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Въпрос с искане за писмен отговор E-000268/2021
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
Milan Brglez (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Biljana Borzan (S&D), Tonino Picula (S&D), Irena 
Joveva (Renew), István Ujhelyi (S&D), Tanja Fajon (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), 
Hannes Heide (S&D), Olivier Chastel (Renew), Traian Băsescu (PPE), Elisabetta Gualmini 
(S&D), Bronis Ropė (Verts/ALE), Pernando Barrena Arza (The Left), Ljudmila Novak (PPE), 
Monika Beňová (S&D), Loránt Vincze (PPE), Delara Burkhardt (S&D), Manuel Pizarro (S&D), 
Marianne Vind (S&D), Isabel Carvalhais (S&D), Dietmar Köster (S&D), Romana Tomc (PPE), 
Frédérique Ries (Renew), Marek Paweł Balt (S&D), Radan Kanev (PPE), Franc Bogovič (PPE), 
Inese Vaidere (PPE), Janina Ochojska (PPE), Alex Agius Saliba (S&D), Margrete Auken 
(Verts/ALE), Emmanuel Maurel (The Left), Vlad Gheorghe (Renew), Miroslav Číž (S&D), 
Hildegard Bentele (PPE), Klemen Grošelj (Renew), Rovana Plumb (S&D), Maria-Manuel Leitão-
Marques (S&D), Viola Von Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Cyrus Engerer (S&D), Ignazio Corrao 
(Verts/ALE), Martin Buschmann (NI), Christel Schaldemose (S&D), Demetris Papadakis (S&D)

Относно: Управление на прекомерните количества пластмасови отпадъци след въвеждането 
на новите правила на ЕС относно превоза на пластмасови отпадъци

На 1 януари 2021 г. влязоха в сила нови правила на ЕС, с които се забранява износът на 
несортирани пластмасови отпадъци от ЕС за държави, които не са членки на Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР ). През последните години се наблюдава 
огромен ръст на производството на пластмаса и съответно на количеството пластмасови 
отпадъци. Само около 30% от пластмасовите отпадъци в ЕС се събират за рециклиране. Около 
половината от това количество се изнася за по-нататъшна преработка в държави извън ЕС.

Като се има предвид липсата на подходяща инфраструктура за рециклиране в ЕС за справяне 
с оставащите несортирани пластмасови отпадъци на местно равнище, сред 
неправителствените организации, занимаващи се с опазване на околната среда, се наблюдава 
нарастваща загриженост относно риска прекомерните количества пластмасови отпадъци, 
които преди щяха да бъдат изнасяни, да бъдат изгаряни или изхвърляни в депа за отпадъци.

1. По какъв начин Комисията ще гарантира, че държавите членки управляват прекомерните 
количества пластмасови отпадъци, които не се изнасят за трети държави, по начини, които 
не са вредни за природната среда и за жизнената среда на човека?

2. Освен значимите си усилия за намаляване на пластмасовите отпадъци чрез ограничаване 
на използването и производството на определени пластмаси, планира ли Комисията 
някакви конкретни стимули, за да даде възможност за инвестиции в нови и необходими 
съоръжения за рециклиране?


