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1. От началото на шестия парламентарен мандат (2004 г.) до края на 2010 г. 
комисията по петиции е разгледала 114 петиции относно въпроси, свързани с 
управлението на отпадъци. В същия период комисията предприема четири мисии 
за установяване на факти, за да придобие преки впечатления за положението в а) 
Fos-sur-Mer (Франция), където органите изграждат завод за изгаряне на битови 
отпадъци с цел затварянето на най-старото и най-голямо сметище в Европа, б) Path 
Head (Обединено кралство), където гражданите изразяват тревогата си от 
потенциалното отрицателно въздействие върху здравето от неправилно 
обезопасяване на площадката на депото за отпадъци, разположено в прекомерна 
близост до домовете им, в) Huelva (Испания) относно въздействието на големите 
количества отпадъци, натрупани като страничен продукт от промишлен процес, и 
накрая г) Campania (Италия), регион, в който в продължение на много години има 
проблеми с управлението на битовите отпадъци.

2. Петициите относно въпроси, свързани с околната среда, неизменно заемат челно 
място по брой, а сред тях петициите относно отпадъците представляват значителна 
подгрупа. Въпросите, свързани с обработката на отпадъците, много пряко засягат 
гражданите в целия ЕС; поради това петиции се внасят от множество различни 
държави-членки. Основните въпроси в петициите засягат цялостната организация 
на управлението на битовите отпадъци (42). На второ място по значимост се 
нарежда създаването на нови или управлението на съществуващи депа за отпадъци 
(37), а на трето изграждането или експлоатацията на инсталации за изгаряне на 
отпадъци (17). Въпреки това, в много от случаите тези теми са взаимосвързани и не 
е възможно недвусмисленото разделяне на петициите в категории.

3. За подобряване на управлението на отпадъците като цяло може да се наложи 
публичните органи да разширят съществуващи или да открият нови депа за 
отпадъци в краткосрочен план. По подобен начин, изграждането на инсталации за 
изгаряне на отпадъци е законосъобразен начин за унищожаване на отпадъци (и 
получаване на енергия), но предизвиква противопоставяне от страна на засегнатото 
население в най-непосредствена близост до тях.

4. Петициите относно обезвреждането на токсични отпадъци са по-малко на брой 
(12); въпреки това, въпросът не може да се разглежда напълно независимо от 
обработката на битови отпадъци, тъй като разделянето на двете категории не 
винаги е точно, което може да доведе до замърсяване на депата за отпадъци.

5. Изглежда, че на равнище ЕС съществува общо съгласие, че предпочитаният подход 
за управлението на отпадъци е да се дава предимство на намаляването на 
количествата образувани отпадъци като цяло и по-специално на отпадъците, които 
не могат да бъдат използвани повторно или рециклирани. Целта е да се обърне 
редът на йерархичното подреждане на дейностите в областта на отпадъците, като 
„обезвреждането” премине на заден план спрямо предотвратяването на образуване 
на отпадъци, повторната им употреба, рециклирането и оползотворяването на 
отпадъци за получаване на енергия. Този подход е залегнал в Рамковата директива 
относно отпадъците1, с която се предвиждат по-строги изисквания и се 

                                               
1 2008/98/ЕО.
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преразглеждат разпоредбите на предишната директива от 2006 г.1 Крайният срок за 
транспониране на РДО беше декември 2010 г. Поради тази причина е силно 
обезпокояващо, че само шест държави-членки са спазили това изискване, и 
Европейската комисията активно взема мерки, за да гарантира незабавното 
привеждане на директивата в изпълнение и от останалите държави-членки.

6. Има две директиви относно дейностите по преработка на отпадъци: Директивата 
относно депонирането на отпадъци2 и Директивата относно изгарянето на 
отпадъците3. Има още осем други директиви относно различните потоци от 
отпадъци: отпадъчни утайки4, батерии и акумулатори5, опаковки и отпадъци от 
опаковки6, отпадъци от миннодобивните индустрии7, излезли от употреба превозни 
средства8, електрическо и електронно оборудване9, ПХБ и ПХТ10 и отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)11.

7. На последно място сложната съвкупност от директиви относно оценката на 
въздействието върху околната среда и допитването до обществеността са част от 
елементите, които следва да се вземат предвид при разглеждането на петиции 
относно отпадъците. Това са директивите относно: оценката на въздействието на 
някои публични и частни проекти върху околната среда12, оценката на последиците 
на някои планове и програми върху околната среда13, обществения достъп до 
информация за околната среда14 и осигуряване участието на обществеността при 
изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда15.
За целите на този доклад, както и предвид съдържанието на петициите, анализът 
ще се съсредоточи върху РДО, директивите относно депонирането на отпадъци и 
изгарянето на отпадъци, както и директивите относно оценката на въздействието 
върху околната среда и допитването до обществеността.

Цялостно управление на отпадъците

8. Основната цел на Рамковата директива за отпадъците е задължението за 
държавите-членки „отпадъците да бъдат третирани по начин, който няма 
отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на човека, насърчаване 
прилагането на йерархия на отпадъците, и, в съответствие с принципа 
„замърсителят плаща“…“.

                                               
1 2006/12/ЕО.
2 1999/31/ЕО.
3 2000/76/ЕО.
4 75/439/ЕИО.
5 2006/66/ЕО.
6 94/62/ЕО.
7 2006/21/ЕО.
8 2000/53/ЕО.
9 2002/96/ЕО.
10 96/59/ЕО.
11 2002/95/ЕО.
12 85/337/ЕИО.
13 2001/42/ЕО.
14 2003/4/ЕО.
15 2003/35/ЕО.
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9. Според последните данни (от 2009 г.) на Евростат средното количество образувани 
битови отпадъци годишно на човек е 513 кг. Изглежда, че съществува 
взаимозависимост между благосъстояние и количество образувани отпадъци, но тя 
не винаги се потвърждава.  Що се отнася до депонирането на отпадъци, средният 
процент за ЕС е 38%. В този случай ясно се вижда, че по-богатите държави са на 
последните места в класацията (0–5% за Белгия, Дания, Германия, Нидерландия, 
Австрия, Швеция), докато най-вече новите държави-членки и някои от 
средиземноморските държави все още прибягват в голяма степен до депониране на 
отпадъци, като за България делът е 100%! От друга страна, в същите държави с 
ниска степен на депониране на отпадъци процентите на рециклиране и изгаряне на 
отпадъци надвишават средните стойности за рециклиране (ЕС=24%) и изгаряне 
(ЕС=20%), като Германия се нарежда на челно място в таблицата по показателя за 
рециклиране с 48%, а Швеция по показателя за изгаряне с 49%. 

10. Комисията допълва картината: „Очаква се, че големите разлики между държавите-
членки по отношение на прилагането и привеждането в изпълнение ще се запазят, 
ако не бъдат взети допълнителни мерки на равнище ЕС за подкрепа на държавите-
членки и за осигуряване на еднакви действащи условия (…). Съответствието с 
целите на ЕС по отношение на събирането, рециклирането и отклоняването от 
депониране ще продължи да бъде приоритет, а някои държави-членки ще трябва да 
положат сериозни усилия, за да изпълнят тези цели на ЕС.“1

11. Петициите също отразяват този факт, тъй като най-голям брой петиции относно 
цялостната организация на управлението на отпадъци се внасят от Италия, Гърция, 
Испания и България. Гражданите изразяват опасения за потенциално отрицателно 
въздействие върху здравето им от несъбран боклук по улиците, миризми от депата 
за отпадъци, замърсяване на подземните води и въздуха от неправилно междинно 
или окончателно складиране на отпадъци, незаконна обработка на промишлени 
отпадъци и т.н.

12. Създава се впечатление, че публичните органи не контролират ситуацията, 
гражданите не винаги са готови да положат необходимите усилия, за да спомогнат 
намирането на решения, накърняват се основаните на доверие взаимоотношения и 
се върви главоломно към открито противопоставяне и парализиране на действията. 
„(…) положението е толкова сложно поради редица причини: сравнително 
голямата гъстота на населението в региона (няколко милиона на малка територия), 
недобрата обществена осведоменост по отношение на управлението на отпадъци и 
следващите от това проблеми с приемането от страна на обществеността на 
предложените решения, забавяния по отношение на средносрочното и 
дългосрочното планиране и т.н. Комисията направи опит както чрез правни 
действия, така и чрез финансово подпомагане да намери разрешение на 
положението и да насърчи използването на необходимите средства за управление 
на обезвреждането на отпадъци...”2.

                                               
1 COM (2011) 0013 окончателен.
2 CM814289.doc.
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13. Докладчикът изразява загриженост, че за да бъдат изпълнени законово 
установените цели по отношение на рециклиране и предотвратяване образуването 
на отпадъци, е необходимо активното участие на гражданското общество, по-
голямо участие от страна на заинтересованите страни, както и по-добра обществена 
осведоменост. Въпреки това, във всички доклади относно мисиите за установяване 
на факти от страна на комисията по петиции по въпроси, свързани с отпадъците, се 
споменава недобрата или несъществуващата комуникация между гражданите и 
органите, пример за която са също така и отразените в пресата съпътствани с 
насилие протести на граждани.

Депа за отпадъци

14. Въпреки че общата цел е да се премахне необходимостта от депа за отпадъци в 
обозримо бъдеще, съществува наследство от миналото, а според компетентните 
органи понякога дори и неотложна нужда в краткосрочен план от разширяване на 
съществуващите депа за отпадъци или изграждане на нови като реакция на 
кризисни ситуации. Директивата относно депонирането на отпадъци определя 
параметри за предоставяне на разрешително за експлоатация и за общи процедури 
за мониторинг по време на фазите на експлоатация и последващо поддържане. 
Депата, затворени преди транспонирането на директивата, не подлежат на нейните 
разпоредби.

15. Изброените в директивата критерии се отнасят до разположение, контрол върху 
водите и продуктите от излугването, опазване на почвата и водите, контрол на 
газовете, вреди и опасности, стабилност и бариери. В комисията по петиции са 
внесени няколко петиции – по-специално една, която е повод за провеждането на 
мисията за установяване на факти в Path Head (Обединеното кралство) – относно 
депа, разположени на не повече от 100 m от най-близките къщи, поради което 
населението е подложено на вредни миризми, завишено замърсяване на въздуха и 
разпространение на вредители в близост до домовете; въпреки това, определянето 
на точни изисквания за гарантиране защита на човешкото здраве и околната среда 
подлежи на прилагането на принципа на субсидиарност, залегнал в Договорите.

16. В петициите често пъти биват изразявани опасения относно възможно замърсяване, 
най-вече поради факта, че е вероятно по-старите депа да нямат защитен екран, 
предпазващ от просмуквания във водоносни пластове, или защитни екрани, които 
може да изглеждат с нарушена цялост и да пораждат съмнения за просмукване.

17. Проектите за нови депа за отпадъци често биват оспорвани поради планираното им 
разположение; вносителите на петиции считат, че тези проекти нарушават 
защитени природни или културни райони или се намират в геоложки нестабилен 
терен и в прекомерна близост до запасите от подпочвени/питейни води. Понякога е 
трудно да се установи дали тези опасения са обективно обосновани. Възможно е те 
да се използват като част от кампания срещу предложени от публичните органи 
планове за разположение на депа.

18. В много от случаите гражданите посочват своите опасения по време на процеса на 
обществено допитване и оценка на въздействието върху околната среда. Съгласно 
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директивата относно депонирането на отпадъци националните органи трябва да 
издадат разрешително за експлоатация на депото. Трябва да бъде извършена 
ОВОС, ако е възможно депото да окаже „значително въздействие върху околната 
среда“. Депата за отпадъци попадат в обхвата на приложение II към директивата и 
следователно подлежат на праговите критерии, определени от държавите-членки. 
При условие че разрешителните са в съответствие с определените в директивата 
параметри и е извършена ОВОС, Комисията няма правомощия да се намесва по 
отношение на решенията на националните органи.

19. За гражданите е трудно да разберат, че ЕС не може да се намеси преди 
приключването на цялата процедура и предоставянето на лиценз. Създава се 
впечатление, че ЕС може да бъде активен „едва след като вредата е нанесена“. 
Въпреки това, съдебно производство може да започне само след одобрението на 
даден проект от страна на държавите-членки.

Изгаряне на отпадъци

20. Разрешителните за изграждане на инсталации за изгаряне на отпадъци са причина 
за същото противопоставяне както и депата за отпадъци, като се поставя акцент 
върху опасенията от замърсяване на въздуха и отрицателното въздействие върху 
общественото здраве и/или защитени природни райони.

21. Следва да се признае, че благодарение на новите технологии емисиите от 
инсталациите за изгаряне на отпадъци са значително намалени. В някои държави-
членки – по-специално в тези с голям процент на изгаряне на отпадъци, местното 
население проявява по-голяма склонност да приеме инсталациите за изгаряне, 
вероятно отчитайки факта, че те произвеждат топлина или електрическа енергия.

22. Прилагат се същите принципи: разрешително за изграждане на инсталация 
съгласно директивата относно изгарянето на отпадъците и ОВОС, под 
отговорността на националните органи.

23. За изграждането на инсталации за изгаряне на отпадъци публичните органи често 
избират райони, които вече са подложени на силно замърсяване на въздуха, въз 
основа на логиката, че „вече така или иначе е нанесена вреда и допълнителното 
замърсяване няма да промени положението.“ Търсенето на алтернативни начини за 
обезвреждане на отпадъци и производство на енергия чрез метанизация често пъти 
бива пренебрегвано.

Доклад на Комисията относно Тематичната стратегия за предотвратяване на 
образуването и за рециклиране на отпадъци1

24. Комисията публикува доклада си през януари 2011 г., за да разгледа напредъка при 
постигане на целите на първия документ за стратегия в областта на отпадъците2, 
както и за да допълни оценяването на Шестата програма за действие за околната 

                                               
1 COM (2011) 0013 окончателен.
2 COM(2005) 0666.
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среда1.

25. От 2005 г. Комисията усилено подкрепя, включително с 4,1 милиарда евро за 
2005/6 г., действия за подобряване на прилагането и привеждането в изпълнение на 
достиженията на правото на ЕС по отношение на отпадъците на национално 
равнище. Въпреки това в края на 2009 г. случаите на нарушения, свързани с 
отпадъците, представляват 20% от всички нарушения на правото в областта на 
околната среда.

26. От основно значение за стратегията на Комисията е подходът на база жизнен 
цикъл, който разглежда целия жизнен цикъл на продукта – от добиването на 
ресурсите до тяхното окончателно обезвреждане. С йерархичното подреждане на 
дейностите в областта на отпадъците се насърчава преди всичко предотвратяването 
на образуването на отпадъци, следвано от повторната употреба, рециклирането и 
оползотворяването, а обезвреждането на отпадъци представлява последната в това 
подреждане възможност. Законодателството е опростено: например директивите 
относно опасните отпадъци и отработените масла са включени в РДО и 
изискванията за националните планове за управление на отпадъците са опростени.

27. Политиката на ЕС в областта на рециклирането се усъвършенства. С РДО е 
въведена цел от 50% за рециклиране на битови отпадъци, която да бъде изпълнена 
до 2020 г. Управлението на биоотпадъците в ЕС все още е недостатъчно 
оптимално2. Провежда се проучване относно възможността за определяне на цели 
за събиране и/или рециклиране на биоотпадъци. Важен фактор, който често се 
пренебрегва, е фактът, че рециклиращата промишленост има потенциал да 
предложи до половин милион работни места!

28. В доклада се заключава, че въпреки че се очертават някои обнадеждаващи 
тенденции, все още съществува значителна възможност за постигането на 
напредък. На първо място се поставя акцент върху правилното прилагане и 
привеждането в изпълнение на съществуващите достижения на правото на ЕС по 
отношение на отпадъците. Важно е да бъдат отстранени значителните различия 
между държавите-членки за осигуряване на еднакви действащи условия. 
Комисията предлага мерки за подкрепа, но очаква държавите-членки, които са 
изостанали, да положат сериозни усилия. Това няма да е възможно без участие на 
цялото гражданското общество, както и на други заинтересовани страни, и 
значително по-добра обществена осведоменост.

29. В процеса на подготовка на Съобщението на Комисията относно прилагането на 
правото и политиката на ЕС в областта на околната среда, което ще бъде 
публикувано през втората половина на 2011 г., се очаква да бъде поставен акцент 
върху значението на структури за управление, които са в основата на прилагането 
на правото на ЕС в областта на околната среда. Комисията счита, че може да 
изиграе роля при улесняването на обмена на опит и добри практики между 
различните участници. Съдиите са се организирали в мрежа за сътрудничество. 

                                               
1 Решение № 1600/2002/ЕО.
2 COM/2010/235.
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Други, като например законодателите на поднационално равнище, лицата, които 
имат функции по контрол и надзор, или тези, които могат да изиграят роля при 
вземането на инвестиционни решения, също биха могли да извлекат полза от 
изграждането на подобни структури.

Агенция за прилагане на законодателството в областта на отпадъците

30. В рамките на пакета от мерки за укрепване прилагането на законодателството на 
ЕС в областта на отпадъците Комисията проведе проучване на осъществимостта1 с 
цел проучване на ползите и разходите от създаването на специална агенция, която 
да подпомага държавите-членки в усилията им за прилагане на законодателството 
на ЕС в областта на отпадъците.

31. Бяха изтъкнати следните проблеми:
• в много държави-членки няма достатъчно капацитет за осъществяване на 

инспекции, проверки и действия за правилно привеждане в изпълнение на 
законодателството;

• организационни проблеми, например недобра координация между различните 
национални и поднационални органи с правомощия, свързани с отпадъците, 
възпрепятства ефективното привеждане в изпълнение;

• в някои държави-членки прилагането на законодателството на ЕС в областта на 
отпадъците не се счита за приоритет, което води до разпределяне на 
недостатъчно средства за привеждането в изпълнение;

• друг проблем е липсата на технически капацитет за подготовка на планове и 
програми за управление на отпадъците;

32. В проучването се отбелязва, че резултатите са: висока степен на неспазване на 
законодателството, незаконно изхвърляне и превоз на отпадъци, голям брой на 
жалби от граждани, производства за нарушение пред Съда, следователно 
неизпълнение на предвиденото по отношение на защитата на общественото здраве 
и околната среда, която е цел, залегнала в цялото законодателството на ЕС в 
областта на околната среда.

33. В настоящия момент не са налице необходимите правомощия и средства за 
разрешаване на основните проблеми на равнище ЕС. Предложени са редица 
конкретни задачи, които да се предприемат за преодоляване на кризата с 
отпадъците на ЕС:
• инспекции на място, проверки и действия за привеждане в изпълнение
• по-добър обмен на информация, събиране на данни и насоки
• обучения и обучение на обучаващите за длъжностни лица на държавите-членки, 

изпълняващи задължения в сектора на отпадъците
• създаване на център за експертни знания и високи постижения

34. Като институционална мярка се препоръчва укрепването на ресурсите в Комисията 

                                               
1 Study on the feasibility on the establishment of a Waste Implementation Agency (Проучване относно 
осъществимостта на създаване на агенция за прилагане на законодателството в областта на отпадъците), 
преразгледан окончателен доклад, 7 декември 2009 г.).



DT\869453BG.doc 9/10 PE464.930v02-00

BG

(ГД „Околна среда“), Европейската агенция за околната среда и Eвростат. В 
средносрочен план се препоръчва създаването на агенция на ЕС за прилагане на 
законодателството в областта на отпадъците.

Предварителни заключения

35. Държавите-членки – на национално, регионално и местно равнище – носят 
основната отговорност за прилагането на законодателството на ЕС. В много от 
случаите гражданите считат, че отговорността се носи от ЕС, но Съюзът не 
разполага със средства за привеждането в изпълнение на законодателството, което 
приема. Това повдига въпроса за доверието в институциите и Европа като цяло. 
Въпреки това изглежда, че държавите-членки са безучастни и отдават твърде малко 
значение на въпрос, който представлява основен проблем за гражданите. 
Отпадъците не са привлекателна тема за политиците.

36. Необходими са големи инвестиции за модернизирането на инфраструктурата за 
управление на отпадъци. Не е възможно да се очакват резултати, без се отделят 
повече средства за управление на отпадъците. Би могла да се разгледа 
възможността за разпределяне на част от средствата от Кохезионния фонд или друг 
вид пряко финансиране, например от Европейската инвестиционна банка.

37. Проектите, одобрени за финансиране от ЕС, следва да бъдат строго обвързани с 
условия за спазване на законодателството и изискванията на ЕС, например 
спазване на йерархичното подреждане на дейностите в областта на управлението на 
отпадъците и постигане на целите за рециклиране. Следва да се прилага 
внимателно наблюдение по отношение спазването на стандартите за привеждане в 
изпълнение, както и процедурите за одит на разходите.

38. Равнището на опазване на околната среда, установено в Рамковата директива за 
отпадъците, не е ясно определено. Последните статистически данни, публикувани 
от Eвростат, както и неспазването от страна на редица държави-членки на крайния 
срок за транспониране на Рамковата директива за отпадъците показват, че 
прилагането на постиженията на ЕС в областта на отпадъците представлява 
значително предизвикателство за държавите-членки.

39. Необходимо е да бъде укрепен капацитетът за провеждане на инспекции и 
привеждане в изпълнение на законовите норми както на равнище държави-членки, 
така и на равнище ЕС. На Комисията следва да бъдат предоставени необходимите 
ресурси, за да изпълнява ефективно ролята си на пазител на Договорите. В областта 
на управлението на отпадъците е особено важно Комисията да се съсредоточи 
върху по-системните/структурни пропуски в прилагането, например липсата на 
подходящи мрежи от съоръжения за третиране на отпадъци, факта, че прекомерно 
се разчита на депонирането на отпадъци, или ниския процент на рециклиране. 
Европейската агенция за околната среда също би могла да играе полезна роля, 
например чрез оценяване на съответствието на плановете за управление на 
отпадъците на държавите-членки със законодателството на ЕС.

40. Трябва да се подобри диалогът със засегнатото население и гражданите трябва 
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имат достъп до информация при наличие на ефективен механизъм за 
административно и съдебно обжалване. Вносителите на петиции следва да бъдат 
насърчавани да използват пълноценно тези механизми, които може да са по-
ефективни и по-целесъобразни отколкото мерките на равнище ЕС, по-специално 
що се отнася до отделни съоръжения.

41. Възможно е по-тясното сътрудничество между органите на държавите-членки и 
комисията по петиции да доведе до добри резултати. Признава се, че националните 
органи имат право на преценка при вземането на решение относно разположението 
на съоръженията за управление на отпадъците. Ако опасенията на вносителите на 
петиция са обосновани, спомагането на диалога може да допринесе за намирането 
на ефективни коригиращи действия в интерес на всички засегнати страни и без 
излишно забавяне. 


