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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Зелена книга на Комисията за управлението на биологични отпадъци в 
Европейския съюз
(2009/2153(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 191 и 192 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, които имат за цел насърчаването на високо равнище на защита 
на здравето на хората и опазването на околната среда,

– като взе предвид Зелената книга на Комисията за управлението на биологични 
отпадъци в Европейския съюз (COM(2008)0811),

– като взе предвид заключенията, приети от Съвета на Европейския съюз на 25 юни 
2009 г. (11462/09 от 26 юни 2009 г.),

– като взе предвид Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 
април 2006 г. относно отпадъците1,

– като взе предвид Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно 
депонирането на отпадъци2,

– като взе предвид своята резолюция от 12 март 2008 г. относно устойчиво земеделие 
и биогаз: необходимост от преразглеждане на законодателството на ЕС3,

– като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2009 г. относно „2050: Бъдещето 
започва днес − препоръки за бъдеща интегрирана политика на ЕС за опазване на 
климата“4,

– като взе предвид своята резолюция от 10 април 2008 г. относно междинния преглед 
на изпълнението на Шестата програма за действие на Общността в областта на 
околната среда5,

– като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2007 г. относно предложението за 
директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за опазване 
на почвата и за изменение на Директива 2004/35/ЕО6,

– като взе предвид своята резолюция от 13 ноември 2007 г. относно  Тематичната 
стратегия за опазване на почвите7,

– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2005 г. относно общата позиция 
                                               
1 ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.
2 ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1.
3 ОВ C 66E, 20.3.2009 г., стр. 29.
4 ОВ C 67E, 18.3.2010 г., стр. 44.
5 ОВ C 247E, 15.10.2009 г., стр. 18.
6 ОВ C 282E, 6.11.2008 г., стр. 281.
7 ОВ C 282E, 6.11.2008 г., стр. 138.
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на Съвета за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
превози на отпадъци1,

– като взе предвид своята резолюция от 29 септември 2005 г. относно  дела на 
възобновяемите енергийни източници в ЕС и предложенията за конкретни 
действия2,

– като взе предвид своята резолюция от 17 юни 2008 г. относно  общата позиция на 
Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно отпадъците и за отмяна на определени директиви3,

– като взе предвид своята резолюция от 13 февруари 2007 г. относно тематична 
стратегия за рециклирането на отпадъци4,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика и комисията по земеделие и развитие на селските райони 
(A7-0000/2010),

A. приветства инициативата на Комисията, предприета чрез нейната Зелена книга, 
която предоставя възможност за общностни действия в областта на управлението на 
биологични отпадъци,

Б. като има предвид, че член 2, параграф 4 от Рамковата директива за отпадъците 
предвижда, че специфични или допълнителни разпоредби относно управлението на 
определени категории отпадъци могат да бъдат установени чрез специални 
директиви,

В. като има предвид, че разпоредбите в областта на управлението на биологични 
отпадъци са фрагментарни и че действащите законодателни инструменти не са 
достатъчни за постигане на зададените цели за ефективно управление на 
биологични отпадъци; като има предвид, следователно, че е необходима специална 
директива относно управлението на биологични отпадъци; като има предвид, че 
обединяването на разнообразните разпоредби за управлението на биологични 
отпадъци в един законодателен акт би било само по себе си отлично законодателно 
постижение и проява на по-добро законотворчество, като същевременно ще се 
осигури опростяване, по-голяма яснота и правна сигурност, а това на свой ред ще 
гарантира доверието на обществеността и частните инвеститори в дългосрочен 
план,

Г. като има предвид, че една специална директива относно биологичните отпадъци 
следва да притежава необходимата гъвкавост, за да обхване различните налични 
възможности за управление, при отчитане на наличието на голям брой променливи 

                                               
1 ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1 - 98 и ОВ L 318, 28.11.2008 г., стр. 15.
2 ОВ C 227, 21.9.2006 г., стр. 524.
3 ОВ L 312, 23.11.2008 г., стр. 3.
4 ОВ C 287 E, 29.11.2007 г., стр. 168.



PR\813160BG.doc 5/11 PE440.140v02-00

BG

и съображения от местно естество, които е необходимо да бъдат взети под 
внимание,

Д. като има предвид, че биологичните отпадъци представляват над 30% от твърдите 
битови отпадъци; като има предвид, че обемът на биологичните отпадъци в 
Европейския съюз нараства, като представлява значим източник на емисии на 
парникови газове и други отрицателни последици за околната среда, когато се 
депонира,

Е. като има предвид неизследвания потенциал на биологичните отпадъци, които са 
управлявани съгласно силно различаващи се политики във всяка държава-членка; 
като има предвид, че е необходимо подобрение на управлението на тези отпадъци, 
за да се постигне ефективно и устойчиво управление на ресурсите; като има 
предвид, че възстановяването на биологичните отпадъци следва да се засили, за да 
се постигнат целите за рециклиране и производство на енергия от възобновяеми 
източници, като по този начин се допринесе за постигане на целите на стратегията 
„ЕС 2020”,

Ж. като има предвид, че управлението на тези отпадъци следва да бъде организирано в 
съответствие с „йерархията на отпадъците”: превенция и намаляване, повторно 
използване, рециклиране, други видове оползотворяване, и по-специално за 
енергийни цели, и като последна възможност − депониране (в съответствие с член 4 
от Рамковата директива за отпадъците); като има предвид, че превенцията е 
приоритетната цел при управлението на биологични отпадъци; като има предвид, че 
превенцията предоставя възможност, по-специално, да се избегнат хранителните 
отпадъци и зелените отпадъци, например чрез подобрено планиране на 
обществените паркове, като се използват растения и дървета, които не изискват 
особена поддръжка,

З. като има предвид, че биологичните отпадъци играят роля в борбата срещу 
изменението на климата и предлагат потенциал за борба срещу влошаването на 
състоянието на почвите и за насърчаване на производството на енергия от 
възобновяеми източници,

И. като има предвид, че биологичните отпадъци следва да бъдат разглеждани като 
ценен природен ресурс, който може да бъде използван за производство на 
висококачествен компост, като по този начин спомага за борбата срещу 
влошаването на състоянието на почвите в Европа, поддържа плодородието на 
почвите, намалява използването на химически торове и повишава капацитета на 
почвите за задържане на вода,

Й. като има предвид, че е необходимо определяне на стандарти за качество за 
третиране на биологични отпадъци и за качество на компоста; като има предвид, че 
регламентирането на параметрите за качество на компоста ще направят възможно 
изграждането на потребителското доверие в този продукт; като има предвид, че 
компостът следва да се класифицира според качеството,

К. като има предвид, че в държавите-членки се използват различни системи за 
управление на отпадъците и депонирането все още е най-широко използваният 
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метод за изхвърляне на твърди битови отпадъци в Европейския съюз, въпреки че то 
е най-лошият вариант от гледна точка на околната среда,

Л. като има предвид, че понастоящем разделното събиране на отпадъци прави 
възможно предотвратяването на замърсяването и спомага за постигане на целта за 
получаване на висококачествен компост, като осигурява качествени материали за 
рециклирането на биологични отпадъци и прави по-ефективно възстановяването на 
енергията,

М. като има предвид, че е важно да съществува задължителна система за разделно 
събиране на отпадъци, с изключение на случаите, при които разделянето на 
биологичните отпадъци от други видове отпадъци не би било осъществимо от 
гледна точка на околната среда и от икономическа гледна точка (по-специално 
когато логистиката за разделно събиране не може да предотврати замърсяването на 
биологичните отпадъци с други видове отпадъци или замърсяващи вещества или 
когато инфраструктура за разделно събиране не е оправдана от гледна точка на 
околната среда в селски или рядко населени райони),

Н. като има предвид, че с оглед на тяхното слабо прилагане, поставените цели за 
пренасочване на биологичните отпадъци от депата за отпадъци изискват 
допълнителни законодателни насоки, ако тези цели следва да бъдат постигнати,

О. като има предвид, че производството на гориво за транспорт от биологични 
отпадъци предоставя значимо предимство за околната среда, 

П. като има предвид, че основната цел на управлението на биологични отпадъци 
трябва да бъдат резултатите, което означава, че всички технологични възможности 
за управление на биологични отпадъци могат да се оставят отворени, като 
същевременно се насърчават иновациите, научноизследователската дейност и 
конкуренцията,

Р. като има предвид, че съществува важно взаимодействие между прехода към 
рециклиращо общество и потенциала за създаване на работни места в тази област,

С. като има предвид, че научноизследователската дейност и технологичните иновации 
следва да бъдат насърчавани в областта на управлението на биологични отпадъци,

Т. като има предвид, че Комисията и държавите-членки следва да насърчават 
дейностите по повишаване на обществената осведоменост за околната среда в тази 
област, по-специално в училищата, с цел да се поощрява устойчивото управление на 
твърди битови отпадъци, както и с цел повишаване на обществената осведоменост
относно предимствата на разделното събиране; като има предвид, че общините и 
общинските предприятия играят важна роля за предоставяне на консултации и 
информация за обществеността относно превенцията на отпадъците,

1. настоятелно призовава Комисията да преразгледа законодателството, приложимо за 
биологичните отпадъци, в съответствие с принципа на субсидиарност, с оглед на 
изготвяне на предложение за специална директива до края на 2010 г.;
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2. призовава Комисията да определи критерии за производството на висококачествен 
компост;

3. настоятелно призовава Комисията да приеме система за класифициране на 
качеството за различните видове компост, получен чрез третирането на биологични 
отпадъци;

4. призовава Комисията да въведе задължителна система за разделно събиране за 
държавите-членки, с изключение на случаите, при които това не е приложими или 
не е най-добрият вариант от гледна точка на околната среда и от икономическа 
гледна точка;

5. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да насърчават дейностите по 
повишаване на обществената осведоменост за околната среда в областта на 
биологичните отпадъци, по-специално в училищата, с цел да се поощрява 
устойчивото управление на биологични отпадъци, както и с цел повишаване на 
обществената осведоменост относно превенцията на отпадъците и предимствата на 
разделното събиране;

6. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да насърчават 
научноизследователската дейност и технологичните иновации в областта на 
управлението на биологичните отпадъци;

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

С нарастването на икономиката и територията на ЕС, продължават да се произвеждат и 
постоянно нарастващи количества отпадъци. Количеството биологични отпадъци, 
произвеждани в ЕС всяка година, се оценява на между 76,5 и 102 милиона тона 
хранителни и градински отпадъци и 37 милиона тона отпадъци от хранително-
вкусовата и питейна промишленост.

Първостепенна цел трябва да бъде предотвратяването/ намаляването на отпадъците, 
като по този начин ще се извличат сериозни предимства за околната среда и 
икономиката. Това може да се постигне чрез законодателство и повишаване на 
обществената осведоменост. Надяваме се, че европейският гражданин, с ново съзнание 
и съпричастност по отношение на околната среда, ще помогнат за постигането на тази 
цел. Превенцията следва да се разглежда в широк смисъл, което означава, че най-
добрият отпадък е този, който не съществува или няма да се превърне в отпадък.

Последваща стратегическа цел на политиката за управление на отпадъците трябва да 
бъде превръщането на ЕС в рециклиращо общество. Огромното количество отпадъци, 
което се произвежда всекидневно в ЕС, не може просто да бъде пропилявано. 
Биологичните отпадъци играят важна роля в борбата срещу изменението на климата и 
предлагат ценен потенциал от гледна точка на опазването на почвите и насърчаването 
на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници и следователно са 
значим фактор за оползотворяването на този обем отпадъци.  Това означава, че 
устойчивото развитие може да бъде насърчавано чрез ефективно управление на 
ресурсите.

Ролята на биологичните отпадъци в борбата срещу изменението на климата

След енергията, промишлеността и селското стопанство, отпадъците са четвъртият по 
големина източник на парникови газове в Европейския съюз. Според данните от 2004 г. 
секторът на отпадъците е отговорен за отделянето на 109 милиона тона парникови 
газове.

Основният източник на емисии е депонирането на отпадъци. Макар че е най-евтиното 
решение в краткосрочен план, депонирането е най-лошият вариант от гледна точка на 
околната среда, тъй като е свързан с екологична отговорност и по-високи разходи за 
поддръжка.   Основният газ, произвеждан от депонирането е метанът, който ако не бъде 
уловен, е 23 пъти по-силен от въглеродния двуокис от гледна точка на въздействието 
му, свързано с изменението на климата.

Освен това, ако не бъде събран в съответствие с Директивата относно депонирането на 
отпадъци, инфилтратът от депонирането на отпадъци може да замърси подпочвените 
води и почвата, както и да отделя биоаерозоли и миризми, и да бъде визуално 
непривлекателен.  Друг отрицателен аспект от депонирането е площта на използваната 
земя, която е по-голяма от необходимата при други възможности за управление на 
отпадъците и води в дългосрочен план до безвъзвратна загуба на земя, което означава, 
че депонирането не е устойчива възможност за управление на отпадъците.  
Следователно съществува неотложна необходимост биологичните отпадъци да се 
пренасочат от депата. 
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Потенциалът на биологичните отпадъци в борбата срещу влошаването на състоянието 
на почвите

Тематичната стратегия за опазване на почвите от 2006 г. (COM(2006)231 окончателен) 
определя  влошаването на състоянието на почвите като сериозен проблем в 
Европейския съюз.  Влошаването на състоянието на почвите оказва пряко въздействие 
върху качеството на водата и въздуха, биологичното разнообразие и климата.

Биологичните отпадъци могат да играят ключова роля за възстановяването на почвата, 
ако се използват за компостиране.  Компостирането е най-подходящият начин за 
третиране на зелени отпадъци и осигурява предимството, че може да се използва за 
наторяване на почвата.  Съгласно Тематичната стратегия за опазване на почвите 
влошаването на състоянието на почвите може да струва до 38 милиарда евро годишно.

При производството на компост акцентът следва да се поставя върху резултата, като 
целта е висококачествен компост.  Според Тематичната стратегия за опазване на 
почвите компостът е един от най-добрите източници на стабилна органична материя, от 
която може да се формира нов хумус в увредена почва. Използването на компост 
осигурява селскостопански ползи като подобрена структура на почвата, инфилтриране 
на влагата, способност за задържане на водата, почвени микроорганизми и снабдяване с 
хранителни вещества. Изчисленията показват, че 45% от европейските почви са с ниско 
съдържание на органична материя.  В този контекст е важно да се насърчава 
производството на висококачествен компост въз основа на подходящо третиране на 
биологичните отпадъци.

Потенциалът на биологичните отпадъци за насърчаването на производството на 
енергия от възобновяеми енергийни източници

Биологичните отпадъци могат също така да представляват важна суровина за 
производството на биоенергия.  Биоенергията се получава при анаеробно разлагане, 
което е най-подходящата възможност за третиране на мокри биологични отпадъци 
(като например отпадъчна кухненска мазнина).  Анаеробното разлагане произвежда 
биогаз в контролирани реактори, който може да се използва за производство на 
електричество, за отопление или като биогориво за автомобили.

Биологичните отпадъци с по-ниско качество, които не отговарят на критериите за 
качество за компостиране, следва да бъдат преработени в енергия и класифицирани 
според качеството.

Управлението на биологични отпадъци понастоящем

До сега биологичните отпадъци се управляваха според силно различаващи се политики 
във всяка държава-членка, като тези политики варираха от минимални действия в 
някои държави до амбициозни политики в други. Съществува голямо несъответствие 
между държавите-членки, които рециклират по-малко (90% депониране, 10% 
рециклиране и възстановяване на енергията) и тези, които прилагат по-ефективни 
подходи (10% депониране, 25% възстановяване на енергия и 65% рециклиране).

Законодателството на ЕС понастоящем не ограничава държавите-членки при избора им 
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на начини за третиране на биологични отпадъци, при условие че отговарят на 
определени рамкови условия и по-специално посочените в Рамковата директива за 
отпадъците, с която държавите-членки настоятелно се приканват да предприемат 
мерки, които насърчават: разделното събиране на биологични отпадъци с оглед 
компостиране и анаеробно разлагане; третирането на биологични отпадъци по начин, 
който отговаря на високо равнище на защита на околната среда; и използването на 
безопасни от гледна точка на околната среда материали, произведени от биологични 
отпадъци.  Директивата за депонирането също така предвижда постепенното 
пренасочване на биологичните отпадъци от депата.

Въпреки всичко, тези законодателни инструменти не постигнаха своите цели. Като се 
има предвид слабото изпълнение от страна на държавите-членки на целта за 
пренасочване на биологичните отпадъци от депата за отпадъци, е ясно, че е необходимо 
да се въведат допълнителни мерки, за да се допълни Директивата за депонирането.

Бъдещето на управлението на биологични отпадъци 

Една специална директива за управлението на биологичните отпадъци би била ключов 
стълб за прилагането на принципите, произтичащи от Рамковата директива за 
отпадъците и други директиви, отнасящи се до управлението на отпадъците като цяло. 
Освен това обединяването на разнообразните разпоредби за управлението на 
биологични отпадъци в един законодателен акт би било само по себе си отлично 
законодателно постижение и проява на по-добро законотворчество. Отделна директива 
за управлението на биологичните отпадъци би довела до по-голяма яснота, опростяване 
и правна сигурност в тази област, като по този начин ще се гарантира доверието на 
обществеността и частните инвеститори в дългосрочен план. 

Не е желателно да се налага най-печелившата управленска възможност, тъй като има 
голям брой променливи и съображения от местно естество, които следва да се вземат 
предвид.  Освен това не следва да се застрашават инвестициите, които държавите-
членки вече са направили. Директива относно управлението на биологичните отпадъци 
съответно следва да допуска степен на гъвкавост, така че на местно равнище да се 
определя най-доброто решение от икономическа и екологична гледна точка.  
Въвеждането на стандарти за сближаване по показател околна среда в тази област 
обаче е ключово за насочването на новите инвестиции.

Едно от указанията следва да бъде в посока разделно събиране на биологичните 
отпадъци в такава степен, че разделянето на биологичните отпадъци от другите 
отпадъци да може да предотвратява замърсяването и да насърчава целта за получаване 
на висококачествен компост, да осигурява материали за рециклирането на 
биологичните отпадъци и да подобрява ефективността на възстановяването на енергия. 
Съответно разделното събиране следва да бъде задължително.  Държавите-членки 
обаче могат да бъдат освободени от това задължение, ако то не е осъществимо или ако 
не е най-добрият вариант от гледна точка на околната среда и от икономическа гледна 
точка (например когато логистиката за разделно събиране не може да предотврати 
замърсяването на биологичните отпадъци или когато налагането на задължение за 
инфраструктура за разделно събиране не е оправдано от гледна точка на околната среда 
в селски или рядко населени райони).
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Регулирането на биологичните отпадъци е от голямо значение не само за околната 
среда, но и за функционирането на вътрешния пазар, тъй като понастоящем има случаи, 
когато компост, произведен от биологични отпадъци, може да се счита за отпадък на 
едно място и за продукт на друго. В тази област политиките на държавите-членки също 
е необходимо да бъдат хармонизирани чрез специална директива относно 
биологичните отпадъци.

Управлението на отпадъците има и значими социални последици. Например 
преработвателната промишленост разкрива до 250 работни места при рециклирането на 
10 000 тона отпадъци, за сравнение между 20 и 40 работни места се създават при 
изгаряне и около 10 работни места при депониране на отпадъците. 

Обединяването на различните фрагментарни разпоредби относно биологичните 
отпадъци в комбинация с нови разпоредби, в една специална директива относно 
управлението на биологични отпадъци, ще даде възможност да се управляват ресурсите 
по-ефективно и да се намалят разходите за управление на биологични отпадъци. Това 
ще даде възможност също така да се възстанови органичната материя в почвите и да се 
намали използването на химически торове, ще помогне на държавите-членки да 
постигнат целите за пренасочване на биологичните отпадъци от депата за отпадъци, ще 
насърчи разделното събиране, ще изясни кога материал, произведен от биологични 
отпадъци се счита за продукт и ще насърчи технологичните иновации и разкриването 
на работни места в съответствие със стратегията „ЕС 2020”.

В ситуацията на икономическа криза европейските институции не трябва да се отказват 
от или да намаляват амбициите си да играят водеща роля по въпросите, свързани с 
околната среда.  Не можем да запазим настоящото положение в ЕС, при което толкова 
голям процент от отпадъците се депонира. Макар че този вариант изглежда най-
евтиният, всъщност той е най-скъпият като се имат предвид дългосрочните разходи и 
освен това не ни помага да постигнем целите си, свързани с борбата срещу изменението 
на климата и не дава възможност да се използват биологичните отпадъци като ресурс. 
Като препоръчваме едновременното разделно събиране, ангажираме гражданите с ново 
съзнание по отношение на околната среда и същевременно намаляваме разходите и 
насърчаваме издигането на биологичните отпадъци до равнището на продукти.

Със специална директива относно биологичните отпадъци, насочена в тази посока, ще 
можем да комбинираме висока степен на защита на околната среда и устойчиво 
развитие с осигуряване на качество на живот за европейските граждани.


