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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно въпросите, повдигнати от вносители на петиции, във връзка с 
прилагането в държавите-членки на Европейския съюз на Директивата за 
управление на отпадъците и на свързаните с нея директиви
(2011/2038(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид правото на петиции, предвидено в член 227 от ДФЕС,

– като взе предвид получените петиции, съдържащи се в приложението,

– като взе предвид Директива 2008/98/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви,

– като взе предвид Директива 1999/31/ЕО2 на Съвета от 26 април 1999 г. относно 
депонирането на отпадъци,

– като взе предвид Директива 2000/76/EО3 на Европейския парламент и на Съвета от 
4 декември 2000 г. относно изгарянето на отпадъци,

– като взе предвид Директива 2001/42/ЕО4 на Европейския парламент и на Съвета от 
27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми 
върху околната среда,

– като взе предвид Директива 2003/4/ЕO5 на Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната 
среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета

– като взе предвид Директива 2003/35/ЕО6 на Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 година за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на 
определени планове и програми, отнасящи се до околната среда и за изменение по 
отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на Директиви 
85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (ОВОС),

– като взе предвид Конвенцията за достъп до информация, публично участие в 
процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната 
среда (Орхус, Дания, 25 юни 1998 г.),

– като взе предвид експертното проучване „Управление на отпадъците в Европа: 
основни проблеми и най-добри практики“, от юли 2011 г.,

– като взе предвид член 202, параграф 2 от своя правилник,
                                               
1 ОВ L 312/3, 22.11.2008 г.
2 ОВ L 182/4, 16.7.1999 г.
3 ОВ L 332/91, 28.12. 2000 г.
4 ОВ L 197/30, 28.7.2001 г.
5 ОВ L 41/26, 14 2.2003 г.
6 ОВ L 156/17, 25.6.2003 г.
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– като взе предвид доклада на комисията по петиции (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че комисията по петиции получи и обяви за допустими 114 
петиции за периода 2004–2010 г., в които се твърди за нарушения на настоящата 
регулаторна рамка от следните държави-членки: Италия, Гърция, Франция, 
Испания, Ирландия (над 10 петиции), България, Обединеното кралство, Полша, 
Румъния, Германия (3–10 петиции), Австрия, Унгария, Литва, Малта, Португалия и 
Словакия (всяка с по една петиция),

Б. като има предвид, че комисията по петиции е изготвила пет доклада относно 
информационни мисии, свързани с петиции относно отпадъците, в Ирландия1, Fos-
sur-Mer (Франция)2, депо „Path Head“, (Обединено кралство)3, Campania (Италия)4 и 
Huelva (Испания)5,

В. като има предвид, че петициите, свързани с проблеми с околната среда, неизменно 
съставляват основната група получени петиции, а тези относно отпадъците –
значима подгрупа, а опасенията, свързани с отпадъците, засягат много пряко 
гражданите в целия Европейски съюз, по-конкретно във връзка с процедурата по 
издаване на разрешителни за нови инсталации или за експлоатация на 
съществуващи такива, следвани от опасенията, свързани с управлението на 
отпадъците като цяло, 

Г. като има предвид, че в голямото си мнозинство петициите относно отпадъците се 
отнасят до инсталации за управление на отпадъците, като около 40% визират 
процедурата по издаване на разрешителни за планирани нови заводи и други 40%  
експлоатацията на съществуващи такива, като 75% от тях засягат открити депа, а 
25% – инсталации за изгаряне, докато останалите петиции повдигат въпроси на 
управлението на отпадъците като цяло,

Д. като има предвид, че последните данни от Евростат (2009 г.) показват, че 
гражданите на ЕС генерират средно по 513 кг. отпадъци на година, като много от 
новите държави-членки се намират доста под средното равнище, а най-
индустриализираните  държави са в челото,

Е. като има предвид, че държавите, които произвеждат най-много отпадъци имат най-
висок дял на рециклиране, компостиране или изгаряне на отпадъците с цел 
получаване на енергия, като почти или изцяло са премахнали откритите депа и 
обратно – държавите-членки, които произвеждат средно най-малко отпадъци се 
намират в челната листа по използване на открити депа и имат много по-ниски 
проценти на рециклиране и дори на изгаряне,

Ж. като има предвид, че Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (рамкова 
директива за отпадъците (РДО)) 6определя правилата, създадени за защита на 

                                               
1 DT 682330.
2 DT 745784.
3 DT 778722.
4 DT 833560 + B7-0073/2011.
5 DT 820406.
6 2008/98/ЕО
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околната среда и здравето на човека чрез предотвратяване или намаляване на 
отрицателните въздействия от генерирането и управлението на отпадъците и чрез 
намаляване на общото въздействие от използването на ресурсите и подобряване на 
ефикасността на тяхното използване, като допринася за здравето и благоденствието 
на гражданите на ЕС, като същевременно се постига екологично устойчив метод за 
обезвреждане на отпадъците,

З. като има предвид, че стратегиите за управление на отпадъците в съответствие с 
РДО трябва да гарантират, че всички отпадъци се събират и насочват към мрежа от 
подходящи заводи за третиране на отпадъци за оползотворяване и в крайна сметка 
обезвреждане, и трябва да включват мерки за намаляване на генерирането на 
отпадъци при източника,

И. като има предвид, че крайният срок за транспониране на РДО беше м. декември 
2010 г., но само шест държави-членки го спазиха и Комисията предприема активни 
мерки, за да гарантира, че останалите държави-членки ще приключат с 
транспонирането и ще започнат нейното незабавно прилагане,

Й. като има предвид, че битовите отпадъци следва да бъдат управлявани в 
съответствие с йерархията на отпадъците, изградена върху предотвратяване, 
намаляване, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване (напр. за енергия) и 
обезвреждане съгласно член 4 от РДО,

K. като има предвид, че Европа на ефективното използване на ресурсите представлява 
една от водещите цели на стратегията „Европа 2020“, а РДО въведе цел от 50% за 
рециклиране на битови отпадъци, която трябва да бъде постигната до 2020 г. от 
държавите-членки,

Л. като има предвид, че липсата на финансови ресурси и неефективните 
административни процедури са две от основните причини за неспособността да 
бъде създаден план за управление на отпадъците, в съответствие с РДО,

M. като има предвид друг важен, но често пренебрегван фактор – потенциала на 
рециклиращата промишленост да осигури до половин милион работни места, тъй 
като определени видове отпадъци представляват производствен ресурс, който може 
да допринася за укрепване на устойчивостта на околната среда;

Н. като има предвид, че управлението на биологичните отпадъци все още се намира в 
относително начален  стадий и настоящите законодателни инструменти трябва да 
бъдат доразвити, а техниките направени по-ефективни,

O. като има предвид, че целите на ЕС за събиране, рециклиране и отклоняване от 
депониране трябва да останат приоритетни,

П. като има предвид, че държавите-членки на национално, регионално и местно 
равнище носят основната отговорност за прилагането на законодателството на ЕС и 
като има предвид, че гражданите очакват от Съюза да гарантира изпълняването на 
политиката по отношение на отпадъците, но че Съюзът не разполага с подходящи 
средства за прилагане на това законодателство,
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Р. като има предвид, че посредством процеса на петиции гражданите изразяват 
усещането, че обществените органи нямат контрол върху положението, че  понякога 
те не са готови да положат необходимите усилия, за да допринесат за намирането на 
решения, доверието е накърнено и  се стига до открита конфронтация и 
парализиране, което възпрепятства действията,

С. като има предвид, че неотдавнашно проучване 1, проведено по поръчка на  
Комисията, относно възможността за създаване на Агенция на ЕС за управление на 
отпадъците показа, че много държави-членки не разполагат с достатъчен капацитет 
за подготовка на планове за управление на отпадъците, както и за инспекции, 
контрол и други действия за правилно привеждане в изпълнение на 
законодателството в областта на отпадъците,

Т. като има предвид, че проучването констатира също така висока степен на 
неспазване на законодателството, незаконно изхвърляне и превоз на отпадъци, 
голям брой на жалби от граждани, производства за нарушение пред Съда на ЕС и 
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 отпадъците,

У. като има предвид, че мониторингът и контролът, които трябва да гарантират, че 
битовите отпадъци не се замърсяват с токсични отпадъци, са понякога слаби или не 
съществуват, което води до замърсяване на депата и инсталациите за изгаряне; като 
има предвид, че обезвреждането на токсични отпадъци чрез изгаряне в инсталации, 
предвидени за изгаряне на битови отпадъци е абсолютно забранено,

Ф. като има предвид, че един задълбочен анализ на петициите потвърждава наличието 
до голяма степен на законодателство за функционираща и екологично стабилна 
система за управление на отпадъците, и че основните проблеми са свързани с 
неговото прилагане и привеждане в изпълнение, като 95% от петициите са свързани 
с неуспехи на местно или регионално равнище на управление,

Х. като има предвид, че един от решаващите фактори, допринасящи за това състояние 
на нещата е липсата на осведоменост, административен капацитет и финансови или 
други ресурси на местно равнище,

Ц. като има предвид, че Комисията увеличи подкрепата си, която включва 4,1 
милиарда евро за 2005/6 г., за действия за подобряване на прилагането и 
привеждането в изпълнение на достиженията на правото на ЕС по отношение на 
отпадъците на национално равнище; като има предвид, че въпреки това в края на 
2009 г. случаите на нарушения, свързани с отпадъците, представляваха 20% от 
всички нарушения на правото в областта на околната среда,

Ч. като има предвид, че цената на лошото управление на отпадъците е висока и 
изнасянето на свръх-количества отпадъци от един регион в друг е много скъпо 
(според оценки в един конкретен случай това е довело до 1,1 милиарда евро 

                                               
1 Проучване относно осъществимостта на създаване на агенция за прилагане на законодателството в 
областта на отпадъците, преразгледан окончателен доклад, 7 декември 2009 г.
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допълнителни разходи),

Ш. като има предвид, че, въпреки че прилагането на законодателството в областта на 
отпадъците в ЕС представлява обществена отговорност, частни и мултинационални 
предприятия се занимават с 60% от битовите и 75% от промишлените отпадъци с 
годишен оборот от 75 милиарда евро1,

Щ. като има предвид, че създаването на нови открити депа и инсталации за изгаряне 
попада в обхвата на Приложение І, точка 9 от Директивата за оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС)2, и изисква ОВОС съгласно член 4, 
параграф 1 или най-малкото проверка съгласно член 4, параграф 2, в случай че 
депото попада под обхвата на приложение ІІ, точка 11, буква б;

АА. като има предвид, че разрешителните за депа попадат в Приложение ІІ на 
Директивата за ОВОС, ако „съществува вероятност те да окажат значително 
въздействие върху околната среда“ и са обект на прагови критерии, определени от 
държавите-членки,

АБ. като има предвид, че член 6, параграф 4 от Директивата за ОВОС постановява, че 
„на заинтересованата общественост се предоставят навременни и ефективни 
възможности да участва в процедурите по вземане на решения по околната среда, 
посочени в член 2, параграф 2, и за тази цел има право да изразява мнения и 
коментари, когато всички възможности са допустими, пред компетентния орган или 
органи преди да бъде взето решението по молбата относно съгласието за 
развитието“,

АВ. като има предвид, че директивите на ЕС и Конвенцията от Орхус изрично 
упоменават достъпа до информация и участието на обществеността в процеса на 
вземане на решения по въпросите на околната среда,

АГ. като има предвид, че в много петиции се твърди, че процедурата по даване на 
разрешително за инсталации за управление на отпадъците не съответства изцяло на 
законодателството на ЕС, особено относно ОВОС и допитване до обществеността,

АД. като има предвид, че ако 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; като има предвид, че 
някои държави-членки не са извършили задълбочена ОВОС преди издаването на 
разрешителни за откриване или разширяване на депа или строежа на инсталации за 
изгаряне,

АЕ. като има предвид, че съдебно производство може да започне само след като даден 
проект бъде одобрен от страна на държавите-членки; като има предвид, че за 
гражданите е трудно да разберат, че ЕС не може да се намеси преди приключването 
на цялата процедура и предоставянето на лиценз,

                                               
1 FEAD Декларация от Брюксел, 15 февруари 2011 г.
2 85/337/ЕИО.
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АЖ. като има предвид, че в много от случаите гражданите изразяват своите опасения 
по време на процеса на обществено допитване и оценка на въздействието върху 
околната среда,

АЗ.като има предвид, че планираните разположения на нови открити депа се оспорват, 
тъй като вносителите считат, че те навлизат в защитени екологични или културни 
зони, какъвто е случаят с петициите относно плановете за откриването на нови депа 
в национален парк „Везувий“,

АИ. като има предвид, че гражданите се опасяват от отрицателно въздействие върху 
здравето им и тяхното благосъстояние, което отчасти обяснява някои от факторите 
зад кампаниите за оспорване на планирани разположения на инсталации за изгаряне 
или открити депа, предложени от обществените органи,

АЙ. като има предвид, че Директивата относно депонирането на отпадъци определя 
параметрите за издаване на разрешително за експлоатация и за общи процедури за 
мониторинг по време на фазите на експлоатация и за последващи грижи и като има 
предвид, че депата, закрити преди транспонирането на Директивата, не са предмет 
на нейните разпоредби; като има предвид, че изброените в Директивата критерии се 
отнасят до разположение, контрол върху водите и управление на продуктите от 
излугването, опазване на почвата и водите, контрол на газовете, вреди и опасности, 
стабилност и бариери;

АК. като има предвид, че в комисията по петиции са внесени няколко петиции – по-
специално една, която е повод за провеждането на информационна мисия в Path 
Head (Обединеното кралство) – относно депа, разположени в непосредствена 
близост до най-близките къщи, поради което населението е подложено на вредни 
миризми, завишено замърсяване на въздуха и разпространение на вредители в 
близост до домовете им; като има предвид, че въпреки това, тъй като в 
законодателството на ЕС не са определени по-точни критерии относно отстоянието 
на депата от жилищни сгради, училища и болници, определянето на точни 
изисквания за гарантиране защита на човешкото здраве и околната среда подлежи 
на прилагането на принципа на субсидиарност, залегнал в Договорите, 

АЛ. като има предвид, че петициите относно депата често изразяват опасения за 
евентуално замърсяване на подпочвените води, тъй като по-старите депа може да 
нямат защитен екран, предпазващ от просмуквания във водоносни пластове, или 
защитните екрани може да изглеждат разкъсани и да пораждат съмнения за 
просмукване или да се намират на геологично нестабилна основа или прекалено 
близо до запаси от подпочвени/питейни води,

АМ. като ма предвид, че според доклад на Комисията в периода след  2001 г. са 
инициирани 177 процедури за нарушения на Директивата относно депонирането на 
отпадъци и че неотдавнашна инвентаризация установи наличието на най-малко 619 
незаконни депа на територията на ЕС,

АН. като има предвид, че петиции и жалби до Комисията свидетелстват за наличието 
на голям брой незаконни депа, работещи без разрешително, въпреки че точният им 
брой е неизвестен поради липсата на подходящ контрол,
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AO. като има предвид, че се напомня, че депонирането на отпадъци следва да се счита 
като последна мярка за намиране на решение; като има предвид, че обществените 
органи в някои държави-членки, които са изостанали в предотвратяването на 
образуването на отпадъци, рециклиране и повторно използване може да се намират 
под натиск да разширят съществуващите, дори несъответстващи на стандартите 
депа или да открият нови такива в краткосрочен план като метод за справяне с 
отпадъците,

АП. като има предвид, че използването на инсталации за изгаряне, което се намира 
ниско в йерархията на отпадъците е добре установено и прието от гражданите в 
държави, за които се счита, че са достигнали високо равнище на спазване на РДО, 
които в този процес произвеждат енергия, и като има предвид, че следователно 
държави, които до момента не са преминали към изгаряне може да намерят това за 
необходимо и удобно, с цел справяне с натрупаните отпадъци;

АР. като има предвид, че това може да бъде направено само в условия на строг контрол 
и спазване на съответното законодателство на ЕС и като се има предвид, че подобни 
мерки биха могли да предизвикат разбираема съпротива от най-пряко засегнатото 
население в района, загрижено за своето здраве,

АС. като има предвид, че следва да се признае, че благодарение на новите технологии 
емисиите от инсталациите за изгаряне на отпадъци са значително намалени; като 
има предвид, че 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, а също така и поради прозрачността и достъпа до 
информация относно тяхното функциониране,

АТ. като има предвид, че поради сходни причини разрешителните за изграждане на 
инсталации за изгаряне на отпадъци срещат съпротива подобна на тази срещу 
депата за отпадъци, като акцентът е върху опасенията от замърсяване на въздуха и 
отрицателното въздействие върху общественото здраве и/или защитени природни 
райони,

АУ. като има предвид, че за изграждането на инсталации за изгаряне на отпадъци 
публичните органи често избират райони, които вече са подложени на силно 
замърсяване на въздуха, като има предвид, че не трябва да се пренебрегват 
кумулативните ефекти за здравето на населението на района и като има предвид, че 
търсенето на алтернативни начини за обезвреждане на отпадъци и производство на
енергия чрез метанизация често пъти бива пренебрегвано,

АФ. като има предвид, 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,

АХ. като има предвид, че във всички доклади относно информационните мисии от 
страна на комисията по петиции по въпроси, свързани с отпадъците, се споменава 
недобрата или несъществуващата комуникация между гражданите и органите, 
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пример за което са също така и отразените в пресата, съпътствани в някои случаи с 
насилие протести на граждани.

АЦ. като има предвид, че е необходимо цялостното ангажиране на гражданското 
общество и на всички други заинтересовани страни, както и значително повишена 
обществена осведоменост,

АЧ. като има предвид, че комисията по петиции не разполага с превантивни или 
съдебни правомощия, но може да защитава интересите на гражданите посредством 
сътрудничество с отговорните органи за намиране на решения или обяснения на 
въпросите, повдигнати в петициите,

1. призовава държавите-членки без по-нататъшно отлагане да транспонират РДО и да 
осигурят изцяло спазването на всички нейни разпоредби, по-конкретно за изготвяне 
и прилагане на всеобхватни планове за управление на отпадъците;

2. настоятелно призовава държавите-членки да ускорят въвеждането на модерна 
стратегия за управление на отпадъците в съответствие с РДО;

3. призовава обществените органи да признаят необходимостта от значителни 
инвестиции за създаването на правилни стратегии за управление на отпадъците, на 
инфраструктура и инсталации в повечето държави-членки и счита, че те следва да 
обмислят възможността за заделяне на подходящ дял от средства от Кохезионния 
фонд за тази цел или за  директно финансиране от Европейската инвестиционна 
банка;

4. счита, че проверките на място и капацитетът за привеждане в изпълнение следва да 
бъдат засилени на равнището на държавите-членки  и на равнището на ЕС, с цел да 
се осигури по-добро съответствие със законодателството в областта на отпадъците и 
следователно настоятелно призовава държавите-членки да укрепват своя капацитет 
за провеждането на инспекции, контрол и други действия на всички етапи по 
веригата на управлението на отпадъците, с цел по-добро прилагане на 
законодателството в областта на отпадъците;

5. призовава да се осигурят на по-конкретни напътствия за компетентните органи, с 
цел улесняването им при правилното прилагане на достиженията на правото в 
областта на отпадъците, но отбелязва, че наличните ресурси на европейско равнище 
понастоящем са недостатъчни; счита, следователно, че трябва да се предприемат 
допълнителни финансови и административни мерки с цел предоставянето на по-
добри напътствия и възможности за обучение за служителите, работещи в сектора 
на отпадъците;

6. призовава Комисията да идентифицира и да се съсредоточи върху системните 
слабости в прилагането от страна на държавите-членки на свързаните с отпадъците 
директиви, като например неподходяща мрежа от инсталации за управление на 
отпадъците, прекаленото използване на открити депа или ниско равнище на 
рециклиране;

7. смята, че не е желателно създаването на нова агенция на ЕС по управление на 
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отпадъците и счита настоящата институционална структура на равнище ЕС –
основана на ГД  „Околна среда“ на Комисията и Европейската агенция за околна 
среда като център за експертни знания и високи постижения – за по-рентабилна, 
макар че последните се нуждаят от допълнително укрепване с цел осигуряване на 
по-активен контрол и привеждане в изпълнение;

8. смята, че Европейската агенция за околна среда би могла да подпомогне този 
процес и да играе по-конструктивна роля при изготвянето на доклади относно 
стратегиите на държавите-членки в областта на управлението на отпадъците и при 
откриването на слабости чрез оценка на съответствието на възприетите от 
държавите-членки планове за управление на отпадъците със законодателството на 
ЕС;

9. счита, че по-тясното сътрудничество между органите на местно и регионално 
равнище би могло да даде положителни резултати по отношение на определянето на 
модели на най-добри практики; отбелязва, че Комитетът на регионите, Municipal 
Waste Europe и FEAD (европейската федерация за управление на отпадъци и 
екология), могат да играят по-полезна роля при организирането на такъв обмен и 
така да съдействат и за изграждането на доверие сред населението, засегнато от 
изпълнението на важни политики в областта на отпадъците; 

10. призовава държавите-членки, които са изправени пред явни кризи по отношение на 
отпадъците да имат предвид факта, че ефективните стратегии в областта на 
управлението на отпадъците разкриват възможности както за нови работни места, 
така и за увеличаване на приходите, като същевременно осигуряват устойчивост на 
околната среда чрез повторно използване, рециклиране и генериране на енергия от 
отпадъци;

11. настоятелно приканва Комисията и държавите-членки да работят, в този контекст, 
за повишаване на осведомеността сред населението по проблемите на околната 
среда и предимствата на ефективното управление на отпадъците;

12. счита, че по-тясното сътрудничество между органите на държавите-членки и 
комисията по петиции, когато се занимава с непосредствените тревоги на местните 
граждани, би предоставило отлична възможност за улесняване на диалога между 
отговорните органи и местните общности по приоритетите при изпълнението на 
стратегиите в областта на отпадъците и в някои случаи би могло да бъде ефективно 
средство за решаване на местни спорове;

13. предлага договаряне на общ стандарт на ЕС за категориите цветово кодиране на 
отпадъците за сортиране и рециклиране с цел улесняване и подобряване на 
участието на гражданите и разбирането им на процесите на управление на отпадъци 
и счита, че това може да допринесе за усилията на държавите-членки за значително 
и бързо увеличение на процента на рециклирани отпадъци;

14. насърчава предварителния и ефективен диалог между отговорните местни и 
регионални органи и местните граждани при планирането и преди вземането на 
решения за изграждане на инсталации за обработване на отпадъци; 
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15. подчертава принципното значение на правилното и пълно прилагане на 
Директивата за оценка на въздействието върху околната среда и точното 
координиране на разрешителните процедури, необходими съгласно 
законодателството в областта на околната среда;

16. призовава държавите-членки да гарантират провеждането на пълна оценка на 
въздействието върху околната среда преди вземането на решение за създаване или 
изграждане на нов обект за отпадъци, по-специално на завод за изгаряне на 
отпадъци или инсталация за метанизация, или в краен случай депо за отпадъци; 
смята, че такива оценки следва да бъдат задължителни;

17. разбира, че в някои случаи е необходимо спешно вземане на решения за справяне с 
остри кризи, свързани с отпадъците или за предотвратяване на развитието на кризи, 
но подчертава, че дори в тези случаи трябва да се гарантира пълно спазване на 
съществуващото законодателство на ЕС, особено, когато става дума за дългосрочни
последствия за здравето и благополучието на местни общности;

18. изразява убеждението си в необходимостта от подобряване на диалога между 
публичните органи, частните стопански субекти и засегнатото население и на 
достъпа на гражданите до обективна информация, както и от по-ефективни 
механизми за административно и съдебно преразглеждане, когато това е 
необходимо; 

19. счита, че вносителите на петиции следва да бъдат насърчавани да използват 
пълноценно такива механизми, когато те съществуват, тъй като те могат да са по-
ефективни и по-подходящи отколкото мерките на равнище ЕС, особено когато става 
дума за отделни съоръжения за обработване на отпадъци;

20. настоятелно приканва Комисията да предложи по-ясни и по-конкретни критерии за 
определяне на разположението на депа за отпадъци по отношения на жилищни 
сгради, училища или здравни заведения, с цел осигуряване на по-големи гаранции 
срещу потенциални рискове за здравето на човека и околната среда; като се има 
предвид наличието на голям брой променливи величини и местни съображения, 
които трябва да се отчитат, при пълно спазване на принципа за субсидиарност;

21. препоръчва на органите на държавите-членки да работят заедно, особено при 
планирането на заводи за обработване на отпадъци в гранични области, и да 
осигуряват провеждането на трансгранични оценки на въздействието, които отчитат 
данните, които са от значение за всички граждани и заинтересовани страни;

22. насърчава Комисията да отчита в пълна степен връзката на ефективното 
законодателство в областта на околната среда по отношение на обекти от 
историческото наследство и запазването и насърчаването на биологичното 
разнообразие (като например съдържащото се в Рамковата директива за водите и 
директивите за местообитанията и птиците) с директивите за ОВОС и за 
стратегическа оценка на околната среда и със законодателството относно 
управлението на отпадъците;

23. насърчава Комисията, когато има необходимите правомощия, да гарантира 
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спазването на процедурните изисквания на правото на ЕС (оценка на въздействието 
върху околната среда, обществено допитване), включително изискванията съгласно 
директивите за опазване на природата и историческото наследство;

24. счита, че следва да се използват само официално лицензирани депа, съответстващи 
на Директивата относно депонирането на отпадъци на ЕС, с надлежно издадени 
разрешителни и че тяхното местонахождение следва да бъде ясно посочено и 
регистрирано, и че всички други депа за отпадъци и сметища следва да бъдат 
обявени за незаконни, закрити, обезопасени и рехабилитирани, а околната среда в 
непосредствена близост и около тях да бъде ефективно наблюдавана за потенциални 
отрицателни последствия;

25. смята, че е необходимо публично и ясно определение на критериите за приемане на 
отпадъци, както и създаването на ефективна система за проследяване на отпадъци, 
особено на опасни отпадъци, за да се гарантира извозването и депонирането на 
подходящи отпадъци в депата и инсталациите за изгаряне; смята, че във всички 
държави-членки следва редовно и последователно да се провеждат процедури за 
вземане на проби и изследване без предварително известяване;

26. настоятелно приканва за установяване на общи критерии при измерване на ключови 
стойности на емисиите от инсталациите за изгаряне на отпадъци  и за публикуване 
на резултатите от измерванията в интернет в реално време с цел изграждане на 
доверие сред местните общности и осигуряване на ефективна система за 
предупреждение при възникването на аномалии;

27. напомня на държавите-членки отговорността им за упражняване на ефективен 
контрол и надзор на спазването на всички стандарти на ЕС и разрешителни и ги 
насърчава да осигурят подходящ и компетентен персонал за изпълняването на тази 
задача, включително на чести инспекции на място;

28. приканва всички държави-членки да предприемат мерки, които да допринасят за  
по-доброто приемане от страна на местното населението на съществуващи или 
планирани обекти за управление на отпадъци, като демонстрират, че органите, 
издаващи разрешителните и експлоатиращи съоръженията спазват правилата при 
пълна прозрачност; 

29. препоръчва налагането на подходящи и възпиращи глоби и наказания за незаконно 
изхвърляне на отпадъци, особено на токсични и опасни отпадъци, с които отчасти 
да се компенсират вредите, нанесени на околната среда в съответствие с принципа 
„замърсителят плаща“;

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

Повечето европейски граждани очакват от публичните органи да осигурят ефикасни и 
ефективни обществени услуги в областта на здравеопазването, образованието, 
транспорта и сигурността. Един от проблемите, предмет на растящ брой петиции обаче 
е явната неспособност на публичните органи в много страни да намерят задоволително 
решение на проблема с управлението на отпадъците.

Европейският съюз е приел широк спектър от законодателство, приложимо във всички 
държави-членки, за да осигури правна рамка за справяне с неизбежния резултат от 
съвременния начин на живот: отпадъците които изхвърляме всеки ден от нашите 
домове, работни места, болници, предприятия и т.н. За всички е ясно, че 
неспособността за справяне с този проблем и оставянето му на заден план има 
отрицателни последствия не само за здравето и благоденствието на човека, но и за 
живота на планетата и околната среда като цяло.

Съдейки по получените петиции, загрижеността сред много местни общности расте, 
което показва, че управлението на отпадъците се превръща в основен политически и 
социален проблем и че хората очакват от Европейския съюз, който приема такова 
законодателство, да го реши.  И наистина от това зависи самото доверие в 
законодателството на ЕС.1

Обработването на отпадъците в Европейския съюз е публична отговорност и често се 
поема от частни интереси и мултинационални дружества, които управляват 60 % от 
битовите отпадъци и 75 % от промишлените отпадъци и имат годишен оборот, който 
надхвърля 75 милиарда евро. 2 Най-големите такива дружества, Onyx (Veolia) и Sita 
(Suez)  присъстват в 2/3 държавите-членки на ЕС, като осигуряват работа на повече от 
50 000 души във всеки отделен случай. Тези и много други дружества като Remondis и 
FCC са опитни и високо професионални предприятия, които имат интерес да 
поддържат професионалната си репутация по отношение на основните отговорности в 
цикъла на управлението на отпадъците. Управлението на отпадъците следователно е не 
само обществена услуга, но и доходоносен бизнес и в този контекст политическите 
органи носят отговорността да гарантират надлежен надзор  и строго прилагане на 
законите и разпоредбите, свързани с цикъла на управление на отпадъците. 

Анализът на политиките в областта на управлението на отпадъците в държавите-членки 
разкрива ярко контрастиращи данни. Малък брой държави-членки, сред които Дания, 
Нидерландия, Австрия и Швеция, са много напреднали;  и наистина няма получени 
петиции от граждани на тези страни, изразяващи загриженост относно управлението на 
отпадъците. Много други страни от ЕС обаче изостават значително в изпълнението на 
своите стратегии в областта на управлението на отпадъците и в този контекст 
наследството от миналото и прекаленото разчитане на депонирането на отпадъците, 

                                               
1 Вж. Работен документ „Въпроси, повдигнати от вносители на петиции, във връзка с прилагането на 
Директивата за управлението на отпадъците и свързаните с нея директиви в държавите-членки на 
Европейския съюз“ DT867298.
2 FEAD Декларация от Брюксел, 15 февруари 2011 г.
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съчетани с необходимостта от промяна на отношението към изхвърлянето на отпадъци1

доведоха до сериозни нарушения на законодателството на ЕС. 

„Йерархичното подреждане на дейностите в областта на отпадъците“ дава приоритет на 
предотвратяването на образуването на отпадъци и на управлението и, за разлика от 
предишната директива, съгласно член 4 на новата Рамкова директива за водите, то 
става задължително:   предотвратяване, подготовка за повторна употреба, рециклиране 
и други дейности по оползотворяване, включително чрез производство на енергия и 
обезвреждане посредством безвредно изгаряне, като до депониране се прибягва само в 
краен случай.  

Комисията признава, че на новите държави-членки, някои от които са значително 
затруднени поради липса на предишен административен и технически опит в областта 
на управлението на отпадъците, ще им бъде необходимо време за придобиване на 
стандартните умения в тази област. Но те не трябва да имат никакви съмнения относно 
неотложната необходимост от провеждане на последователна политика при 
управлението на отпадъците. Други държави-членки нямат такива извинения.

През януари 2011 г. Европейската комисията докладва, че след изтичането на крайния 
срок за прилагане на Директивата относно депонирането на отпадъци на ЕС са заведени 
177 дела за нарушения, свързани с  депа за отпадъци. Освен това според доклада в ЕС 
все още се използват най-малко 619 незаконни депа за отпадъци. Към това трябва да се 
добавят около 1 000 неотговарящи на стандартите депа, които трябва да бъдат или 
модернизирани или закрити възможно най-скоро. Около 3 300 депа бяха закрити между 
2004 и 2006 г. 

В своя стратегически доклад относно предотвратяване на образуването и за 
рециклиране на отпадъци Европейската комисия ясно показва, че полага всички усилия 
за решаване на въпроса с управлението на отпадъци.2 Тя излага своите предложения в 
средносрочен план и предлага въвеждане на подход, основан на свързани с жизнения 
цикъл съображения в политиката по отношение на отпадъците. В доклада обаче не се 
прави опит за посочване и изобличаване на държавите, които не изпълняват 
съществуващите директиви или за разглеждане на трайни проблеми, появили се с 
течение на годините, които продължават да съществуват. 

В този контекст следва да споменем, че повечето от споменатите процедури за 
нарушение целят спазване на законовите разпоредби, но въпреки това от гледна точка 
на вносителите на петиции  следва да бъдат положени повече усилия, за да се 
гарантират подходящи последващи действия при самото прилагане на закона. Точно 
тук привеждането в изпълнение от страна на държавите-членки става решаващ фактор. 
Това е и областта, в която Европейската комисия открива най-много слабости и 
предлага въвеждане на по-проактивна процедура за проверка, комбинирана със система 
                                               
1 „Култура на отпадъците“ е термин, който се използва за обозначаване на необходимостта от образоване 
на гражданите как да разграничават между различните видове битови отпадъци и за съответните 
изисквания на „йерархичното подреждане на дейностите в областта на отпадъците“ по-конкретно 
предотвратяване на образуването на отпадъци, разделяне и рециклиране.
2 Доклад на Комисията относно Тематичната стратегия за предотвратяване на образуването и за 
рециклиране на отпадъци COM (2011) 13 окончателен.
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за ранно предупреждение за неспазване.  Но докладчикът отново счита, че това не 
решава задоволително многобройните случаи, повдигнати на вниманието на комисията 
от вносителите на петиции.

Тясно свързани с процеса на управление на отпадъци, макар и по-общи, са директивите 
на ЕС за оценка на въздействието върху околната среда и достъпа на гражданите до 
информация относно околната среда. Независимо дали става дума за изграждане на 
инсталации за изгаряне на отпадъци, инсталации за метанизация или депа за отпадъци, 
процедурите на ЕС, установени чрез тези директиви следва да се спазват от всички 
държави-членки и техните регионални и общински органи. От информацията, получена 
от вносителите на петиции може да се заключи, че има сериозни слабости  по 
отношение на спазването от страна на няколко държави-членки на целите на тези 
директиви, които често се тълкуват неточно или изобщо не се тълкуват.

Публикувайки резултатите от общественото допитване за директивата за ОВОС, 
Комисията отбелязва, че 56 % от участниците смятат, че процедурата следва да се 
подобри, за да се осигури по-ефективна защита на околната среда, но не и да се 
променя радикално. Една от възможностите е разработването на по-конкретни насоки, 
както и подобряване на контрола и на взаимодействието с други директиви на ЕС, 
включително РДВ. 

Разбира се през изминалите години комисията по петиции проведе поредица от мисии, 
които позволиха на членовете й да получат информация от първа ръка от 
заинтересованите страни относно свързани с отпадъците проблеми, пред които са 
изправени местни общности.

Посещение в Ирландия през 2007 г. даде възможност на комисията за проучи 
въздействието на промишлените отпадъци от завод за алуминий на бреговете на река 
Шанън при Огиниш (рискове от аварии, подобни на тази, на която станахме свидетели 
по-късно в Унгария при разлива от хвостохранилище, съдържащо същите червени 
токсични утайки, при която имаше няколко смъртни случая и бе евакуирано цяло село.

Посещението на огромното депо за отпадъци близо до Марсилия през 2008 г., даде 
възможност на членове на комисията сами да се убедят, че от една страна капацитетът 
на депото, въпреки доброто управление, е на изчерпване, а от друга изграждането на 
инсталация за изгаряне на отпадъци при Fos-sur-Mer, на което вносителите на петиции 
и местните органи категорично се противопоставят, продължава да бъде спорен въпрос 
и да предизвиква дълбока загриженост във връзка с въздействието му върху местното 
население.

В Обединеното кралство комисията посети завода за изгаряне на отпадъци Carntyne в 
Глазгоу, който бе предмет на сериозна критика, тъй като се намира в беден градски 
район, изложен на миризмата и замърсяването от изгарянето на говеда след  кризата 
със спонгиформната енцефалопатия по говедата. По-късно комисията посети депо за 
отпадъци в Path Head, близо до Gateshead, където имаше много несъответствия с 
Директивата относно депонирането на отпадъци, не на последно място, намиращи се 
наблизо къщи, училища и болница. В същия район вече имаше няколко депа за 
отпадъци.
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Неотдавна, по време на настоящия парламентарен мандат, комисията изпрати 
информационна мисия в Италия в отговор на няколко петиции, получени от областта  
Campania, а също така и в Испания за проучване на въздействието на промишлени 
отпадъци от завод за фосфор, съхранявани в Huelva.

Главно в резултат от тези разследвания комисията възложи експертно проучване, 
представено на срещата й през юли 2011 г. Това позволи извършването на независима 
оценка, от която бяха направени няколко важни извода, които бяха отразени в 
придружаващия проектодоклад1.

Безспорно е, че не може да бъде направена цялостна оценка на изпълнението на 
политиката на ЕС в областта на управлението на отпадъци дори на базата на голям 
брой петиции, тъй като те обикновено са по въпроси, които предизвикват загриженост 
Те не предоставят информация за страни и региони с ефективно управление на 
отпадъците. Въпреки това петициите са сигнал за слабости в управлението на 
отпадъците и за често срещаната неспособност на държави-членки да изпълнят 
правните си задължения. От тези примери следва да бъдат изведени поуки и 
следователно съдържащите се в този доклад препоръки следва да допринесат за по-
доброто изпълнение на политиката в областта на управлението на отпадъците в 
бъдеще.

                                               
1 Управление на отпадъците в Европа: Основни проблеми и най-добри практики. Генерална дирекция 
„Вътрешни политики“, Дирекции C и А. 8 юли 2011 г.


