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Изменение 1
Claude Turmes

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. припомня установената йерархия 
на преработването на отпадъци, 
според която тяхното депониране се 
счита за най-лошия вариант;
подчертава, че биологичните 
отпадъци трябва най-напред да 
бъдат намалени, след това да се 
събират разделно и рециклират, по-
специално чрез компостиране, а най-
накрая остатъчната част трябва да 
бъде изгорена, с цел нейното 
отклоняване от депата за отпадъци.

Or. en

Изменение 2
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва огромния неосъществен 
потенциал на някои държави-
членки за оползотворяване на 
енергия от отпадъци чрез 
отклоняване на отпадъци от депата 
за отпадъци;

1. отбелязва, че биологичните 
отпадъци представляват 
значителна част от 
произведените градски отпадъци и 
че днес съществува неосъществен 
потенциал за оползотворяване на 
енергия и материали от отпадъци 
чрез отклоняване на отпадъци от 
депата за отпадъци, възможности, 
които трябва да се експлоатират 
на европейско, национално и 
местно равнище;



PE439.263v01-00 4/20 AM\806245BG.doc

BG

Or. el

Изменение 3
Kathleen Van Brempt

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва огромния неосъществен 
потенциал на някои държави-членки за 
оползотворяване на енергия от отпадъци 
чрез отклоняване на отпадъци от депата 
за отпадъци;

1. отбелязва огромния неосъществен 
потенциал на някои държави-членки на  
първо място за повторното 
използване на биологичните отпадъци 
за компост, но също така и за 
оползотворяване на енергия от отпадъци 
чрез отклоняване на отпадъци от депата 
за отпадъци;

Or. nl

Изменение 4
Claude Turmes

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва огромния неосъществен 
потенциал на някои държави-членки за 
оползотворяване на енергия от отпадъци 
чрез отклоняване на отпадъци от 
депата за отпадъци;

1. отбелязва огромния неосъществен 
потенциал на много държави-членки за 
намаляване, разделно събиране и 
компостиране на биологични 
отпадъци, и в крайна сметка за
оползотворяване на енергия от отпадъци 
чрез отклоняване на отпадъци от 
съответните депа.

Or. en
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Изменение 5
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва огромния неосъществен 
потенциал на някои държави-членки за 
оползотворяване на енергия от 
отпадъци чрез отклоняване на 
отпадъци от депата за отпадъци;

1. отбелязва огромния неосъществен 
потенциал на някои държави-членки за 
отклоняване на отпадъци от депа за 
отпадъци с цел рециклиране и за 
оползотворяване на енергия;

Or. en

Изменение 6
Kathleen Van Brempt

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изтъква ролята, която повторно 
използваните биологични отпадъци 
могат да изиграят в борбата срещу 
изменението на климата (наред с 
другото посредством улавянето на 
въглерода) и срещу деградацията на 
почвата и ерозията; припомня, че 
Рамковата директива за отпадъците 
представя йерархията на 
преработването на отпадъците като 
ясен основен принцип за управлението 
на отпадъците, като на повторното 
използване се отдава предимство пред 
приложенията за производството на 
енергия; следователно призовава 
държавите-членки да предвидят 
компостирането на отпадъците в 
националните си законодателства и 
ги приканва настоятелно да обменят 
идеи за най-добри практики; изтъква, 
че хармонизираните стандарти, 
основаващи се на и в комбинация с 
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интегриран подход, който да обхваща 
целия процес до крайния 
преработвател, дават на крайните 
ползватели и потребители 
достатъчна увереност и гарантират 
развитието на европейски пазар за 
висококачествен компост;

Or. nl

Изменение 7
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че трябва да нарасне 
оползотворяването на енергия от 
биологични отпадъци в ЕС, което да 
допринесе за постигане на т.нар. цели на 
Съюза „20:20:20” за енергията от 
възобновяеми източници, както и на 
целите, определени в Директивата на 
ЕС за биогоривата и Директивата на 
ЕС за качеството на горивата;
припомня, че Директивата за енергията 
от възобновяеми източници подкрепя 
използването на всички видове биомаса, 
включително на биологичните отпадъци 
за енергийни цели, като възобновяеми 
източници на енергия; затова
призовава държавите-членки да 
разгледат в националното 
законодателство оползотворяването на 
биоразградимите части от отпадъците и 
да обменят идеи за най-добра практика;

2. подчертава, че трябва да нарасне 
оползотворяването на енергия от 
биологични отпадъци в ЕС, което да 
допринесе за постигане на т.нар. цели на 
Съюза „20:20:20”, както и на тези на 
Директивата на ЕС за качеството на 
горивата; припомня, че Директивата за 
енергията от възобновяеми източници 
подкрепя използването на всички 
видове биомаса, включително на 
биологичните отпадъци за енергийни 
цели, като възобновяеми източници на 
енергия, както и че биогоривата, 
получени от отпадъци, се броят 
двойно при отчитането на целта за 
10% енергия от възобновяеми 
източници в областта на 
транспорта; призовава държавите-
членки да разгледат в националното 
законодателство оползотворяването на 
биоразградимите части от отпадъците и 
да обменят идеи за най-добра практика;

Or. en
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Изменение 8
Claude Turmes

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че трябва да нарасне 
оползотворяването на енергия от
биологични отпадъци в ЕС, което да 
допринесе за постигане на т.нар. цели
на Съюза „20:20:20” за енергията от 
възобновяеми източници, както и на 
целите, определени в Директивата на 
ЕС за биогоривата и Директивата на 
ЕС за качеството на горивата;
припомня, че Директивата за енергията 
от възобновяеми източници подкрепя 
използването на всички видове 
биомаса, включително на 
биологичните отпадъци за енергийни 
цели, като възобновяеми източници на 
енергия; затова призовава държавите-
членки да разгледат в националното 
законодателство оползотворяването на 
биоразградимите части от отпадъците и 
да обменят идеи за най-добра практика;

2. подчертава, че трябва да нарасне 
отклоняването на биологични 
отпадъци от депата за отпадъци в 
ЕС; отбелязва, че биологичните 
отпадъци могат да допринесат за 
постигане на целите на Съюза за 20% 
енергия от възобновяеми източници до 
2020 г., както и на целите, определени в 
Директивата на ЕС за качеството на
горивата; припомня, че Директивата за 
енергията от възобновяеми източници 
подкрепя използването на всички 
видове биологични отпадъци за 
енергийни цели, като възобновяеми 
източници на енергия; затова призовава 
държавите-членки да разгледат в 
националното законодателство 
оползотворяването на биоразградимите 
части от отпадъците, като част от 
интегрирана политика на йерархия на 
преработката на отпадъци, и да 
обменят идеи за най-добра практика;

Or. en

Изменение 9
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че трябва да нарасне 
оползотворяването на енергия от 
биологични отпадъци в ЕС, което да 
допринесе за постигане на т.нар. цели на 
Съюза „20:20:20” за енергията от 

подчертава, че трябва да нарасне 
оползотворяването на енергия от 
биологични отпадъци в ЕС, което да 
допринесе за постигане на т.нар. цели на 
Съюза „20:20:20” по отношение на 
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възобновяеми източници, както и на 
целите, определени в Директивата на 
ЕС за биогоривата и Директивата на ЕС 
за качеството на горивата; припомня, че 
Директивата за енергията от 
възобновяеми източници подкрепя 
използването на всички видове биомаса, 
включително на биологичните отпадъци 
за енергийни цели, като възобновяеми 
източници на енергия; затова призовава 
държавите-членки да разгледат в 
националното законодателство 
оползотворяването на биоразградимите 
части от отпадъците и да обменят идеи 
за най-добра практика;

енергията от възобновяеми източници, 
увеличаване на енергийната 
ефективност и борбата срещу 
изменението на климата, както и на 
целите, определени в Директивата на 
ЕС за биогоривата и Директивата на ЕС 
за качеството на горивата; припомня, че 
Директивата за енергията от 
възобновяеми източници подкрепя 
използването на всички видове биомаса, 
включително на биологичните отпадъци 
за енергийни цели, като възобновяеми 
източници на енергия; затова призовава 
държавите-членки да разгледат в 
националното законодателство 
оползотворяването на биоразградимите 
части от отпадъците и да обменят идеи 
за най-добра практика;

Or. el

Изменение 10
Claude Turmes

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите-членки, като 
отчетат своите специфични географски 
и климатични условия, да посочат 
начините, по които биологичните 
отпадъци могат да допринесат за 
реализиране на потенциала на 
наличните източници на биомаса;

3. призовава държавите-членки да 
въведат задължителни схеми за 
разделно събиране на биологични 
отпадъци, биологично преработване 
на биологичните отпадъци и 
повторно използване на компост, 
спрямо който се прилагат строги 
критерии за качество, с оглед на 
значителния потенциал на компоста 
и на остатъците от ферментация да 
допринесат за опазване и подобряване 
на състоянието на почвите, като 
заместят минералните торове и 
спомогнат за опазването на климата;
приканва държавите-членки, като 
отчетат своите специфични географски 
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и климатични условия, да посочат 
начините, по които биологичните 
отпадъци могат да допринесат за 
реализиране на потенциала на 
наличните източници на биомаса;

Or. en

Изменение 11
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите-членки, като 
отчетат своите специфични географски 
и климатични условия, да посочат 
начините, по които биологичните 
отпадъци могат да допринесат за 
реализиране на потенциала на 
наличните източници на биомаса;

3. призовава държавите-членки, като 
отчетат своите специфични географски 
и климатични условия, да посочат 
начините, по които енергията от 
биологични отпадъци, в т.ч. 
анаеробно разлагане за получаване на 
биогаз и напреднали технологии за 
производство на биогорива), може да 
допринесе за реализиране на 
потенциала на наличните източници на 
биомаса;

Or. en

Изменение 12
Ioan Enciu

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. препоръчва държавите-членки да 
организират медийни и 
образователни кампании за 
повишаване на осведомеността, за 
разрешаване на проблема с 
разделното събиране на отпадъци, 



PE439.263v01-00 10/20 AM\806245BG.doc

BG

както и да гарантират 
рециклирането на отпадъците, 
които са подходящи за производство 
на енергия, като с това допринесе за 
повишаване на стойността на 
отпадъците и създаде вътрешен 
пазар за енергия, произведена чрез 
рециклиране;

Or. en

Изменение 13
Claude Turmes

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. признава необходимостта държавите-
членки да създадат последователна и 
стабилна нормативна уредба, която да 
подкрепя изграждането на 
инсталации за оползотворяване на 
енергия от (биологични) отпадъци;

4. признава необходимостта държавите-
членки да създадат последователна и 
стабилна нормативна уредба, която да 
подкрепя прилагането на напълно 
интегрирана политика на йерархия на 
преработването на отпадъци;

Or. en

Изменение 14
Kathleen Van Brempt

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. признава необходимостта държавите-
членки да създадат последователна и 
стабилна нормативна уредба, която да 
подкрепя изграждането на инсталации 
за оползотворяване на енергия от 
(биологични) отпадъци;

4. признава необходимостта държавите-
членки да създадат последователна и 
стабилна нормативна уредба, която да 
подкрепя изграждането на инсталации 
за компостиране и за оползотворяване 
на енергия от (биологични) отпадъци;

Or. nl
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Изменение 15
Kathleen Van Brempt

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. изтъква, че с оглед постигането на 
целите на различните равнища (борба 
срещу затоплянето на климата, 
деградацията и ерозията на почвата; 
постигането на целите за получаване 
на енергия от възобновяеми 
източници), комбинацията от 
компостиране и ферментация на 
разделно събрани биологични 
отпадъци, ако съответното е 
изпълнимо, несъмнено притежава 
предимства  и следва да бъде 
насърчавана;

Or. nl

Изменение 16
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава факта, че в много 
държави-членки е вече налице 
необходимата инфраструктура, но се 
изискват финансови стимули на 
национално равнище за създаване и 
установяване на потенциални пазари на 
биогаз и биогориво, свързани с 
биологичните отпадъци;

5. подчертава факта, че в много 
държави-членки е вече налице някаква 
инфраструктура, като например 
газопроводи, но се изискват финансови 
стимули на национално равнище за 
създаване и установяване на 
потенциални пазари на биогаз и 
биогориво, свързани с биологичните 
отпадъци;

Or. en
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Изменение 17
Claude Turmes

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава факта, че в много 
държави-членки е вече налице 
необходимата инфраструктура, но се 
изискват финансови стимули на 
национално равнище за създаване и 
установяване на потенциални пазари на 
биогаз и биогориво, свързани с 
биологичните отпадъци;

5. подчертава факта, че в много 
държави-членки е вече налице 
необходимата инфраструктура, но се 
изискват стимули на национално 
равнище за създаване и установяване на 
потенциални пазари на биогаз и 
биогориво от биологични отпадъци;

Or. en

Изменение 18
Kathleen Van Brempt

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава факта, че в много 
държави-членки е вече налице 
необходимата инфраструктура, но се 
изискват финансови стимули на 
национално равнище за създаване и 
установяване на потенциални пазари на 
биогаз и биогориво, свързани с 
биологичните отпадъци;

5. подчертава факта, че в много 
държави-членки е вече налице 
необходимата инфраструктура, но се 
изискват финансови стимули на 
национално равнище за създаване и 
установяване на потенциални пазари на 
компост, биогаз и биогориво, свързани 
с биологичните отпадъци;

Or. nl

Изменение 19
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. насърчава регионалните и местни 
органи да се възползват от наличните 
децентрализирани районни инсталации 
за отопление и охлаждане, и да 
използват структурните фондове за 
финансиране на извличането на 
енергия от отпадъци и енергийното 
оползотворяване на биологични 
отпадъци, така че да бъдат в състояние 
да отклоняват повече отпадъци от 
депата за отпадъци;

6. като взема предвид 
необходимостта от съблюдаване на 
стандартите, определени в 
директивата за изгаряне на 
отпадъците, насърчава регионалните и 
местни органи да се възползват от 
наличните децентрализирани районни 
инсталации за отопление и охлаждане, и 
да използват структурните фондове за 
финансиране на производството на 
енергия от отпадъци и енергийното 
оползотворяване на биологични 
отпадъци, така че да бъдат в състояние 
да отклоняват повече отпадъци от 
депата за отпадъци;

Or. en

Изменение 20
Kathleen Van Brempt

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. насърчава регионалните и местни 
органи да се възползват от наличните 
децентрализирани районни инсталации 
за отопление и охлаждане, и да 
използват структурните фондове за 
финансиране на извличането на енергия 
от отпадъци и енергийното 
оползотворяване на биологични 
отпадъци, така че да бъдат в състояние 
да отклоняват повече отпадъци от 
депата за отпадъци;

6. насърчава регионалните и местни 
органи да се възползват от наличните 
децентрализирани районни инсталации 
за отопление и охлаждане, и да 
използват структурните фондове за 
финансиране на компостирането и на 
извличането на енергия от отпадъци и 
енергийното оползотворяване на 
биологични отпадъци, така че да бъдат в 
състояние да отклоняват повече 
отпадъци от депата за отпадъци;

Or. nl
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Изменение 21
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. счита, че устройствата за 
изхвърляне на хранителни отпадъци, 
свързани с публичната канализация, 
представляват възможност за 
отклоняване на биологични отпадъци 
от депата за отпадъци и за 
производство на биогаз от биологични 
отпадъци;

Or. en

Изменение 22
Claude Turmes

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изтъква необходимостта
инсталациите за извличане на енергия 
от отпадъци и другите инсталации за 
енергийно оползотворяване на 
биологични отпадъци да се ползват със 
същите условия за достъп до 
електроенергийните мрежи като другите 
възобновяеми енергийни източници;

7. отбелязва, че инсталациите за 
извличане на енергия от отпадъци и 
другите инсталации за енергийно 
оползотворяване на биологични 
отпадъци се ползват със същите условия 
за достъп до електроенергийните мрежи 
и газопроводите  като другите 
възобновяеми енергийни източници;

Or. en

Изменение 23
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)
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Проектостановище Изменение

7a. подчертава значението на 
развитието на пазара на биологични 
отпадъци в ЕС чрез подобряване на 
управлението на биологичните 
отпадъци, който има екологична 
полза (спестяване на ресурси, 
органична материя, хранителни 
вещества), принос за смекчаване на 
изменението на климата 
(съхраняване на въглерод в почвите, 
генериране на енергия от 
възобновяеми източници), както и 
ползи, свързани с почвите (борба 
срещу опустиняването, почвено 
плодородие, намалена употреба на 
пестициди, намалени нужди за 
напояване)

Or. en

Изменение 24
Fiona Hall

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. подчертава изключителните 
предимства за околната среда от 
производството на транспортни 
горива от биологични отпадъци;
поради това призовава биогоривата, 
произведени от биологични отпадъци, 
да се отчитат по отношение на 
постигането на целите за 
рециклиране; призовава 
определението за биологични 
отпадъци по Рамковата директива за 
отпадъците да бъде съобразено с 
определението по директивата за 
енергията от възобновяеми 
източници, ако това е необходимо 
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съгласно законодателството на ЕС;

Or. en

Изменение 25
Kathleen Van Brempt

Проектостановище
Параграф 8 а (нов)

Проектостановище Изменение

8a. изтъква, че разделното събиране 
на биологични отпадъци следва без 
всякакво съмнение да бъде включено в 
законодателната рамка, тъй като то 
е абсолютно необходимо изискване за 
гарантиране, че при компостирането 
или ферментацията (или 
комбинацията от двете) на 
биологични отпадъци се произвежда 
висококачествен изходен продукт, 
който може без всякаква опасност да 
бъде използван върху почвата; счита, 
че съществува необходимост от 
финансови стимули за 
разпростирането и запазването на 
това разделно събиране.

Or. nl

Изменение 26
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 8 а (нов)

Проектостановище Изменение

8a. призовава Комисията, в своята 
оценка за въздействието, да 
разработи мерки за подобряване на 
управлението на биологичните 
отпадъци по отношение 
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рециклирането на разделно събирани 
биологични отпадъци, използването 
на компост в полза на селското 
стопанство и околната среда, 
възможностите за 
механично/биологично преработване, 
както и използването на биологични 
отпадъци като източник за 
генериране на енергия. Тази оценка на 
въздействието следва да се използва 
за основа за подготвянето на нова 
правна рамка на Общността по 
отношение на биоразградимите 
отпадъци.

Or. en

Изменение 27
Gaston Franco

Проектостановище
Параграф 8 а (нов)

Проектостановище Изменение

8a. изтъква, че следва да се разгледа 
целият набор от биоразградими 
отпадъци, за да се насърчи 
производството на компост и 
преработката на всички отпадъчни 
потоци. Биоразградимите отпадъци 
включват не само биологичните 
отпадъци, но също така утайки от 
отпадъчни води и тази част от 
битовите отпадъци, която подлежи 
на ферментация (замърсени или 
несортирани хартии и картони, 
някои видове текстил и т.н.).

Or. fr
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Изменение 28
Romana Jordan Cizelj

Проектостановище
Paragraph 8 a (new)

Проектостановище Изменение

8a. подчертава значението на 
засилването на обществената 
осведоменост и на приемането на 
новите енергии с ниска въглеродна 
интензивност.

Or. en

Изменение 29
Kathleen Van Brempt

Проектостановище
Параграф 8 б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. заключава, че съществува 
необходимост от отделна директива 
за надеждното и дългосрочното 
управление и преработване на 
биоразградимите отпадъци с оглед 
осъществяването на 
гореспоменатите амбиции; изтъква, 
че единствено с директива може да се 
постигне осигуряване на 
необходимата равнопоставеност и 
най-вече да се създаде стабилна 
законодателна рамка, която да 
гарантира подходяща обстановка за 
инвестиране, което е от съществено 
значение, за да бъдат убедени 
страните от държавния и частния 
сектор да пристъпят към 
необходимото инвестиране, което 
може да бъде и доста съществено.

Or. nl
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Изменение 30
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 8 б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. отбелязва, че една бъдеща 
общностна рамка би осигурила правно 
ръководство и яснота за много 
държави-членки и би ги насърчила да 
инвестират в областта на 
управлението на биологични 
отпадъци; следователно призовава 
Комисията да насърчава 
необходимите финансови 
инструменти за държавите-членки, 
които имат нужда да разработят 
стратегически проекти за 
преработване на биологични 
отпадъци.

Or. en

Изменение 31
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 8 в (нов)

Проектостановище Изменение

8в. призовава Комисията да 
продължава да работи по изследвания 
относно методите на обработка на 
биомаса с цел да даде по-добро 
количествено изражение на ползите 
по отношение на почвите, както и на 
оползотворяването на енергия и на 
въздействието върху околната среда.

Or. en
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