуктите като такива, които попадат в сферата на 
законодателството относно промишлеността или търговията; 

3. подчертава, че законодателството на ЕС в областта на пластмасовите отпадъци 
следва да определи: конкретни цели за събиране и сортиране и задължителни 
критерии за възможност за рециклиране (като се изясняват различията между 
механичното/органичното рециклиране и оползотворяването/изгарянето; следва да 
се стремим към най-малко 75% рециклирана пластмаса до 2020 г.); специално 
етикетиране на материалите, за да бъдат информирани потребителите относно 
възможностите за механичното или органичното им рециклиране, както и критерии 
за заменянето на пластмасовите продукти за еднократна и краткосрочна употреба с 
по-трайни материали и материали за многократна употреба; 

4. изразява съгласието си, че пластмасовите отпадъци следва да бъдат третирани като 
ценен ресурс чрез насърчаване на повторната им употреба, рециклиране и 
оползотворяване; счита, че при всички случаи депонирането следва да бъде 
забранено най-късно до 2020 г., без обаче вследствие на това да се предоставят 
стимули за предпочитане на оползотворяването на енергия пред рециклирането; 
поради това счита, че едновременно с горепосочените цели за рециклирането би 
било желателно да се въведат подходящи санкции за изгарянето на позволяващи 
рециклиране и биоразградими пластмаси, за да бъдат условията равнопоставени за 
различните видове пластмаси; изтъква, че по този начин би била преобърната и 
неустойчивата досегашна тенденция да се предпочита използването на чисто нови 
продукти пред по-скъпи рециклирани продукти;

5. счита, че най-опасните пластмаси, тези, които са най-разрушителни за здравето на 
човека и околната среда (като микро- и оксо-биоразградимите пластмаси) и тези, 
които съдържат тежки метали, които също така могат да затруднят процесите на 
рециклиране, следва постепенно да бъдат извадени от пазара или да бъдат 
забранени окончателно, възможно най-скоро преди 2020 г.; счита също така, както 
беше поискано от мнозинството от европейските граждани (и потребители), че най-
накрая е време да се преустановят постепенно или да се забранят пластмасовите 
продукти за еднократна употреба и тези, които не са биоразградими и не подлежат 
на компостиране, също преди 2020 г.;

6. подчертава, че за биоразградимите, на биологична основа и подлежащи на 
компостиране пластмаси следва да бъдат приети подходящи мерки за 
популяризиране, при условие че тяхното производство не оказва отрицателно 
отражение на селскостопанската продукция за човешка или животинска 
консумация; освен това счита, че на потребителите следва да се предостави по-ясна 
информация за техните характеристики;

7. призовава за повече инвестиции в научни изследвания и технологии, насочени към 
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получаване на по-устойчиви пластмаси и по-добро интегриране на различните 
видове в производствените процеси и преработвателните дейности, без това да 
влияе на качеството на материалите; счита, че са необходими нови технологии и за 
ускоряване на процесите на биоразграждане на пластмасите, за сортиране на 
отпадъците, за механично рециклиране, еко-дизайн и интелигентни опаковки; счита, 
че за тази цел „Хоризонт 2020“ би могъл да предложи възможности да се отговори 
на тази важна обществена необходимост и че предимствата биха били 
широкообхватни както за околната среда, така и за гражданите – от създаване на 
нови икономически дейности до намаляване на отпадъците в морето и свързаните 
със здравето рискове;

8. счита, че трябва да бъдат предприети по-решителни стъпки за справяне с 
незаконния износ на пластмасови отпадъци, включително по-стриктно прилагане на 
регламентите на ЕС за транспортирането, както и по-строги системи за мониторинг 
и инспекции на пристанищата и всички съоръжения за третиране на отпадъци; 
отбелязва, че прилагането на принципа за разширена отговорност на производителя, 
както и осведомеността на потребителите, трябва да играе важна роля в 
предотвратяването на незаконния износ; освен това счита, че ЕС следва да 
насърчава последователен подход за управление на отпадъците във всички 
възможни международни форуми, споразумения и институции; също така счита за 
съществен достъпа до надеждни и сравними данни за отпадъчните потоци, потоците 
към и от Европа, обемите и системите за управление; 

9. вярва, че европейските общини и местните органи ще положат всички възможни 
усилия, за да мотивират гражданите да приемат концепция за икономика на 
принципа „затворен кръг“ по отношение на пластмасовите отпадъци, чрез 
насърчаване на схеми за ефективно събиране и рециклиране и установяване на 
подходящи места за събиране на пластмасови отпадъци, особено в крайбрежните 
райони; счита също така, че те биха могли да окажат значителен принос към 
хармонизирането на дейностите по управление на пластмасови отпадъци в цяла 
Европа чрез договаряне на общи стандарти и практики;

10. призовава за установяването на Европейски ден за пластмасови отпадъци, на който 
гражданите могат да върнат каквото и да е количество пластмасови отпадъци в 
предварително определени пунктове в замяна на подходящо парично обезщетение, 
като средство за осигуряване на пластмаси, които могат да бъдат рециклирани, и 
повишаване на обществената осведоменост относно рециклирането; счита, че това 
събитие би могло да включва и дейности на общностите за почистване на плажове, 
като символичен принос за ограничаване на замърсяването на крайбрежията с 
пластмасови отпадъци;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Пластмасовата индустрия в Европа създава оборот от приблизително 3 милиарда евро 
годишно и в нея работят 1,54 милиона души, но данните, свързани с отпадъците от нея, 
продължават да бъдат неконсолидирани, вариращи от 25 млн. тона, генерирани през 
2008 г. в според Европейската комисия, до 13 млн. тона през 2010 г. според Европейска 
агенция за околната среда. Без надеждни и сравними данни за производството, 
събирането, сортирането, рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на 
пластмасите е трудно да се изработи целенасочена и ефективна политика, особено по 
отношение на действията против незаконните отпадъчни потоци. Очевидно е, че 
влиянието на пластмасите върху околната среда все още се подценява.

 Като част от текущата „проверка на пригодността“ на директивите относно 
отпадъците, настоящата зелена книга представлява навременна възможност за 
насочване към сближаващо и амбициозно хармонизиране на законодателството. 
Следователно първата стъпка следва да бъде създаването на специфично 
законодателство на ЕС относно пластмасовите отпадъци, със свързани цели, както и 
стриктно прилагане на съществуващите правила.

Като се има предвид, че около 40% от отпадъците са от опаковки, уместно е да 
започнем оценката оттам. За пластмасови отпадъци няма определени цели, освен в 
Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки, непреработвана от 1994 г., 
в която количеството пластмаси, които трябва да бъдат събрани, е фиксирано на 22,5%. 
Време е нормите да се приспособят към новите производствени реалности и да станат 
съвместими с екологическите задължения на други сектори по отношение на 
йерархията, определена в Рамковата директива за отпадъците. Ако Директивата 
относно опаковките и отпадъците от опаковки не бъде преструктурирана чрез отделяне 
на търговските/промишлените/конкурентните стандарти и норми от екологическите 
задължения, няма да можем да разрешим 40% от проблема. Преразглеждането на 
директивата следва да включи правила за екодизайн, позволяващи събирането и 
сортирането на отпадъците за ефективно рециклиране посредством използването на 
нови технологии (например инфрачервено и специално етикетиране) и позволяващи 
рециклиране материали. Това също така би дало възможност на европейската 
промишленост да определя стандарти, като същевременно запазва или даже увеличава 
тяхната конкурентоспособност на световно равнище.

Освен това отрасълът следва да положи по-големи усилия по отношение на 
прозрачността на информацията, за да се определят ясно характеристиките на 
продуктите, пускани на пазара: потребителите трябва да знаят дали пластмасата, която 
купуват, подлежи на рециклиране, компостиране, биоразграждане или 
оползотворяване, за да се улесни процесът на сортиране. Подобни иновации биха дали 
тласък на научноизследователската и развойна дейност и биха насърчили създаването 
на работни места, като едновременно с това са от полза за околната среда. Всичко това 
би приложило йерархията на отпадъците и би направило така, че рециклирането да 
следва повторната употреба на пластмаси, но да предшества енергийното 
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оползотворяване чрез изгаряне. Общото мнение е, че депата за отпадъци  дори не 
трябва да се разглеждат като реална възможност за третиране на пластмасовите 
отпадъци; надяваме се, че ще бъде приета окончателна дата за тяхната забрана (ние 
предлагаме 2020 г. предвид обстоятелството, че някои държави членки все още имат 
проблеми с мащабното разделно събиране на отпадъци и не могат да разчитат на други 
възможности).
Пластмасата е твърде ценен ресурс, за да бъде депонирана или просто изгаряна. Ако 
искаме да придадем последователност на европейската водеща инициатива за 
ефективно използване на ресурсите и да приемем модела на кръгова икономика и за 
пластмасата, подкрепата, която даваме за някои дейности, които благоприятстват 
неустойчиво използване, като депонирането или изгарянето на подлежащи на 
рециклиране пластмасови, трябва да престане.

От особено значение е да се определи ясно какво представлява оползотворяването и да 
се разсее митът, че то е равно на рециклиране (особено ако под оползотворяване имаме 
предвид оползотворяване на енергията чрез изгаряне на пластмаси). Това не следва да 
бъде избор или-или, а вместо това – линеен процес за насърчаване първо на 
намаляването, след това на повторното използване и накрая на рециклирането. Как 
можем да направим рециклираната пластмаса по-привлекателна, имайки предвид, че 
реалните пазарни цени са твърде високи, за да позволяват по-добро интегриране на 
повторно използвана пластмаса в производството на нова пластмаса? Защо 
рециклираната пластмаса е по-скъпо от новопроизведената? Не следва ли тогава да 
насърчаваме дейности по рециклиране, вместо изгаряне (както сме правили досега), 
така че да стане скъпо и непопулярно да се изгарят подлежащи на  рециклиране и 
биоразградими пластмаси? И на последно място е един проблем, който виждаме все по-
често: какво иска да направи Европа с инсталациите за изгаряне, които са били 
поддържани с преки или непреки субсидии за задоволяване на свръхкапацитета им? 
Време е вместо тях да започнем да поддържаме, пряко или непряко, заводи за 
рециклиране. Трябва да въвеждаме на пазара повече рециклирани материали, за да се 
намаляват разходите за единица продукция, и да ги направим по-жизнеспособен 
елемент на настоящата система, като същевременно създаваме по-екологосъобразни 
работни места.

За тази цел въвеждането на цели за 75% рециклирана пластмаса преди 2020 г., 
задължителните критерии за пригодност за рециклиране и специфичното етикетиране 
за подпомагане на сортирането ще поставят начало на дискусия и ще дадат тласък за 
разгръщане на по-съвременни и ефективни системи за управление на потоците от 
отпадъци. Този процес ще бъде допълнително насърчен (както и ще се гарантира, че 
целите са изпълнени) чрез финансиране на научноизследователска и развойна дейност 
за по-добри техники за рециклиране, събиране и сортиране, както и за съвременни 
материали, особено по отношение на възможностите им за повторно използване и 
дълготрайност. 

Видовете пластмаси, които не се вписват в този модел, най-опасните за околната среда 
и здравето на хората и тези, които не са в съответствие с пътната карта за ефективност 
на ресурсите, като микро- и оксо-биоразградимите пластмаси и пластмасите за 
еднократна употреба, следва постепенно да бъдат премахнати от пазара или направо 
забранени. 
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Друга основна стъпка е да се гарантира колективен ангажимент от страна на 
гражданите, производителите, публичните администрации и професионалните 
сдружения. В тази рамка също така е от първостепенно значение да се повишава 
осведомеността чрез информационни кампании за насърчаване на общественото 
съзнание – като  Европейския ден за пластмасови отпадъци. Най-големи усилия се 
изискват от местните органи: те отговарят за организацията на всички операции, 
свързани с обезвреждането на пластмаси, не само битови отпадъци, но също така и 
промишлени и опасни отпадъци, и не на последно място, отпадъците от крайбрежни и 
морски съоръжения.

Морските отпадъци са сериозен проблем, който нито една кампания не може да реши 
сама. Доброволческата дейност ще бъде от решаващо значение за повишаване на 
осведомеността и насърчаване на различен, отговорен подход за това как управляваме 
нашите морета и как поддържаме биологичното разнообразие, също така ценен 
източник на храна. 
Проблемът отчасти е свързан с международния трафик и слабото прилагане на 
Базелската конвенция: този аспект изисква по-силен ангажимент и от ЕС, и от 
националните  правителства. Можем да започнем с гарантиране на по-строг контрол на 
потоците и по-ясни правила в нашите международни споразумения, дори в тези, 
свързани с привидно неотносими области, като например споделяне на технологиите 
или образование: следва да насърчаваме повече нашите екологосъобразни материали, 
процеси и проекти, за да има европейски стандарт, приет в световен мащаб.


