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Директива 2008/98/ЕО 

Член 8a (нов) Член 1 – параграф 1 – точка 8 

 

Текст в сила Изменение 

(8) вмъква се следният член 8a: заличава се 

„Член 8a  

Общи изисквания по 

отношение на режимите на 

разширена отговорност на 

производителя 

 

1. Държавите членки 

гарантират, че в режимите на 

разширена отговорност на 

производителя, създадени в 

съответствие с член 8, параграф 1: - 

се дефинират ясно ролите и 

отговорностите на производителите 

на продукти, които пускат стоки на 

пазара на Съюза, на организациите, 

носещи разширената отговорност на 

производителя от тяхно име, на 

частните или публични оператори, 

действащи в областта на 

отпадъците, на местните органи и 

когато е целесъобразно, на 

признатите оператори, 

осъществяващи подготовка за 

повторна употреба; 

 

- се дефинират измерими цели за 

управлението на отпадъците, които 

са в съответствие с йерархията на 

отпадъците и с които се цели 

постигането най-малко на 

 



 

AM\1119856BG.docx  PE598.523v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

количествените цели, относими за 

режима, съгласно определеното в 

настоящата директива, в Директива 

94/6/ЕО, Директива 000/53/ЕО, 

Директива 006/66/ЕО и Директива 

01/19/ЕС; 

- се създава система за докладване на 

данни, за да се събират данни за 

продуктите, пускани на пазара на 

Съюза от производителите, които 

подлежат на разширена отговорност 

на производителя. След като тези 

продукти са станали отпадъци, със 

системата за докладване на данни се 

гарантира, че са събрани данните 

относно събирането и третирането 

на тези отпадъци, като са уточнени 

потоците от отпадъчни материали, 

когато това е целесъобразно; 

 

- се гарантира еднакво третиране и 

недискриминация на 

производителите на продукти и по 

отношение на малките и средните 

предприятия. 

 

2. Държавите членки 

предприемат необходимите мерки, за 

да гарантират, че притежателите 

на отпадъци, за които се отнасят 

режимите на разширена отговорност 

на производителя, създадени в 

съответствие с член 8, параграф 1, са 

информирани за наличните системи 

за събиране на отпадъци и 

предотвратяването на 

нерегламентираното изхвърляне на 

отпадъци. Държавите членки 

предприемат също така 

необходимите мерки, за да създадат 

стимули за притежателите на 

отпадъци за участие в създадените 

системи за разделно събиране, по-

специално чрез икономически 

стимули или нормативни разпоредби, 

когато това е целесъобразно. 

 

3. Държавите членки 

предприемат необходимите мерки, за 

да гарантират, че всяка организация, 
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създадена за изпълнение на 

задълженията, произтичащи от 

разширената отговорност на 

производителя, от името на даден 

производител на продукти: 

а) има ясно дефиниран обхват на 

дейността от географска гледна 

точка и от гледна точка на 

продуктите и материалите; 

 

б) разполага с необходимите 

оперативни и финансови средства, за 

да изпълнява своите задължения, 

произтичащи от разширената 

отговорност на производителя; 

 

в) въвежда подходящ механизъм за 

самоконтрол, подкрепен от редовни 

независими одити, за оценяване на: - 

финансовото управление на 

организацията, включително 

спазването на изискванията, 

посочени в параграф 4, букви а) и б), 

 

- качеството на данните, събирани и 

съобщавани в съответствие с 

параграф 1, трето тире и с 

изискванията на  

Регламент (ЕО) № 1013/2006; г) прави 

публично достояние информацията 

относно:- режима на собственост и 

членството, 

 

- финансовите вноски, плащани от 

производителите, 

 

- процедурата по подбор на 

операторите по управление на 

отпадъците. 

 

4. Държавите членки 

предприемат необходимите мерки, за 

да гарантират, че финансовите 

вноски, плащани от производителя за 

изпълнение на неговите задължения, 

произтичащи от разширената 

отговорност на производителя: 

 

а) покриват изцяло разходите по 

управлението на отпадъците от 

продуктите, които той пуска на 
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пазара на Съюза, включително всички 

разходи, посочени по-долу:- разходите 

във връзка с дейностите по разделно 

събиране, сортиране и третиране, 

които се изискват с оглед 

постигането на посочените в 

параграф 1, второ тире цели за 

управлението на отпадъците, при 

отчитане на приходите им от 

повторната употреба или 

продажбата на вторичните суровини 

от тези продукти, 

- разходите по предоставянето на 

подходяща информация на 

притежателите на отпадъци в 

съответствие с параграф 2, 

 

б) са съобразени така, че да се 

основават на реалните разходи, 

свързани с края на жизнения цикъл на 

отделните продукти или групи от 

сходни продукти, по-специално като 

се отчита тяхната пригодност за 

повторна употреба и рециклиране; 

 

в) се основават на оптимизираните 

разходи за предлаганите услуги в 

случаите, когато публични оператори 

по управление на отпадъците 

отговарят за изпълнението на 

оперативните задачи от името на 

участващите в режима на разширена 

отговорност на производителя. 

 

5. Държавите членки създават 

подходяща нормативна уредба за 

мониторинг и правоприлагане, за да се 

гарантира, че производителите на 

продукти изпълняват своите 

задължения, произтичащи от 

разширената отговорност на 

производителя, че финансовите 

средства са правилно използвани и че 

всички действащи лица, участващи в 

изпълнението на режима, съобщават 

надеждни данни. 

 

Когато на територията на държава 

членка няколко организации 

изпълняват от името на 
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производителите задълженията, 

произтичащи от разширената 

отговорност на производителя, 

въпросната държава членка създава 

независим орган, който да 

осъществява надзор над 

изпълнението на задълженията, 

произтичащи от разширената 

отговорност на производителя. 

6. Държавите членки създават 

платформа, за да се гарантира 

провеждането на редовен диалог 

между заинтересованите страни, 

участващи в изпълнението на 

разширената отговорност на 

производителя, включително 

частните или публични оператори, 

действащи в областта на 

отпадъците, местните органи и ако е 

приложимо, признатите оператори, 

осъществяващи подготовка за 

повторна употреба. 

 

7. Държавите членки 

предприемат мерки, за да осигурят 

режимите на разширена отговорност 

на производителя, създадени преди 

[добавете дата – осемнадесет месеца 

след влизането в сила на настоящата 

директива], да бъдат приведени в 

съответствие с разпоредбите на 

настоящия член в срок от двадесет и 

четири месеца от посочената дата. 

 

Or. en 

Обосновка 

Макар да признава, че разширената отговорност на производителя трябва да играе 

важна роля чрез подобряване на резултатите, свързани с околната среда, 

включването на минимални условия на функциониране е твърде прескриптивно. 

Законодателството в областта на отпадъците следва да се съсредоточи върху 

насърчаването на повече схеми с по-добро качество, но да позволява по-голяма 

гъвкавост при тяхното разработване. При положение, че се определят цели и се 

потвърждава принципът „производителят плаща“, не е необходимо да се прилага 

такъв твърд подход във формулирането на изисквания за режимите на разширена 

отговорност на производителя на държавите членки. 
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