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BG Единство в многообразието BG 

8.3.2017 A8-0034/244 

Изменение  244 

Жан-Франсоа Жалк 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0034/2017 

Симона Бонафе 

Отпадъци 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) За да се гарантира, че целите 

за рециклиране се основават на 

надеждни и съпоставими данни и да 

се даде възможност за по-ефективен 

мониторинг на напредъка към 

постигането на тези цели, 

определението за битови отпадъци в 

Директива 2008/98/ЕО следва да 

съответства на определението, 

използвано за статистически цели от 

Статистическата служба на ЕС и 

от Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие, въз 

основа на което държавите членки 

от години съобщават данни. 
Определението за битови отпадъци в 

настоящата директива е неутрално по 

отношение на публичноправния или 

частноправния статус на оператора, 

действащ по управление на отпадъците. 

(6) Определението за битови 

отпадъци в настоящата директива е 

неутрално по отношение на 

публичноправния или частноправния 

статус на оператора, действащ по 

управление на отпадъците. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/245 

Изменение  245 

Жан-Франсоа Жалк 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0034/2017 

Симона Бонафе 

Отпадъци 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Държавите членки следва да 

предприемат мерки, за да насърчават 

предотвратяването на хранителните 

отпадъци в съответствие с 

програмата за устойчиво развитие за 

периода до 2030 г., приета от Общото 

събрание на Организацията на 

обединените нации на 25 септември 

2015 г., и по-специално с поставената 

в нея цел за намаляване наполовина на 

хранителните отпадъци до 2030 г. 

Тези мерки следва да са насочени към 

предотвратяването на хранителните 

отпадъци в първичното производство, 

преработването и промишленото 

производство, при търговията на 

дребно и разпространението по друг 

начин на храни, в ресторантите и 

заведенията за хранене, както и в 

домакинствата. Като се вземат 

предвид екологичните и 

икономическите ползи от 

предотвратяването на хранителните 

отпадъци, държавите членки следва 

да въведат конкретни мерки за 

предотвратяване на хранителните 

отпадъци и да измерват напредъка в 

намаляването на тези отпадъци. С 

цел улесняване обмена на добри 

практики в рамките на ЕС — както 

между държавите членки, така и 

между стопанските субекти в 

заличава се 
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областта на храните — следва да се 

установят еднакви методики за това 

измерване. Съобщаването на данните 

за равнищата на хранителните 

отпадъци следва да се осъществява на 

всеки две години. 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/246 

Изменение  246 

Жан-Франсоа Жалк 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0034/2017 

Симона Бонафе 

Отпадъци 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Предложение за директива 

Съображение 19 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) За да се осигури по-добро, по-

своевременно и по-уеднаквено 

прилагане на настоящата директива 

и с оглед на проактивното 

установяване на слабостите при 

прилагането, следва да се създаде 

система за ранно предупреждение, с 

помощта на която да се откриват 

пропуските и да се предприемат 

действия преди настъпването на 

сроковете за изпълнение на целите. 

заличава се 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/247 

Изменение  247 

Жан-Франсоа Жалк 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0034/2017 

Симона Бонафе 

Отпадъци 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 3 – точка 1 а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) вмъква се следната точка 1а: а) създава се следната точка 1а: 

„1a. „битови отпадъци“ са: „1a. „битови отпадъци“ са отпадъците 

от домакинствата, а също и 

отпадъците, които по своята 

същност и състав са подобни на 

домакинските; 

а) хартия и картон, стъкло, 

метали, пластмаса, биоотпадъци, 

дървесина, текстил, отпадъци от 

електрическо и електронно 

оборудване, отпадъци от батерии и 

акумулатори, 

- едрогабаритни отпадъци, 

включително електродомакински 

уреди, дюшеци, мебели; 

- градински отпадъци, включително 

листа, отпадъци при косене на трева; 

 

б) смесени отпадъци или разделно 

събирани отпадъци от други 

източници, подобни по естество, 

състав и количество на отпадъците 

от домакинства; 

 

в) отпадъци при почистване на 

пазари и отпадъци вследствие на 

услугите по почистване на улиците, 

включително метене на улиците, 

съдържанието на контейнерите за 

отпадъци, отпадъци от 
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поддръжката на паркове и градини. 

Битовите отпадъци не включват 

отпадъците от канализационната 

система и от третирането на 

отпадъчните води, включително 

утайки от пречистване на отпадъчни 

води и отпадъци от строителство и 

разрушаване.“ 

 

Or. en 

(Вж. формулировката на член 2, буква б) от Директива 1999/31/EО.) 

Обосновка 

За да се запази настоящото определение за битови отпадъци. 
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8.3.2017 A8-0034/248 

Изменение  248 

Жан-Франсоа Жалк 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0034/2017 

Симона Бонафе 

Отпадъци 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 11 б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) вмъква се следният член 11б: заличава се 

„Член 11б  

Доклад за ранно предупреждение  

1. Комисията, в сътрудничество с 

Европейската агенция за околна 

среда, изготвя доклади относно 

напредъка във връзка с постигането 

на целите по член 11, параграф 2, 

букви в) и г) и член 11, параграф 3 не 

по-късно от три години преди всеки 

от посочените в тези разпоредби 

срокове. 

 

2. Докладите по параграф 1 включват:  

а) оценка на постигането на целите 

от всяка държава членка; 

 

б) списък на държавите членки, за 

които съществува риск да не 

постигнат целите в рамките на 

съответните срокове, като този 

списък се придружава от подходящи 

препоръки към съответните държави 

членки.“; 

 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0034/249 

Изменение  249 

Жан-Франсоа Жалк 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0034/2017 

Симона Бонафе 

Отпадъци 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 – точка 22 

Директива 2008/98/ЕО 

Член 38 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията може да разработи 

насоки за тълкуване на 

определенията за оползотворяване и 

обезвреждане. 

заличава се 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 38а, за 

да се уточнява прилагането на 

формулата за инсталациите за 

изгаряне, посочена в точка R1 от 

приложение II. Могат да се вземат 

предвид местните климатични 

условия, като например интензитета 

на студа и необходимостта от 

отопление, доколкото те оказват 

отражение върху количеството 

енергия, което може да се използва 

технически или да се произведе под 

формата на електричество, 

отопление, охлаждане или 

технологична пара. Местните 

условия в най-отдалечените региони 

съгласно член 349, трета алинея от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз, както и в 

териториите, посочени в член 25 от 

Акта за присъединяване от 1985 г., 

могат също да се вземат предвид. 

 

 (Това изменение цели да заличи член 38, 
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параграф 1 и в действащия 

законодателен акт.) 

Or. en 

 


