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Изменение 32
Jill Evans, Caroline Lucas

Обща позиция на Съвета
Съображение 1

Обща позиция на Съвета Изменение

(1) Директива 2006/12/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
април 2006 г. относно отпадъците 
установява законодателната рамка за 
обработката на отпадъци в Общността. 
Тя дава определения за ключови 
понятия като отпадък, оползотворяване 
и обезвреждане, въвежда основни 
изисквания към управлението на 
отпадъците, по-специално задължението 
за учреждение или предприятие, което 
извършва действия по управление на 
отпадъци, да притежава разрешение или 
да бъде регистрирано, както и 
задължението за държавите-членки да 
изготвят планове за управление на 
отпадъците. Тя установява също така 
основни принципи като задължението 
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“, 
изискването, че разходите за 
обезвреждане на отпадъците трябва да 
се поемат от настоящия притежател, 
предишните притежатели на отпадъците 
или от производителя на продукта, 
който се образуват отпадъците.

(1) Директива 2006/12/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
април 2006 г. относно отпадъците 
установява законодателната рамка за 
обработката на отпадъци в Общността. 
Тя дава определения за ключови 
понятия като отпадък, оползотворяване 
и обезвреждане, въвежда основни 
изисквания към управлението на 
отпадъците, по-специално задължението 
за учреждение или предприятие, което 
извършва действия по управление на 
отпадъци, да притежава разрешение или 
да бъде регистрирано, както и 
задължението за държавите-членки да 
изготвят планове за управление на 
отпадъците. Тя установява също така 
основни принципи като задължението 
отпадъците да бъдат третирани по 
начин, който няма отрицателно 
въздействие върху околната среда и 
здравето на човека, йерархия на 
отпадъците, и, в съответствие с 
принципа „замърсителят плаща“, 
изискването, че разходите за 
обезвреждане на отпадъците трябва да 
се поемат от настоящия притежател, 
предишните притежатели на отпадъците 
или от производителя на продукта, 
който се образуват отпадъците.

Or. en
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(New amendment based on Rule 62(2)(c) of the Rules of Procedure)

Обосновка
Complementary to amendment 21 by the rapporteur which establishes the waste hierarchy as 
a general rule. Consequently, the directive does not just "encourage" Member States to apply 
the waste hierarchy.

Изменение 33
Karl-Heinz Florenz

Обща позиция на Съвета
Съображение 1a (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(1a) Първата цел на всяка политика в 
областта на отпадъците трябва да 
бъде свеждането до минимум на 
отрицателните последици от 
образуването и управлението на 
отпадъците върху човешкото здраве и 
околната среда. В това отношение 
законодателството в областта на 
отпадъците също така има за цел да 
намали използването на ресурси и 
тъй като това е един от най-
ефикасните начини за намаляване на 
емисиите на парникови газове, 
допринася напълно за изпълнението 
на целите на ЕС относно 
изменението на климата. 
Законодателството в областта на 
отпадъците също така следва да 
поощрява практическото прилагане 
на йерархията в областта на 
отпадъците.

Or. en

(This amendment is adding to the rapporteur’s amendment 1 the relevance of waste 
legislation for climate change mitigation.)

Обосновка

In the spirit of EP 1st reading amendment 38/108/157/141, it should be underlined that waste 
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legislation plays an important role to reduce greenhouse gas emissions. About 10% of the 
EU’s climate change objective for 2020 could be achieved if more recoverable waste is 
recovered and recycled instead of being disposed of.

Изменение 34
Jill Evans, Caroline Lucas

Обща позиция на Съвета
Съображение 8

Обща позиция на Съвета Изменение

Следва да се прилагат ефективни и 
последователни правила за третиране на 
отпадъците по отношение на движимо 
имущество, от което притежателят се 
освобождава или възнамерява да се 
освободи, или е длъжен да се освободи, 
като се предвидят и определени 
изключения.

Следва да се прилагат ефективни и 
последователни правила за третиране на 
отпадъците по отношение на вещества 
и предмети, от които притежателят се 
освобождава или възнамерява да се 
освободи, или е длъжен да се освободи, 
като се предвидят и определени 
изключения.

Or. en

(New amendment based on Rule 62(2)(c) of the Rules of Procedure)

Обосновка

The term "property" is potentially misleading, as it seems to suggest that rules only apply to 
waste that belong to the person discarding it. However, as it is quite possible that someone 
might discard something s/he does not own, the term "property" should be replaced with the 
terms used in the definition of "waste".

Изменение 35
Karin Scheele

Обща позиция на Съвета
Съображение 9 a (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(9а) За да се гарантира всеобхватна и 
далновидна защита на почвите 
държавите-членки могат - въпреки 
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изключението от обхвата на 
действие на настоящата директива -
да уреждат почвите и по-специално 
замърсените почви на национално 
равнище също и в рамките на 
разпоредбите за отпадъците.

Or. de

(III)

Обосновка

The common position provides for an exclusion for soil (including unexcavated soil). It should 
be made clear that - particularly so long as no EU-wide provisions relating to soil exist -
Member States may also adopt provisions concerning soil as part of their law on waste.

Изменение 36
Anne Laperrouze

Обща позиция на Съвета
Съображение 12

Обща позиция на Съвета Изменение

(12) Класификацията на отпадъци 
като опасни отпадъци следва да се 
основава, inter alia, на 
законодателството на Общността 
относно химичните продукти, по-
специално по отношение на 
класификацията на препаратите 
като опасни, включително 
прилаганите за тази цел пределно 
допустими концентрации. Освен това 
е необходимо да се запази системата, 
по която отпадъците и опасните 
отпадъци са класифицирани в 
съответствие със списъка на вида на 
отпадъците, последно установен в 
Решение 2000/532/ЕО на Комисията, с 
цел да се насърчава хармонизирана 
класификация на отпадъците и да се 
осигури хармонизирано определяне на 
опасните отпадъци в Общността.

(12) Опасните отпадъци се 
окачествяват според тяхната 
опасност и рисковите критерии. В 
резултат на това, те трябва да се 
регулират от стриктни 
спецификации, така че да се 
предотвратят или ограничат, в 
рамките на възможното, 
отрицателните ефекти от 
неподходящо управление, които 
могат да засегнат околната среда и 
да създадат рискове за човешкото 
здраве и безопасността. Поради 
техните опасни свойства, опасните 
отпадъци се нуждаят от подходящо 
управление, което да включва 
специфични и пригодени техники за 
събиране и обработка, специални 
проверки и подходящи условия за 
проследяване. Всички лица, 
обработващи опасни отпадъци, 
трябва да притежават съответната 



AM\711129BG.doc 7/76 PE402.733v01-00

BG

квалификация и обучение.

Or. en

(Amendment 11 adopted at First Reading)

Обосновка

As the WFD will repeal the Hazardous Waste Directive, it is particularly important to ensure 
that the hazardous waste management sector is adequately taken into account in the text of 
the Directive.

Изменение 37
Françoise Grossetête

Обща позиция на Съвета
Съображение 12

Обща позиция на Съвета Изменение

(12) Класификацията на отпадъци 
като опасни отпадъци следва да се 
основава, inter alia, на 
законодателството на Общността 
относно химичните продукти, по-
специално по отношение на 
класификацията на препаратите 
като опасни, включително 
прилаганите за тази цел пределно 
допустими концентрации. Освен това 
е необходимо да се запази системата, 
по която отпадъците и опасните 
отпадъци са класифицирани в 
съответствие със списъка на вида на 
отпадъците, последно установен в 
Решение 2000/532/ЕО на Комисията, с 
цел да се насърчава хармонизирана 
класификация на отпадъците и да се 
осигури хармонизирано определяне на 
опасните отпадъци в Общността.

(12) Опасните отпадъци се 
окачествяват според тяхната 
опасност и рисковите критерии. В 
резултат на това, те трябва да се 
регулират от стриктни 
спецификации, така че да се 
предотвратят или ограничат, в 
рамките на възможното, 
отрицателните ефекти от 
неподходящо управление, които 
могат да засегнат околната среда и 
да създадат рискове за човешкото 
здраве и безопасността. Поради 
техните опасни свойства, опасните 
отпадъци се нуждаят от подходящо 
управление, което да включва 
специфични и пригодени техники за 
събиране и обработка, специални 
проверки и подходящи условия за 
проследяване. Всички лица, 
обработващи опасни отпадъци, 
трябва да притежават съответната 
квалификация и обучение.

Or. en
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Обосновка

As the WFD will repeal the Hazardous Waste Directive, it is particularly important to ensure 
that the hazardous waste management sector is adequately taken into account in the text of 
the Directive, as was suggested by the Parliament at 1st Reading (Amendment 11 adopted at 
First Reading). The introduction of a reference to the legislation on chemicals in this recital 
leads to confusion. The objectives of these legislations are different.

Изменение 38
Anne Ferreira

Обща позиция на Съвета
Съображение 12

Обща позиция на Съвета Изменение

(12) Класификацията на отпадъци 
като опасни отпадъци следва да се 
основава, inter alia, на 
законодателството на Общността 
относно химичните продукти, по-
специално по отношение на 
класификацията на препаратите 
като опасни, включително 
прилаганите за тази цел пределно 
допустими концентрации. Освен това 
е необходимо да се запази системата, 
по която отпадъците и опасните 
отпадъци са класифицирани в 
съответствие със списъка на вида на 
отпадъците, последно установен в 
Решение 2000/532/ЕО на Комисията, с 
цел да се насърчава хармонизирана 
класификация на отпадъците и да се 
осигури хармонизирано определяне на 
опасните отпадъци в Общността.

(12) Опасните отпадъци се 
окачествяват според тяхната 
опасност и рисковите критерии. В 
резултат на това, те трябва да 
подлежат на стриктни 
спецификации, така че да се 
предотвратят или ограничат, в 
рамките на възможното, 
отрицателните ефекти от 
неподходящо управление, които 
могат да засегнат околната среда и 
да създадат рискове за човешкото 
здраве и безопасността. Поради 
техните опасни свойства, опасните 
отпадъци се нуждаят от подходящо 
управление, което да включва 
специфични и пригодени техники за 
събиране и обработка, специални 
проверки и подходящи условия за 
проследяване. Всички лица, 
обработващи опасни отпадъци, 
трябва да притежават съответната 
квалификация и обучение.

Or. fr

(Reinstatement of Amendment 11 adopted at first reading)
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Обосновка

The repeal of the current Hazardous Waste Directive must not be interpreted as a loophole 
making it possible to be less demanding about hazardous waste management. Therefore, it is 
important to make a clear statement on the subject in the recitals.

Изменение 39
Jill Evans, Caroline Lucas

Обща позиция на Съвета
Съображение 12 a (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(12а) Опасните отпадъци трябва да 
се регулират от стриктни 
спецификации, така че да се 
предотвратят отрицателните 
ефекти от неподходящо управление, 
които могат да засегнат околната 
среда и да създадат рискове за 
човешкото здраве и безопасността. 
Поради техните опасни свойства, 
опасните отпадъци се нуждаят от 
подходящо управление, което да 
включва специфични и пригодени 
техники за събиране и обработка, 
специални проверки и подходящи 
условия за проследяване. Всички лица, 
обработващи опасни отпадъци, 
трябва да притежават съответната 
квалификация и обучение.

Or. en

(Reinstatement of amendment 11 from first reading in modified form)
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Изменение 40
Jill Evans, Caroline Lucas

Обща позиция на Съвета
Съображение 17

Обща позиция на Съвета Изменение

(17) Определенията за оползотворяване 
и обезвреждане трябва да бъдат 
изменени, за да се гарантира ясно 
разграничаване между двете понятия, 
въз основа на действителната разлика 
във въздействието им върху околната 
среда чрез заместване на природни 
ресурси в икономиката и като се 
признават потенциалните ползи за 
околната среда и здравето на човека от 
използването на отпадъците като 
ресурс. Освен това могат да се 
разработят насоки за изясняване на 
случаи, при които е трудно да се 
приложи на практика това 
разграничение или където 
класифицирането на дейността като 
оползотворяване не отговаря на 
реалното въздействие на операцията 
върху околната среда.

(17) Определенията за оползотворяване 
и обезвреждане трябва да бъдат 
изменени, за да се гарантира ясно 
разграничаване между двете понятия, 
въз основа на действителната разлика 
във въздействието им върху околната 
среда чрез заместване на природни 
ресурси в икономиката и като се 
признават потенциалните ползи за 
околната среда и здравето на човека от 
използването на отпадъците като 
ресурс. Освен това следва да се 
разработят критерии за изясняване на 
случаи, при които е трудно да се 
приложи на практика това 
разграничение или където 
класифицирането на дейността като 
оползотворяване не отговаря на 
реалното въздействие на операцията 
върху околната среда.

Or. en

(New amendment based on Rule 62(2)(c) of the Rules of Procedure, and in line with 
amendment 38/108/157/140/141 from first reading)

Обосновка

Linked to new amendment to Article 8(2) by the same authors. In case efficiency criteria are 
set for waste incineration in this directive, the same should be done for other recovery 
operations to better distinguish true recovery operations from sham recovery operations. As 
such criteria would be essential elements, they should be set in co-decision.
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Изменение 41
Karin Scheele

Обща позиция на Съвета
Съображение 17 a (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(17а) Едно разумно и съобразено с 
околната среда рециклиране включва 
в себе си изпълнението на 
заложените в настоящата 
директива условия, въз основа на 
които могат да се определят 
критериите за "край на отпадъка".

Or. de

Обосновка

In comparison with the Commission proposal, Article 5(1) of the common position 
incorporates additional conditions as a basis for the criteria for the end of waste status. These 
conditions should afford a high level of protection of the environment and health and should 
also apply with a view to worthwhile recycling.

Изменение 42
Jill Evans, Caroline Lucas

Обща позиция на Съвета
Съображение 18

Обща позиция на Съвета Изменение

(18) Настоящата директива следва 
също така да изясни кога изгарянето 
на твърди битови отпадъци е 
ефективно от енергийна гледна точка 
и може да бъде считано за дейност по 
оползотворяване.

заличава се

Or. en
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(New amendment based on Rule 62(2)(c) of the Rules of Procedure, and in line with 
amendment 83 from first reading)

Обосновка

The Common position would reclassify certain municipal waste incinerators as recovery 
operations, even when they do not comply with best available technology. Such 
reclassification would attract further investment into incinerators and hereby directly 
undermine the investment needed for reuse and recycling, operations that save more energy 
and natural resources than incineration "recovers". Any such reclassification should 
therefore be deleted from the common position. Such efficiency considerations would be more 
appropriately dealt with in the revision of the IPPC and the waste incineration directive.

Изменение 43
Jill Evans, Caroline Lucas

Обща позиция на Съвета
Съображение 20

Обща позиция на Съвета Изменение

(20) Не следва да се смесват различните 
аспекти на определението за отпадъци 
и, при необходимост, следва да се 
прилагат съответните процедури за 
странични продукти, които не са 
отпадъци, от една страна, и за отпадъци, 
които престават да бъдат отпадъци, от 
друга страна. За да се уточнят някои 
аспекти на определението за отпадък, 
настоящата директива следва да изясни:

(20) Не следва да се смесват различните 
аспекти на определението за отпадъци 
и, при необходимост, следва да се 
прилагат съответните процедури за 
странични продукти, които не са 
отпадъци, от една страна, и за отпадъци, 
които престават да бъдат отпадъци, от 
друга страна. За да се уточнят някои 
аспекти на определението за отпадък, 
настоящата директива следва да изясни:

– кога вещества или предмети, получени 
в резултат от производствен процес, 
чиято главна цел не е производството на 
такива вещества или предмети, 
представляват странични продукти, а не 
отпадъци. Решението, че определено 
вещество не е отпадък може да се вземе 
единствено въз основа на координиран 
подход, който се актуализира редовно, и 
в случаите, когато то е съвместимо с 
опазването на околната среда и на 
човешкото здраве. Ако се позволява 
употребата на страничен продукт въз 
основа на екологичен лиценз или общи 

– кога вещества или предмети, получени 
в резултат от производствен процес, 
чиято главна цел не е производството на 
такива вещества или предмети, 
представляват странични продукти, а не 
отпадъци. Решението, че определено 
вещество не е отпадък може да се вземе 
единствено въз основа на координиран 
подход, който се актуализира редовно, и 
в случаите, когато то е съвместимо с 
опазването на околната среда и на 
човешкото здраве. Ако се позволява 
употребата на страничен продукт въз 
основа на екологичен лиценз или общи 
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екологични норми, това може да се 
използва от държавите-членки като 
инструмент за вземане на решение, че 
не се очаква тя да доведе до цялостно 
вредно въздействие върху околната 
среда или човешкото здраве; и

екологични норми, това може да се 
използва от държавите-членки като 
инструмент за вземане на решение, че 
не се очаква тя да доведе до цялостно 
вредно въздействие върху околната 
среда или човешкото здраве; и

– кога определени отпадъци престават 
да бъдат отпадъци, като установи 
критерии за край на отпадъка, които 
осигуряват висока степен на опазване на 
околната среда и екологична и 
икономическа полза; сред възможните 
категории отпадъци, за които следва да 
се разработят спецификации и критерии 
за „край на отпадъка“, включително за 
отпадъците от строителство и 
разрушаване, някои видове пепели и 
шлаки, метален скрап, компост, 
отпадъчна хартия и стъкло. За целите 
на достигане до статуса на край на 
отпадъка, дейността по 
оползотворяване може да бъде 
сведена до проверка на отпадъците с 
цел удостоверяване, че те отговарят 
на критериите за статус на край на 
отпадъка.

– кога определени отпадъци престават 
да бъдат отпадъци, като установи 
критерии за край на отпадъка, които 
осигуряват висока степен на опазване на 
околната среда и екологична и 
икономическа полза; сред възможните 
категории отпадъци, за които следва да 
се разработят спецификации и критерии 
за „край на отпадъка“, включително за 
отпадъците от строителство и 
разрушаване, някои видове пепели и 
шлаки, метален скрап, компост, 
отпадъчна хартия и стъкло.

Концепцията за странични продукти 
и отпадъци, които престават да 
бъдат отпадъци не се прилага по 
отношение на трансграничните 
превози за трети страни.

Or. en

(First part is a new amendment based on Rule 62(2)(c) of the Rules of Procedure, second part 
is new to address an oversight in first reading so as to ensure coherence with international 

obligations.)

Обосновка

First part: In line with amendments 4 and 11 by the rapporteur, waste can only cease to be a 
waste when the re-use, recycling or recovery operation is completed. A mere checking of 
waste cannot be tantamount to completing a recovery operation.

Second part: The concepts of by-products and of a waste ceasing to be waste are not known 
in international waste legislation such as the Basel Convention on trans-boundary shipments 
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of hazardous and other wastes. In order to ensure full compliance with international 
obligations, they cannot apply for trans-boundary shipments.

Изменение 44
Jules Maaten

Обща позиция на Съвета
Съображение 20

Обща позиция на Съвета Изменение

(20) Не следва да се смесват различните 
аспекти на определението за отпадъци 
и, при необходимост, следва да се 
прилагат съответните процедури за 
странични продукти, които не са 
отпадъци, от една страна, и за отпадъци, 
които престават да бъдат отпадъци, от 
друга страна. За да се уточнят някои 
аспекти на определението за отпадък, 
настоящата директива следва да изясни:

(20) Не следва да се смесват различните 
аспекти на определението за отпадъци 
и, при необходимост, следва да се 
прилагат съответните процедури за 
странични продукти, които не са 
отпадъци, от една страна, и за отпадъци, 
които престават да бъдат отпадъци, от 
друга страна. За да се уточнят някои 
аспекти на определението за отпадък, 
настоящата директива следва да изясни:

– кога вещества или предмети, получени 
в резултат от производствен процес, 
чиято главна цел не е производството на 
такива вещества или предмети, 
представляват странични продукти, а не 
отпадъци. Решението, че определено 
вещество не е отпадък може да се вземе 
единствено въз основа на координиран 
подход, който се актуализира редовно, и 
в случаите, когато то е съвместимо с 
опазването на околната среда и на 
човешкото здраве. Ако се позволява 
употребата на страничен продукт въз 
основа на екологичен лиценз или общи 
екологични норми, това може да се 
използва от държавите-членки като 
инструмент за вземане на решение, че 
не се очаква тя да доведе до цялостно 
вредно въздействие върху околната 
среда или човешкото здраве; и

– кога вещества или предмети, получени 
в резултат от производствен процес, 
чиято главна цел не е производството на 
такива вещества или предмети, 
представляват странични продукти, а не 
отпадъци. Решението, че определено 
вещество не е отпадък може да се вземе 
единствено въз основа на координиран 
подход, който се актуализира редовно, и 
в случаите, когато то е съвместимо с 
опазването на околната среда и на 
човешкото здраве. Ако се позволява 
употребата на страничен продукт въз 
основа на екологичен лиценз или общи 
екологични норми, това може да се 
използва от държавите-членки като 
инструмент за вземане на решение, че 
не се очаква тя да доведе до цялостно 
вредно въздействие върху околната 
среда или човешкото здраве; и

– кога определени отпадъци престават 
да бъдат отпадъци, като установи 
критерии за край на отпадъка, които 
осигуряват висока степен на опазване на 

– кога определени отпадъци престават 
да бъдат отпадъци, като установи 
критерии за край на отпадъка, които 
осигуряват висока степен на опазване на 
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околната среда и екологична и 
икономическа полза; сред възможните 
категории отпадъци, за които следва да 
се разработят спецификации и критерии 
за „край на отпадъка“, включително за 
отпадъците от строителство и 
разрушаване, някои видове пепели и 
шлаки, метален скрап, компост, 
отпадъчна хартия и стъкло. За целите на 
достигане до статуса на край на 
отпадъка, дейността по оползотворяване 
може да бъде сведена до проверка на 
отпадъците с цел удостоверяване, че те 
отговарят на критериите за статус на 
край на отпадъка.

околната среда и екологична и 
икономическа полза; сред възможните 
категории отпадъци, за които следва да 
се разработят спецификации и критерии 
за „край на отпадъка“, включително за 
отпадъците от строителство и 
разрушаване, някои видове пепели, 
метален скрап, компост, отпадъчна 
хартия и стъкло. За целите на достигане 
до статуса на край на отпадъка, 
дейността по оползотворяване може да 
бъде сведена до проверка на отпадъците 
с цел удостоверяване, че те отговарят на 
критериите за статус на край на 
отпадъка.

Or. en

Обосновка

As certain types of slag should rather be seen a typical by-products then waste, the inclusion 
of slags in the list of potential materials to be considered for evaluation against end-of-waste 
criteria.

Изменение 45
Anne Ferreira

Обща позиция на Съвета
Съображение 20

Council common position Amendment

(20) Не следва да се смесват различните 
аспекти на определението за отпадъци 
и, при необходимост, следва да се 
прилагат съответните процедури за 
странични продукти, които не са 
отпадъци, от една страна, или за
отпадъци, които престават да бъдат 
отпадъци, от друга страна. За да се 
уточнят някои аспекти на 
определението за отпадък, настоящата 
директива следва да изясни:

(20) Не следва да се смесват различните 
аспекти на определението за отпадъци и 
следва да се прилагат съответните 
процедури за отпадъци, които престават 
да бъдат отпадъци. За да се уточнят 
някои аспекти на определението за 
отпадък, настоящата директива следва 
да изясни

- кога вещества или предмети, 
получени в резултат от 
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производствен процес, чиято главна 
цел не е производството на такива 
вещества или предмети, 
представляват странични продукти, 
а не отпадъци. Решението, че 
определено вещество не е отпадък 
може да се вземе единствено въз 
основа на координиран подход, който 
се актуализира редовно, и в случаите, 
когато то е съвместимо с опазването 
на околната среда и на човешкото 
здраве. Ако се позволява употребата 
на страничен продукт въз основа на 
екологичен лиценз или общи 
екологични норми, това може да се 
използва от държавите-членки като 
инструмент за вземане на решение, че 
не се очаква тя да доведе до цялостно 
вредно въздействие върху околната 
среда или човешкото здраве; и
– кога определени отпадъци престават 
да бъдат отпадъци, като установи 
критерии за край на отпадъка, които 
осигуряват висока степен на опазване на 
околната среда и екологична и 
икономическа полза; сред възможните 
категории отпадъци, за които следва да 
се разработят спецификации и критерии 
за „край на отпадъка“, включително за 
отпадъците от строителство и 
разрушаване, някои видове пепели и 
шлаки, метален скрап, компост, 
отпадъчна хартия и стъкло. За целите на 
достигане до статуса на край на 
отпадъка, дейността по оползотворяване 
може да бъде сведена до проверка на 
отпадъците с цел удостоверяване, че те 
отговарят на критериите за статус на 
край на отпадъка.

- кога определени отпадъци престават 
да бъдат отпадъци, като установи 
критерии за край на отпадъка, които 
осигуряват висока степен на опазване на 
околната среда и екологична и 
икономическа полза; сред възможните 
категории отпадъци, за които следва да 
се разработят спецификации и критерии 
за „край на отпадъка“, включително за 
отпадъците от строителство и 
разрушаване, някои видове пепели и 
шлаки, метален скрап, компост, 
отпадъчна хартия и стъкло. За целите на 
достигане до статуса на край на 
отпадъка, дейността по оползотворяване 
може да бъде сведена до проверка на 
отпадъците с цел удостоверяване, че те 
отговарят на критериите за статус на 
край на отпадъка.

Or. fr

Обосновка

The guidelines published by the Commission (21 February 2007) are the relevant framework 
for clarifying this question and avoiding potential legal proceedings. The definition contained 
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in the Council's common position could cause greater confusion and lead to an undesirable 
reclassification of waste as by-products.

Изменение 46
Adriana Poli Bortone

Обща позиция на Съвета
Съображение 20

Обща позиция на Съвета Изменение

(20) Не следва да се смесват различните 
аспекти на определението за отпадъци 
и, при необходимост, следва да се 
прилагат съответните процедури за 
странични продукти, които не са 
отпадъци, от една страна, и за отпадъци, 
които престават да бъдат отпадъци, от 
друга страна. За да се уточнят някои 
аспекти на определението за отпадък,
настоящата директива следва да изясни:

(20) Не следва да се смесват различните 
аспекти на определението за отпадъци 
и, при необходимост, следва да се 
прилагат съответните процедури за 
странични продукти, които не са 
отпадъци, от една страна, и за отпадъци, 
които престават да бъдат отпадъци, от 
друга страна. За да се уточнят някои 
аспекти на определението за отпадък, 
настоящата директива следва да изясни:

– кога вещества или предмети, получени 
в резултат от производствен процес, 
чиято главна цел не е производството на 
такива вещества или предмети, 
представляват странични продукти, а не 
отпадъци. Решението, че определено 
вещество не е отпадък може да се вземе 
единствено въз основа на координиран 
подход, който се актуализира редовно, и 
в случаите, когато то е съвместимо с 
опазването на околната среда и на 
човешкото здраве. Ако се позволява 
употребата на страничен продукт въз 
основа на екологичен лиценз или общи 
екологични норми, това може да се 
използва от държавите-членки като 
инструмент за вземане на решение, че 
не се очаква тя да доведе до цялостно 
вредно въздействие върху околната 
среда или човешкото здраве; и

– кога вещества или предмети, получени 
в резултат от производствен процес, 
чиято главна цел не е производството на 
такива вещества или предмети, 
представляват странични продукти, а не 
отпадъци. Решението, че определено 
вещество не е отпадък може да се вземе 
единствено въз основа на координиран 
подход, който се актуализира редовно, и 
в случаите, когато то е съвместимо с 
опазването на околната среда и на
човешкото здраве. Ако се позволява 
употребата на страничен продукт въз 
основа на екологичен лиценз или общи 
екологични норми, това може да се 
използва от държавите-членки като 
инструмент за вземане на решение, че 
не се очаква тя да доведе до цялостно 
вредно въздействие върху околната 
среда или човешкото здраве; и

– кога определени отпадъци престават 
да бъдат отпадъци, като установи 
критерии за край на отпадъка, които 
осигуряват висока степен на опазване на 

– кога определени отпадъци престават 
да бъдат отпадъци, като установи 
критерии за край на отпадъка, които 
осигуряват висока степен на опазване на 
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околната среда и екологична и 
икономическа полза; сред възможните 
категории отпадъци, за които следва да 
се разработят спецификации и критерии 
за „край на отпадъка“, включително за 
отпадъците от строителство и 
разрушаване, някои видове пепели и 
шлаки, метален скрап, компост, 
отпадъчна хартия и стъкло. За целите на 
достигане до статуса на край на 
отпадъка, дейността по оползотворяване 
може да бъде сведена до проверка на 
отпадъците с цел удостоверяване, че те 
отговарят на критериите за статус на 
край на отпадъка.

околната среда и екологична и 
икономическа полза; сред възможните 
категории отпадъци, за които следва да 
се разработят спецификации и критерии 
за „край на отпадъка“, включително за 
отпадъците от строителство и 
разрушаване, някои видове пепели и 
шлаки, метален скрап, компост, 
отпадъчна хартия и стъкло, както и 
други избрани категории отпадъци, 
които могат лесно да се 
идентифицират посредством 
наличните европейски технически 
стандарти. За целите на достигане до 
статуса на край на отпадъка, дейността 
по оползотворяване може да бъде 
сведена до проверка на отпадъците с цел 
удостоверяване, че те отговарят на 
критериите за статус на край на 
отпадъка.

Or. en

Обосновка

It should be clear that end-of-waste should only apply as an exception to specifically selected 
and clearly identifiable waste streams. European technical standards provide a sound basis 
for identifying specific categories of waste and getting information about their technical and 
environmental features.

Изменение 47
Vittorio Prodi

Обща позиция на Съвета
Съображение 20

Обща позиция на Съвета Изменение

(20) Не следва да се смесват различните 
аспекти на определението за отпадъци 
и, при необходимост, следва да се 
прилагат съответните процедури за 
странични продукти, които не са 
отпадъци, от една страна, и за отпадъци, 
които престават да бъдат отпадъци, от 

(20) Не следва да се смесват различните 
аспекти на определението за отпадъци 
и, при необходимост, следва да се 
прилагат съответните процедури за 
странични продукти, които не са 
отпадъци, от една страна, и за отпадъци, 
които престават да бъдат отпадъци, от 
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друга страна. За да се уточнят някои 
аспекти на определението за отпадък, 
настоящата директива следва да изясни:

друга страна. За да се уточнят някои 
аспекти на определението за отпадък, 
настоящата директива следва да изясни:

– кога вещества или предмети, получени 
в резултат от производствен процес, 
чиято главна цел не е производството на 
такива вещества или предмети, 
представляват странични продукти, а не 
отпадъци. Решението, че определено 
вещество не е отпадък може да се вземе 
единствено въз основа на координиран 
подход, който се актуализира редовно, и 
в случаите, когато то е съвместимо с 
опазването на околната среда и на 
човешкото здраве. Ако се позволява 
употребата на страничен продукт въз 
основа на екологичен лиценз или общи 
екологични норми, това може да се 
използва от държавите-членки като 
инструмент за вземане на решение, че 
не се очаква тя да доведе до цялостно 
вредно въздействие върху околната 
среда или човешкото здраве; и

– кога вещества или предмети, получени 
в резултат от производствен процес, 
чиято главна цел не е производството на 
такива вещества или предмети, 
представляват странични продукти, а не 
отпадъци. Решението, че определено 
вещество не е отпадък може да се вземе 
единствено въз основа на координиран 
подход, който се актуализира редовно, и 
в случаите, когато то е съвместимо с 
опазването на околната среда и на 
човешкото здраве. Ако се позволява 
употребата на страничен продукт въз 
основа на екологичен лиценз или общи 
екологични норми, това може да се 
използва от държавите-членки като 
инструмент за вземане на решение, че 
не се очаква тя да доведе до цялостно 
вредно въздействие върху околната 
среда или човешкото здраве; и

– кога определени отпадъци престават 
да бъдат отпадъци, като установи 
критерии за край на отпадъка, които 
осигуряват висока степен на опазване на 
околната среда и екологична и 
икономическа полза; сред възможните 
категории отпадъци, за които следва да 
се разработят спецификации и критерии 
за „край на отпадъка“, включително за 
отпадъците от строителство и 
разрушаване, някои видове пепели и 
шлаки, метален скрап, компост, 
отпадъчна хартия и стъкло. За целите на 
достигане до статуса на край на 
отпадъка, дейността по оползотворяване 
може да бъде сведена до проверка на 
отпадъците с цел удостоверяване, че те 
отговарят на критериите за статус на 
край на отпадъка.

– кога определени отпадъци престават 
да бъдат отпадъци, като установи 
критерии за край на отпадъка, които 
осигуряват висока степен на опазване на 
околната среда и екологична и 
икономическа полза; сред възможните 
категории отпадъци, за които следва да 
се разработят спецификации и критерии 
за „край на отпадъка“, включително за 
отпадъците от строителство и 
разрушаване, някои видове пепели и 
шлаки, метален скрап, компост, 
отпадъчна хартия и стъкло, както и 
класифицирани алтернативни горива 
с високо съдържание на отпадъчна 
биомаса. За целите на достигане до 
статуса на край на отпадъка, дейността 
по оползотворяване може да бъде 
сведена до проверка на отпадъците с цел 
удостоверяване, че те отговарят на 
критериите за статус на край на 
отпадъка.

Or. en
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Обосновка

In order to avoid distortion of markets by using virgin biomass for energy purposes, it is 
necessary to foster the use of alternative fuels having a high portion of non-virgin biomass. 
Such biomass fraction is CO2 neutral. Certain types of such fuels have such a high quality 
making them fit for being used, in substitution for traditional (fossil) fuel, in controlled 
industrial plants. This saves primary natural resources (e.g. coal, “virgin biomass”), CO2 
emissions and contributes to the Eu

Изменение 48
Karin Scheele

Обща позиция на Съвета
Съображение 20 a (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(20а) "Краят на отпадъка" като цяло 
не бива да довежда до вредни 
последици за околната среда или 
здравето при използването на 
материала или предмета. Това 
означава също така, че във вторичния 
продукт не бива да се съдържат по-
високи стойности на вредни 
вещества, отколкото при 
съпоставимите първични суровини. 
Гарантирането на този критерии 
трябва да стане чрез система за 
гарантиране на качеството.

Or. de

(The common position amends the article on end of waste status. This renders a clarification 
necessary.)

Обосновка

The end of waste status must not damage the environment or health. However, the 
incorporation of pollutants into a product can result in pollutants spreading into the 
environment. For example, using purified lead glass from cathode ray tubes to manufacture 
building materials could result in a future release of lead at the time of demolition. This 
would not constitute sustainable use of secondary products.
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Изменение 49
Karl-Heinz Florenz

Обща позиция на Съвета
Съображение 22

Обща позиция на Съвета Изменение

(22) Въз основа на определението за 
отпадък, с цел повишаване на 
сигурността и последователността, 
Комисията може да приеме насоки за 
уточняване кога, в определени случаи, 
вещества или предмети стават отпадък. 
Такива насоки могат да бъдат 
разработени, inter alia, за 
електрическото и електронното 
оборудване, както и за превозните 
средства.

(22) Въз основа на определението за 
отпадък, с цел повишаване на 
сигурността и последователността, 
Комисията следва да приеме мерки за 
уточняване кога, в определени случаи, 
вещества или предмети стават отпадък. 
Такива мерки следва да бъдат 
разработени, inter alia, за 
електрическото и електронното 
оборудване, както и за превозните 
средства.

Or. en

Обосновка

Refers to amendment 17 and 1st reading agreement 103.

Изменение 50
Jill Evans, Caroline Lucas

Обща позиция на Съвета
Съображение 22

Обща позиция на Съвета Изменение

(22) Въз основа на определението за 
отпадък, с цел повишаване на 
сигурността и последователността, 
Комисията може да приеме насоки за 
уточняване кога, в определени случаи, 
вещества или предмети стават отпадък. 
Такива насоки могат да бъдат 
разработени, inter alia, за 
електрическото и електронното 
оборудване, както и за превозните 
средства.

(22) Въз основа на определението за 
отпадък, с цел повишаване на 
сигурността и последователността, 
Комисията може да приеме насоки за 
уточняване кога, в определени случаи, 
вещества или предмети стават отпадък. 
Такива насоки следва неотложно да 
бъдат разработени, inter alia, за 
електрическото и електронното 
оборудване, както и за превозните 
средства, за да се премахнат 
празнотите в законодателството 
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относно превоз на отпадъци.

Or. en

(New amendment based on Rule 62(2)(c) of the Rules of Procedure)

Обосновка

Large quantities of waste electrical and electronic equipment are shipped to Africa in the 
guise of reuse, only to be dumped there. Old vessels make their last journey to Asia, to be 
scrapped under completely unacceptable conditions for human health and the environment. It 
is long overdue that the Commission develops guidelines to close the loopholes in the waste 
shipment regulation with regard to the waste definition.

Изменение 51
Jill Evans, Caroline Lucas

Обща позиция на Съвета
Съображение 26

Обща позиция на Съвета Изменение

(26) Настоящата директива следва да 
допринесе за доближаването на ЕС към 
едно „рециклиращо общество“, което се 
стреми да избягва образуването на 
отпадъци и ги използва като ресурс. По 
специално, Шестата програма за 
действие на Общността за околната 
среда призовава за мерки, насочени към 
гарантиране на разделяне при 
източника, събиране и рециклиране на
приоритетните потоци отпадъци. В 
съответствие с тази цел и като средство 
за улесняване или подобряване на 
потенциала за оползотворяване, 
отпадъците следва да се събират 
разделно, ако това е осъществимо от 
техническа, екологична и икономическа 
гледна точка, преди да преминат 
действия по оползотворяване, които 
дават най-благоприятните резултати за 
околната среда като цяло.

(26) Настоящата директива следва да 
допринесе за доближаването на ЕС към 
едно „рециклиращо общество“, което се 
стреми да избягва образуването на 
отпадъци и ги използва като ресурс. По 
специално, Шестата програма за 
действие на Общността за околната 
среда призовава за мерки, насочени към 
гарантиране на разделяне при 
източника, събиране и рециклиране на 
приоритетните потоци отпадъци. В 
съответствие с тази цел и като средство 
за улесняване или подобряване на 
потенциала за оползотворяване, 
отпадъците следва да се събират 
разделно и опасните съединения 
следва да се отделят от 
отпадъчните потоци, ако това е 
осъществимо от техническа, екологична 
и икономическа гледна точка, преди да 
преминат действия по оползотворяване, 
които дават най-благоприятните 
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резултати за околната среда като цяло.

Or. en

(New amendment based on Rule 62(2)(c) of the Rules of Procedure in line with amendment 54 
from first reading)

Обосновка

The separation of hazardous compounds, where possible, improves the possibilities for 
recovery. Hazardous compounds should be taken out of the economic cycle, and not 
contaminate new products following recovery.

Изменение 52
Eija-Riitta Korhola

Обща позиция на Съвета
Съображение 26 a (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(26а) Държавите-членки следва да не 
подкрепят изгарянето на вторични 
суровини (отделни отпадъци като 
рециклирана хартия) в съответствие 
с целите на рециклиращото 
общество.

Or. en

Обосновка

After Commission has published the Climate Action and Renewable Energy Package, in 
particular proposal for a directive on the promotion of the use of energy from renewable 
sources, it is important to see that economic instruments are not used in a way that would 
render the waste hierarchy worthless.
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Изменение 53
Cristiana Muscardini

Обща позиция на Съвета
Съображение 26 a (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(26а) Поддържайки необходимото 
ниво на защита на околната среда, 
държавите-членки следва да 
осигуряват достатъчни и рентабилни 
варианти за управление в областта 
на отпадъците, получени при 
операции на рециклиране, което да 
бъде признание за ключовата роля на 
инсталациите за рециклиране при 
намаляването на окончателното 
обезвреждане. Подобни остатъчни 
отпадъци са сериозна пречка за по-
нататъшното нарастване на 
капацитета за рециклиране и 
компетентните органи следва да 
предприемат необходимите действия 
в съгласие с целта за постигане на 
"рециклиращо общество“.

Or. en

(Am. 9 EP 1st reading)

Обосновка

The amendment clarifies that “secondary waste” from recycling operations needs to be 
planned for in order to achieve recycling society and to create lead markets in the EU.

Изменение 54
Eija-Riitta Korhola

Обща позиция на Съвета
Съображение 26 б (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(26б) Поддържайки необходимото 
ниво на защита на околната среда, 
държавите-членки следва да 
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осигуряват достатъчни и рентабилни 
варианти за управление в областта 
на отпадъците, получени при 
операции на рециклиране, което да 
бъде признание за ключовата роля на 
инсталациите за рециклиране при 
намаляването на окончателното 
обезвреждане. Подобни остатъчни 
отпадъци са сериозна пречка за по-
нататъшното нарастване на 
капацитета за рециклиране и 
компетентните органи следва да 
предприемат необходимите действия 
в съгласие с целта за постигане на 
"рециклиращо общество“.

Or. en

(EP 1st reading Amendment 9)

Обосновка

The amendment clarifies that “secondary waste” from recycling operations needs to be 
planned for in order to achieve recycling society and to create lead markets in the EU.

Изменение 55
Jill Evans, Caroline Lucas

Обща позиция на Съвета
Съображение 28

Обща позиция на Съвета Изменение

(28) Йерархията на отпадъците като 
цяло представлява най-добрата 
възможност за околната среда в 
законодателството и в политиката 
относно отпадъците, като отклонението 
от тази йерархия може да се окаже 
необходимо за специфични потоци от 
отпадъци, когато това е оправдано по 
причини като, inter alia, техническа 
пригодност, икономическа 
перспективност и опазване на околната 
среда.

(28) Йерархията на отпадъците като 
цяло определя приоритетния ред на 
това какво представлява най-добрата 
възможност за околната среда в 
законодателството и в политиката 
относно отпадъците, като отклонението 
от тази йерархия може да се окаже 
необходимо за специфични потоци от 
отпадъци, когато това е оправдано по 
причини като, inter alia, техническа 
пригодност, икономическа 
перспективност и опазване на околната 
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среда.

Or. en

(New amendment based on Rule 62(2)((c) of the Rules of Procedure)

Обосновка

The hierarchy as such does not constitute the best environmental option in waste legislation, 
but sets out a priority list to identify the best environmental option.

Изменение 56
Eija-Riitta Korhola

Обща позиция на Съвета
Съображение 28 a (ново)

Обща позиция на Съвета Изменение

(28а) Подкрепата за възобновяемата 
енергия следва да бъде съгласувана с 
другите цели на Общността, по-
специално със зачитането на 
йерархията в областта на 
третирането на отпадъци. Поради 
това не следва да се насърчава 
изгарянето на неразделени битови 
отпадъци в рамките на схеми за 
подкрепа на възобновяемата енергия, 
ако подобно насърчаване нарушава 
тази йерархия.

Or. en

Обосновка

After Commission has published the Climate Action and Renewable Energy Package, in 
particular proposal for a directive on the promotion of the use of energy from renewable 
sources, it is important to see that economic instruments are not used in a way that would 
render the waste hierarchy worthless.
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Изменение 57
Karl-Heinz Florenz

Обща позиция на Съвета
Съображение 29

Обща позиция на Съвета Изменение

(29) За да се даде възможност на 
Общността като цяло сама да 
извършва обезвреждането на 
отпадъците и да оползотворява 
смесените битови отпадъци, 
събирани от домакинствата, и да се 
позволи на държавите-членки да 
напредват индивидуално към тази 
цел, е необходимо да се предвиди 
създаването на мрежа за 
сътрудничество, обхващаща 
съоръженията за обезвреждане и 
тези за оползотворяване на 
смесените битови отпадъци, 
събирани от домакинствата, като се 
вземат предвид географските 
особености и необходимостта от 
специални съоръжения за определени 
типове отпадъци.

(29) Съгласно принципа на близост 
отпадъците за обезвреждане следва 
да се третират в някоя от най-
близките инсталации за тази цел с 
помощта на най-подходящите 
методи и технологии, така че да се 
осигури високо ниво на защита на 
околната среда и общественото 
здраве. Всяка държава-членка следва 
да предприема подходящи мерки, в 
сътрудничество с други държави-
членки, за създаване на цялостна и 
подходяща мрежа от инсталации за 
обезвреждане, като взема предвид 
най-добрите налични техники.

Or. en

(Spirit of EP 1st reading amendment 109)

Обосновка

Waste treatment in the Community should not be defined by national borders but by the 
overall most environmentally sound treatment operation. The Internal market has always 
been the driver for high and harmonised environmental standards.  Restrictions however are 
necessary for waste for disposal. The proximity principle ensures that unnecessary transport 
over long distances of waste for disposal that does not serve a useful purpose are avoided.
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Изменение 58
Karl-Heinz Florenz

Обща позиция на Съвета
Съображение 32

Обща позиция на Съвета Изменение

(32) В съответствие с йерархията на 
отпадъците и с цел намаляване на 
емисиите на парникови газове, които се 
отделят от депонирането на отпадъци в 
депа, е необходимо да се улесни тяхното 
разделно събиране и правилното 
третиране на биологичните отпадъци, за 
да бъде произведен безопасен за 
околната среда компост и други 
материали на основата на биологични 
отпадъци. След оценка на 
управлението на биологичните 
отпадъци, Комисията ще представи 
предложения за законодателни мерки, 
ако е целесъобразно.

(32) В съответствие с йерархията на 
отпадъците и с цел намаляване на 
емисиите на парникови газове, които се 
отделят от депонирането на отпадъци в 
депа, е необходимо да се улесни тяхното 
разделно събиране и правилното 
третиране на биологичните отпадъци, за 
да бъде произведен безопасен за 
околната среда компост и други 
материали на основата на биологични 
отпадъци. За тази цел в настоящата 
директива следва да се определят 
специфични критерии за събирането, 
използването и третирането на 
биологични отпадъци.

Or. en

Обосновка

According to EP first reading all criteria on bio-waste should be set in this directive.

Изменение 59
Jill Evans, Caroline Lucas

Обща позиция на Съвета
Съображение 32

Обща позиция на Съвета Изменение

(32) В съответствие с йерархията на 
отпадъците и с цел намаляване на 
емисиите на парникови газове, които се 
отделят от депонирането на отпадъци в 
депа, е необходимо да се улесни тяхното 
разделно събиране и правилното 
третиране на биологичните отпадъци, за 
да бъде произведен безопасен за 

(32) В съответствие с йерархията на 
отпадъците и с цел намаляване на 
емисиите на парникови газове, които се 
отделят от депонирането на отпадъци в 
депа, е необходимо да се гарантира
тяхното разделно събиране и 
правилното третиране на биологичните 
отпадъци, за да бъде произведен 
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околната среда компост и други 
материали на основата на биологични 
отпадъци. След оценка на управлението 
на биологичните отпадъци, Комисията 
ще представи предложения за 
законодателни мерки, ако е 
целесъобразно.

безопасен за околната среда компост и 
други материали на основата на 
биологични отпадъци. Държавите-
членки следва да въведат системи за 
разделно събиране на биологични 
отпадъци. След оценка на 
управлението на биологичните 
отпадъци, Комисията ще представи 
предложения за законодателни цели, 
ако е целесъобразно.

Or. en

(New amendment based on Rule 62(2)(c) of the Rules of Procedure, and in line with 
amendment 112/138 from first reading)

Обосновка

It should not be left to the goodwill of Member States to take action on bio-waste. Enough is 
known about the benefits of composting to require concrete action now. Member States 
should be obliged to set up separate collection systems for bio-waste. The Commission study 
should instead serve to establish the right level of minimum targets.

Изменение 60
Jill Evans, Caroline Lucas

Обща позиция на Съвета
Съображение 36

Обща позиция на Съвета Изменение

(36) Съгласно Регламент (EО) № 
1013/2006, държавите-членки могат да
предприемат необходимите мерки за 
предотвратяване на превози на 
отпадъци, несъобразени с техните 
планове за управление на отпадъците. 
Чрез дерогация от посочения регламент, 
на държавите-членки следва да бъде 
разрешено да ограничат пристигащите 
пратки, предназначени за инсталации за 
изгаряне, определени като 
оползотворяване, когато е установено, 
че национални отпадъци трябва да 
бъдат обезвредени или че тези отпадъци 

(36) Съгласно Регламент (EО) № 
1013/2006, държавите-членки могат да 
предприемат необходимите мерки за 
предотвратяване на превози на 
отпадъци, несъобразени с техните 
планове за управление на отпадъците. 
Чрез дерогация от посочения регламент, 
на държавите-членки следва да бъде 
разрешено да ограничат пристигащите 
пратки, предназначени за инсталации за 
изгаряне, когато е установено, че 
национални отпадъци трябва да бъдат 
обезвредени или че тези отпадъци 
трябва да бъдат третирани по начин, 
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трябва да бъдат третирани по начин, 
който не отговаря на техните 
национални планове за управление на 
отпадъците. Приема се, че някои 
държави-членки могат да нямат 
възможност да осигурят мрежа от 
пълния набор от инсталации за 
окончателно оползотворяване на тяхна 
територия.

който не отговаря на техните 
национални планове за управление на 
отпадъците. Приема се, че някои 
държави-членки могат да нямат 
възможност да осигурят мрежа от 
пълния набор от инсталации за 
окончателно оползотворяване на тяхна 
територия.

Or. en

(New amendment based on Rule 62(2)(c) of the Rules of Procedure, in line with amendment 
83 from first reading)

Обосновка

The Common position would reclassify certain municipal waste incinerators as recovery 
operations, even when they do not comply with best available technology. Such 
reclassification would attract further investment into incinerators and hereby directly 
undermine the investment needed for reuse and recycling, operations that save more energy 
and natural resources than incineration "recovers". Any such reclassification should 
therefore be deleted from the common position. Such efficiency considerations would be more 
appropriately dealt with in the revision of the IPPC and the waste incineration directive.

Изменение 61
Jill Evans, Caroline Lucas

Обща позиция на Съвета
Съображение 37

Обща позиция на Съвета Изменение

(37) За да се подобри начинът, по който 
се предприемат действията по 
предотвратяване на отпадъците в 
държавите-членки, и за да се улесни 
разпространението на най-добрите 
практики в тази област, е необходимо да 
се засилят разпоредбите, отнасящите
се до предотвратяването на отпадъци, и 
да се въведе изискване държавите-
членки да разработят програми за 
предотвратяване на отпадъците, които 
да се съсредоточат върху ключовите 

(37) За да се подобри начинът, по който 
се предприемат действията по 
предотвратяване на отпадъците в 
държавите-членки, и за да се улесни 
разпространението на най-добрите 
практики в тази област, е необходимо да 
се приемат цели и мерки на 
Общността, отнасящи се до 
предотвратяването на отпадъци, и да се 
въведе изискване държавите-членки да 
разработят програми за предотвратяване 
на отпадъците, които да се съсредоточат 
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въздействия върху околната среда и да 
вземат предвид целия жизнен цикъл на 
продуктите и материалите. Тези мерки 
следва да имат за цел прекъсването на 
връзката между икономически растеж и 
последствията за околната среда, 
свързани с образуването на отпадъци. 
Заинтересованите страни, както и 
обществеността, следва да имат 
възможност да участват в разработката 
на програмите и да имат достъп до тях 
след изготвянето им, съобразно 
Директива 2003/35/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. 
за осигуряване участието на 
обществеността при изготвянето на 
определени планове и програми, 
отнасящи се до околната среда.

върху ключовите въздействия върху 
околната среда и да вземат предвид 
целия жизнен цикъл на продуктите и 
материалите. Тези мерки следва да имат 
за цел прекъсването на връзката между 
икономически растеж и нарастването 
на обема на отпадъците, както и 
последствията за околната среда и 
човешкото здраве, свързани с 
образуването на отпадъци, чрез 
осъществяване на нетно намаление 
на образуването на отпадъци, на 
тяхната вредност и на 
отрицателните им влияния. 
Органите на местно управление и 
регионалните органи, както и 
заинтересованите страни и
обществеността, следва да имат 
възможност да участват в разработката 
на програмите и да имат достъп до тях 
след изготвянето им, съобразно 
Директива 2003/35/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. 
за осигуряване участието на 
обществеността при изготвянето на 
определени планове и програми, 
отнасящи се до околната среда.

Or. en

(Reintroduction of amendment 10 of first reading)

Обосновка

This amendment is needed to align the recitals to amendment 18 by the rapporteur.

Изменение 62
Jill Evans, Caroline Lucas

Обща позиция на Съвета
Съображение 40

Обща позиция на Съвета Изменение

(40) В интерес на опростяване на 
законодателството на Общността и 

(40) В интерес на опростяване на 
законодателството на Общността, 
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отразяване на ползите за околната 
среда, съответните разпоредби от 
Директива 75/439/ЕИО на Съвета от 
16 юни 1975 г. относно обезвреждането 
на отработени масла 18 следва да бъдат 
включени в настоящата директива, а 
Директива 75/439/ЕИО следователно, 
следва да бъде отменена. Следователно, 
Директива 75/439/ЕО се отменя. 
Управлението на отработени масла 
следва да бъде в съответствие с 
ръководните принципи на йерархията на 
отпадъците и следва да се дава 
приоритет на варианти, които 
обезпечават най-благоприятните 
резултати за околната среда като цяло. 
Разделното събиране на отработени 
масла остава от решаващо значение за 
правилното им управление и за 
предотвратяването на вредите за 
околната среда от неправилното им 
обезвреждане.

съответните разпоредби от Директива 
75/439/ЕИО на Съвета от 16 юни 1975 г. 
относно обезвреждането на отработени 
масла 18 следва да бъдат включени в 
настоящата директива, а Директива 
75/439/ЕИО следователно, следва да 
бъде отменена. Следователно, 
Директива 75/439/ЕО се отменя. 
Управлението на отработени масла 
следва да бъде в съответствие с 
ръководните принципи на йерархията на 
отпадъците и следва да се дава 
приоритет на варианти, които 
обезпечават най-благоприятните 
резултати за околната среда като цяло. 
Разделното събиране на отработени 
масла остава от решаващо значение за 
правилното им управление и за 
предотвратяването на вредите за 
околната среда от неправилното им 
обезвреждане.

Or. en

(New amendment based on Rule 62(2)((c) of the Rules of Procedure)

Обосновка

The only acceptable reason to integrate the waste oils directive into the waste framework 
directive is simplification. There are no environmental benefits in doing so.

Изменение 63
Jill Evans, Caroline Lucas

Обща позиция на Съвета
Съображение 43

Обща позиция на Съвета Изменение

(43) По-специално, на Комисията следва 
да бъде предоставено правомощието да 
установява критерии по отношение на 
редица въпроси, като условията, при 
които предмет следва да се счита за 

(43) По-специално, на Комисията следва 
да бъде предоставено правомощието да 
установява критерии за определянето на 
отпадъците, които се считат за опасни 
Освен това, на Комисията следва да 
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страничен продукт, статусът за 
край на отпадъка и определянето на 
отпадъците, които се считат за опасни. 
Освен това, на Комисията следва да 
бъде предоставено правомощието да 
коригира приложенията към 
техническия и научния напредък и да 
уточни прилагането на формулата за 
инсталациите за изгаряне, посочена в 
Приложение ІІ, R1. Тъй като тези 
мерки са от общ характер и са 
предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива и да я допълнят чрез 
добавяне на нови несъществени 
елементи, те трябва да бъдат приети 
съгласно процедурата по регулиране с 
контрол, предвидена в член 5а от 
Решение 1999/468/EО.

бъде предоставено правомощието да 
коригира приложенията към 
техническия и научния напредък. Тъй 
като тези мерки са от общ характер и са 
предназначени да изменят 
несъществени елементи от настоящата 
директива и да я допълнят чрез 
добавяне на нови несъществени 
елементи, те трябва да бъдат приети 
съгласно процедурата по регулиране с 
контрол, предвидена в член 5а от 
Решение 1999/468/EО.

Or. en

(New amendment based on Rule 62(2)((c) of the Rules of Procedure, in line with amendments 
107/121, 45 and 83 of first reading)

Обосновка

First part: Linked to amendments by the rapporteur or by the same authors to keep the 
adoption of criteria for by-products, for when waste ceases to be a waste in co-decision.

Second part: Linked to the amendment deleting the energy efficiency formula in the Annex.

Изменение 64
Karin Scheele

Обща позиция на Съвета
Член 1

Обща позиция на Съвета Изменение

Предмет и обхват Цел и обхват
Настоящата директива определя 
мерките за защита на околната среда и 
човешкото здраве посредством 

Целта на директивата е защитата на 
околната среда и човешкото здраве 
посредством определянето на мерки за
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предотвратяване или намаляване на 
вредното въздействие от образуването и 
управлението на отпадъци, както и чрез 
намаляване на цялостното въздействие 
от използването на ресурси и чрез 
повишаване на ефективността на това 
използване.

предотвратяване или намаляване на 
вредното въздействие от образуването и 
управлението на отпадъци, както и чрез 
намаляване на цялостното въздействие 
от използването на ресурси и чрез 
повишаване на ефективността на това 
използване.

Or. de

Обосновка

Parliament inserted a purpose at first reading (Amendment 1). The appropriate place to state 
the purpose is Article 1 of the common position, which should indicate the purpose and 
objective of the instrument and therefore be formulated accordingly.

Изменение 65
Jill Evans, Caroline Lucas

Обща позиция на Съвета
Член 1, параграфи 1 а и 1 б (нови)

Обща позиция на Съвета Изменение

1a. За тези цели, в 
законодателството и в политиката 
за предотвратяване и управление на 
отпадъците се прилага като 
ръководно правило следната йерархия 
на отпадъците:
a) предотвратяване и намаляване;
б) подготовка за повторна употреба;
в) рециклиране;
г) друго оползотворяване, например 
оползотворяване на енергия; и
д) обезвреждане.
1б. При прилагането на посочената в 
параграф 1а йерархия на отпадъците, 
държавите-членки вземат мерки за 
насърчаване на възможностите, 
които обезпечават най-
благоприятните резултати за 
околната среда като цяло. Това може 
да наложи специфични потоци от 
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отпадъци да се отклонят от 
йерархията, когато това е обосновано 
с оценки на жизнения цикъл на 
отпадъците, във връзка с цялостното 
въздействие на образуването и 
управлението на такива отпадъци. 
Държавите-членки осигуряват 
цялостта и прозрачността на този 
процес, като съблюдават 
националните правила за планиране 
относно консултациите и 
ангажирането на гражданите и 
заинтересованите лица.
Държавите-членки вземат предвид 
целта да се осигури устойчиво 
развитие, както и общите принципи 
за защита на околната среда -
принципите на предпазните мерки, на 
превантивните действия, на 
приоритетното отстраняване още 
при източника на замърсяване на 
околната среда и принципа 
„замърсителят плаща“. Те вземат 
предвид също техническата 
изпълнимост и икономическата 
приложимост, опазването на 
ресурсите, както и цялостното 
въздействие върху околната среда, 
човешкото здраве, икономическите и 
социалните въздействия, в 
съответствие с настоящия член и с 
член 10.

Or. en

(Основаващо се на изменение 101/14 от първо четене)

Обосновка

The purpose of this new amendment is to move Article 11 on the waste hierarchy to a more 
prominent place in the Directive. In the Commission proposal the waste hierarchy could be 
found in Article 1. The text on the waste hierarchy, including amendments 21 and 22, is 
therefore moved back to Article 1 and Article 11 should be subsequently deleted. If adopted, 
all references in the common position to Article 11 would have to be adapted accordingly. 
The wording in the last paragraph should be adapted to reflect the actual provisions in the 
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Treaty.

Изменение 66
Jill Evans, Caroline Lucas

Обща позиция на Съвета
Член 2, параграф 1, буква б)

Обща позиция на Съвета Изменение

б) земя (in situ), включително 
неизкопана замърсена почва и трайно 
свързани със земята сгради;

заличава се

Or. en

(Partial reinstatement of amendment 15/134/102/123/126 of first reading)

Обосновка

According to the European Court of Justice, unexcavated contaminated soil should be 
considered as waste. It should therefore not be entirely excluded from the scope of this 
Directive, but only excluded to the extent that it may be covered by future Community 
legislation on soil. Contaminated sites are a major environmental problem and should be 
addressed properly.

Изменение 67
Lambert van Nistelrooij, Jules Maaten

Обща позиция на Съвета
Член 2, параграф 1, буква б)

Обща позиция на Съвета Изменение

б) земя (in situ), включително 
неизкопана замърсена почва и трайно 
свързани със земята сгради;

б) земя (in situ), включително 
неизкопана замърсена почва и сгради и 
други трайно свързани със земята 
неподвижни обекти;

Or. en
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Обосновка

Besides building there are also other fixed structures that are connected with land that are 
not buildings. Therefore it is necessary to explicitly also name those.

Изменение 68
Horst Schnellhardt

Обща позиция на Съвета
Член 2 - параграф 1 – буква в)

Обща позиция на Съвета Изменение

в) незамърсена почва и други материали 
в естествено състояние, изкопани по 
време на строителни дейности, 
когато е сигурно, че материалът ще бъде 
използван за целите на 
строителството в естественото си 
състояние на площадката, от която е 
изкопан;

в) незамърсена почва, изкопана почва и 
други материали в естествено 
състояние, когато е сигурно, че 
материалът ще бъде използван в 
естественото си състояние на 
площадката, от която е изкопан или на 
друго място;

Or. de

Обосновка

The European Parliament adopted this amendment at first reading on 13 February 2007. If 
uncontaminated excavated material is reused at the same site, the EU's public authorities do 
not normally classify it as waste. If the same material is to be used elsewhere, it is often 
treated as waste. This gives rise to substantial administrative costs and inconvenience without 
having any offsetting advantages.

Изменение 69
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Обща позиция на Съвета
Член 2 - параграф 1 – буква в)

Обща позиция на Съвета Изменение

в) незамърсена почва и други материали 
в естествено състояние, изкопани по 
време на строителни дейности, когато е 
сигурно, че материалът ще бъде 
използван за целите на строителството в 

в) незамърсена почва и други материали 
в естествено състояние, изкопани по 
време на строителни дейности, когато е 
сигурно, че материалът ще бъде 
използван за целите на строителството в 
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естественото си състояние на 
площадката, от която е изкопан;

естественото си състояние на 
площадката, от която е изкопан, при 
условие че тези естествени геоложки 
материали няма да притежават 
характеристики, които има 
вероятност да въздействат 
значително върху приемащата околна 
среда;

Or. fr

Обосновка

The aim is to prevent any changes occurring in the receiving environment due to the 
incorporation of natural geological materials from elsewhere, for example if these materials 
naturally contain high levels of one or more substances which would modify the initial 
natural equilibria.

Изменение 70
Karl-Heinz Florenz

Обща позиция на Съвета
Член 2, параграф 1, буква в)

Обща позиция на Съвета Изменение

в) незамърсена почва и други 
материали в естествено състояние, 
изкопани по време на строителни 
дейности, когато е сигурно, че 
материалът ще бъде използван за 
целите на строителството в 
естественото си състояние на
площадката, от която е изкопан; 

в) незамърсени изкопаеми материали, 
които могат да бъдат използвани в 
естественото им състояние на 
същото или на друго място.

Or. en

Обосновка

Reinstates wording from EP 1st reading. Any uncontaminated excavated material, not just 
material excavated in the course of construction activities, should be exempted from the scope 
of this Directive. There is no need to apply waste law to these materials.
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Изменение 71
Avril Doyle

Обща позиция на Съвета
Член 2, параграф 1, буква в)

Обща позиция на Съвета Изменение

в) незамърсена почва и други материали 
в естествено състояние, изкопани по 
време на строителни дейности, 
когато е сигурно, че материалът ще бъде 
използван за целите на 
строителството в естественото си 
състояние на площадката, от която е 
изкопан; 

в) незамърсена изкопана почва и други 
материали в естествено състояние, 
когато е сигурно, че материалът ще бъде 
използван в естественото си състояние 
на площадката, от която е изкопан, или 
на друго място;

Or. en

(Partial reinstatement of amendment 15/134/102/123/126 of first reading)

Обосновка

Where uncontaminated excavated material is reused on the same site EU public
administrations generally do not consider it waste. When the same material are intended to 
be used elsewhere, if removed from that site, it is invariably considered as being waste. This 
involves considerable administrative cost and burdens.

Изменение 72
Horst Schnellhardt

Обща позиция на Съвета
Член 2 – параграф 2 – изречение 1

Обща позиция на Съвета Изменение

2. От обхвата на настоящата директива 
се изключват следните отпадъци, 
доколкото попадат в приложното поле 
на други законодателни актове на 
Общността:

2. От обхвата на настоящата директива 
се изключват следните отпадъци, ако
попадат в приложното поле на други 
законодателни актове на Общността:

Or. de
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Обосновка

The amendment makes it clear that the EU directives and regulations which apply to 
particular types of waste take precedence over this directive as being more specialised waste 
legislation.

Изменение 73
Jill Evans, Caroline Lucas

Обща позиция на Съвета
Член 2, параграф 2, буква аa) (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

аа) земя (in situ), включително 
неизкопана замърсена почва и трайно 
свързани със земята сгради;

Or. en

(Partial reinstatement of amendment 15/134/102/123/126 of first reading)

Обосновка

According to the European Court of Justice, unexcavated contaminated soil should be 
considered as waste. It should therefore not be entirely excluded from the scope of this 
Directive, but only excluded to the extent that it may be covered by future Community 
legislation on soil. Contaminated sites are a major environmental problem and should be 
addressed properly.

Изменение 74
Horst Schnellhardt

Обща позиция на Съвета
Член 2 – параграф 2 – буква б) 

Обща позиция на Съвета Изменение

б) странични животински продукти, 
включително преработени продукти, 
попадащи в приложното поле на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002, с 
изключение на предназначените за 

б) животински продукти, включително 
преработени продукти, попадащи в 
приложното поле на Регламент (ЕО) 
№ 1774/2002;
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изгаряне, депониране или използване в 
инсталация за биогаз или компост;

Or. de

Обосновка

The deletion avoids legal uncertainty. As lex specialis, Regulation (EC) No 1774/2002 takes 
precedence over a framework directive. Accordingly, it should be made clear once again that 
the exclusions contained in this framework directive apply to the whole scope of the 
regulation.

Изменение 75
Eija-Riitta Korhola

Обща позиция на Съвета
Член 2, параграф 2, буква б)

Обща позиция на Съвета Изменение

б) странични животински продукти, 
включително преработени продукти, 
попадащи в приложното поле на 
Регламент (ЕО) № 1774/2002, с 
изключение на предназначените за 
изгаряне, депониране или използване в 
инсталация за биогаз или компост;

б) оборски тор, неизползвани 
хранителни продукти и странични 
животински продукти, включително 
преработени продукти, попадащи в 
приложното поле на Регламент (ЕО) 
№ 1774/2002, които също се използват 
при комбинираното производство на 
биогаз и торове, с изключение на 
страничните продукти, 
предназначени за изгаряне или
депониране;

Or. en

Обосновка

This amendment is necessary for the compatibility of the Waste Framework directive with the 
new climate action and renewable energy package. Also with the targets in protecting water 
quality, new possibilities in treatment of manure and animal by-products, including unused 
processed food products, is needed. One possibility is using manure, by-products and unused 
food for biogas (energy) production combined with fertilizer production.
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Изменение 76
Horst Schnellhardt

Обща позиция на Съвета
Член 2 – параграф 2 – буква г)

Обща позиция на Съвета Изменение

г) отпадъци, получени от проучването, 
добива, обработката и съхранението на 
минерални суровини и при 
експлоатацията на кариери, попадащи в 
обхвата на Директива 2006/21/ЕО.

не се отнася до текста на български 
език

Or. de

Обосновка

Article 2(2)(d) should be brought into line with the concepts used in Article 2(1) of Directive 
2006/21/EC.

Изменение 77
Karin Scheele

Обща позиция на Съвета
Член 3 – точка 4

Обща позиция на Съвета Изменение

4) „биологични отпадъци“ са 
биоразградими отпадъци от парковете и 
градините, хранителни и кухненски 
отпадъци от домакинствата, 
ресторантите, заведенията за 
обществено хранене и търговските 
обекти, както и подобни отпадъци от 
хранително-преработвателните 
предприятия;

4) „биологични отпадъци“ са 
биоразградими отпадъци от парковете и 
градините, хранителни и кухненски 
отпадъци от домакинствата, 
ресторантите, заведенията за 
обществено хранене и търговските 
обекти, както и подобни отпадъци от 
преработката на селскостопански и 
горскостопански продукти;

Or. de

Обосновка

The definition of "bio-waste" which is newly included in the common position on the waste 
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framework directive excludes a number of wastes which are perfectly suitable for composting, 
such as tobacco fibres or waste from feedingstuff production, which were covered by 
Amendment 30 adopted at first reading. It is therefore necessary to supplement the definition.

Изменение 78
Karl-Heinz Florenz

Обща позиция на Съвета
Член 3, точка 4

Обща позиция на Съвета Изменение

4. „биологични отпадъци“ са 
биоразградими отпадъци от 
парковете и градините, хранителни и 
кухненски отпадъци от 
домакинствата, ресторантите, 
заведенията за обществено хранене и 
търговските обекти, както и подобни 
отпадъци от хранително-
преработвателните предприятия;

4. „биоотпадъци“ са отпадъци за 
оползотворяване с животински или 
растителен произход, които 
микроорганизмите, организмите, 
живеещи в почвата, или ензимите 
могат да разградят; почвите, лишени 
от значително количество 
биологични отпадъци, и 
растителните остатъци от 
земеделската продукция, попадащи в 
обхвата на член 2, параграф 1, не са 
биологични отпадъци; 

Or. en

Обосновка

EP 1st reading amendment 30.

Изменение 79
Eija-Riitta Korhola

Обща позиция на Съвета
Член 3, параграф 10 a (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

10а. „разделно събиране“ е 
събирането, прие което поток 
отпадъци се разделя по вид и 
естество на отпадъците и се събира 
и транспортира отделно;
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Or. en

Обосновка

Separate collection will be increasingly important to advance towards the recycling society 
and in forming lead markets for recycling. (EP 1st reading Amendment 104, supported by the 
Commission.)

Изменение 80
Cristiana Muscardini

Обща позиция на Съвета
Член 3, параграф 10 a (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

10а. „разделно събиране“ е 
събирането, при което поток 
отпадъци се разделя по вид и 
естество на отпадъците и се събира 
и транспортира отделно;

Or. en

Обосновка

Separate collection will be increasingly important to advance towards the recycling society 
and in forming lead markets for recycling. Amendment 104 in first reading

Изменение 81
Karl-Heinz Florenz

Обща позиция на Съвета
Член 3, точка 11, буква в)

Обща позиция на Съвета Изменение

в) съдържанието на вредни вещества в 
материалите и продуктите;

в) съдържанието на опасни вещества в 
материалите и продуктите;

Or. en



AM\711129BG.doc 45/76 PE402.733v01-00

BG

Обосновка

he term “hazardous” is more appropriate than the term “harmful” since it is the generic 
word used in the EU legislation about dangerous substances and preparations. 

Изменение 82
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Обща позиция на Съвета
Член 3 – параграф 13 a (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

13а. "преработка преди 
оползотворяването или 
обезвреждането"обозначава 
дейностите преди окончателното 
оползотворяване или обезвреждане на 
отпадъци като сортиране, 
разглобяване, трошене, уплътняване, 
пелетизиране, сушене, рязане, 
кондициониране, преопаковане или 
разделяне; Комисията представя 
съгласно процедурата, предвидена по 
член 251 от Договора до ... 
предложение за правен акт относно 
издаването на разпоредби по 
прилагането, за да се определят 
защитата на околната среда и 
критериите за ефикасност, на 
основата на които преработката в 
своя резултат може да се счита за 
метод на оползотворяване.

Or. de

Based on Article 3(i) at first reading

Обосновка

In practice, when dealing with waste, the vast majority of waste is not immediately earmarked 
for final recovery or disposal. Rather, waste is as a rule initially reprocessed in independent 
plants. On account of this major practical importance, a separate definition of 'reprocessing 
before recovery or disposal', which so far is merely mentioned in Article 3(i), is needed. At the 
same time, however, it seems appropriate to adopt environmental and efficiency criteria for 
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reprocessing in accordance with the legislative procedure provided for in Article 251 of the 
Treaty.

Изменение 83
Jill Evans, Caroline Lucas

Обща позиция на Съвета
Член 3, точка 14

Обща позиция на Съвета Изменение

14. „оползотворяване“ означава всяка
дейност, която има като основен 
резултат използването на отпадъка 
за полезна цел чрез замяна на други 
материали, които иначе биха били 
използвани за изпълнението на 
конкретна функция, или 
подготовката на отпадъка да 
изпълнява тази функция в 
производствено предприятие или в 
икономиката като цяло.

14. „оползотворяване“ означава дейност 
по третиране на отпадъци, която 
отговаря на следните критерии:

а) води до заместване с отпадъци на 
други ресурси, които биха били 
използвани, за да изпълняват същата 
функция, или до подготовка на 
отпадъците за такава употреба;
б) посредством заместването води до 
това отпадъците да служат за 
действителна  цел;
в) отговаря на всички критерии за 
ефективност, установени в 
съответствие с член 35, параграф 1;
г) намалява общите отрицателни 
последици за околната среда чрез 
използване на отпадъците като 
заместители на други ресурси;
д) гарантира, че продуктите 
отговарят на приложимото 
законодателство и стандарти на 
Общността по отношение на 
безопасността;
е) отдава високо приоритетно 
значение на опазването на човешкото 
здраве и на околната среда и свежда 
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до минимум образуването, 
освобождаването и 
разпространението на опасни 
вещества в рамките на тези 
дейности.

Приложение ІІ съдържа 
неизчерпателен списък на дейностите 
по оползотворяване;

Приложение ІІ съдържа хармонизиран
списък на дейностите по 
оползотворяване, който може да се 
преразглежда;

Or. en

(First part is a reinstatement of amendment 127 from first reading, the last paragraph is a 
new amendment based on Rule 62(2)((c) of the Rules of Procedure.)

Обосновка

Substitution of resources should only be seen at plant level, not in the wider economy, as this 
then risks becoming too broad to be meaningful. 

Annex II should be seen as a harmonised list that can obviously be revised. Otherwise, 
Member States may apply different interpretations, undermining national waste management 
plans via trans-boundary waste shipments.

Изменение 84
Johannes Blokland

Обща позиция на Съвета
Член 3 – точка 14

Обща позиция на Съвета Изменение

14. „оползотворяване“ означава всяка 
дейност, която има като основен 
резултат използването на отпадъка 
за полезна цел чрез замяна на други 
материали, които иначе биха били 
използвани за изпълнението на 
конкретна функция, или 
подготовката на отпадъка да 
изпълнява тази функция в 
производствено предприятие или в 
икономиката като цяло.

14. „оползотворяване“ означава дейност 
по третиране на отпадъци, която 
отговаря на следните критерии:

1) води до заместване с отпадъци на 
други ресурси, които биха били 
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използвани, за да изпълняват същата 
функция в производственото 
предприятие или биха били 
приготвени за такава употреба;
2) посредством заместването води до 
това отпадъците да служат за 
действителна цел;
3) отговаря на всички критерии за 
ефективност, установени в 
съответствие с член 35, параграф 1;
4) намалява общите отрицателни 
последици за околната среда чрез 
използване на отпадъците като 
заместители на други ресурси;
5) гарантира, че продуктите 
отговарят на приложимото 
законодателство и стандарти на 
Общността по отношение на 
безопасността;
6) отдава високо приоритетно 
значение на опазването на човешкото 
здраве и на околната среда и свежда 
до минимум образуването, 
освобождаването и 
разпространението на опасни 
вещества в рамките на тези 
дейности.

Приложение ІІ съдържа 
неизчерпателен списък на дейностите 
по оползотворяване;

Приложение ІІ съдържа изчерпателен
списък на дейностите по 
оползотворяване. Подготвителната 
дейност следва да бъде одобрена като 
оползотворяване само ако служи за 
подготовка на отпадъците за 
последващо оползотворяване или 
рециклиране, като се взема предвид 
член 16, и същевременно е сигурно от 
самото начало, че цялото количество 
или по-голяма част от количеството 
подготвени отпадъци винаги ще се 
оползотворява или рециклира;

Or. en
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Обосновка

Rewording amendment 8 of the rapporteur.  The words “or in the wider economy” are 
deleted, because this cannot be proofed in practice. Regarding Annex II, this list should be 
regarded as exhaustive and for all preparative operations (listed in Annex II) it should be 
certain that it is destined for recovery.

Изменение 85
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Обща позиция на Съвета
Член 3 – точка 14

Обща позиция на Съвета Изменение

14. „оползотворяване“ означава всяка 
дейност, която има като основен 
резултат използването на отпадъка за 
полезна цел чрез замяна на други 
материали, които иначе биха били 
използвани за изпълнението на 
конкретна функция или като неин 
резултат, или подготовката на отпадъка 
да изпълнява тази функция в 
производствено предприятие или в 
икономиката като цяло. Приложение ІІ 
съдържа неизчерпателен списък на 
дейностите по оползотворяване;

14. „оползотворяване“ означава всяка 
дейност, която има като основен 
резултат използването на отпадъка за 
полезна цел чрез замяна на други 
материали, които иначе биха били 
използвани за изпълнението на 
конкретна функция или като неин 
резултат, или подготовката на отпадъка 
да изпълнява тази функция в 
производствено предприятие или в 
икономиката като цяло. Приложение ІІ 
съдържа неизчерпателен списък на 
дейностите по оползотворяване. Една 
преработка следва да се разглежда 
като оползотворяване само тогава, 
когато е предназначена да подготви 
отпадъците при съблюдаване на член 
16 за последващо оползотворяване или 
повторна употреба, като при това 
предварително е сигурно, че 
преработените отпадъци винаги 
изцяло или в по-голямата си част 
отиват за оползотворяване или 
повторна употреба;

Or. de

Обосновка

In der abfallwirtschaftlichen Praxis wird der ganz überwiegende Teil der Abfälle nicht 
unmittelbar einer finalen Verwertung oder Beseitigung zugeführt. Vielmehr werden sie in der 
Regel zunächst in eigenständigen Anlagen aufbereitet. Anschließend werden die aufbereiteten 
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Abfälle - je nach aktueller Preissituation auf dem Abfallmarkt - wahlweise verwertet oder 
beseitigt. Ein Beispiel hierfür bietet die Aufbereitung von Abfällen, um sie entweder zu 
günstigen Konditionen in Zementwerken oder Müllverbrennungsanlagen mit entsprechender 
Energieeffizienz zu verwerten oder sie bei niedrigeren Verbrennungspreisen in 
Müllverbrennungsanlagen ohne ausreichnede Energienutzung zu beseitigen.

Изменение 86
Anne Ferreira

Обща позиция на Съвета
Член 3 – точка 14

Обща позиция на Съвета Изменение

14. „оползотворяване“ означава всяка 
дейност, която има като основен 
резултат използването на отпадъка за 
полезна цел чрез замяна на други 
материали, които иначе биха били 
използвани за изпълнението на 
конкретна функция, или подготовката 
на отпадъка да изпълнява тази функция 
в производствено предприятие или в 
икономиката като цяло. Приложение ІІ 
съдържа неизчерпателен списък на 
дейностите по оползотворяване;

14. „оползотворяване“ означава всяка 
дейност, която има като основен 
резултат използването на отпадъка за 
полезна цел чрез замяна на други 
материали, които иначе биха били 
използвани за изпълнението на 
конкретна функция, или подготовката 
на отпадъка да изпълнява тази функция 
в производствено предприятие или в 
икономиката като цяло. Приложение ІІ 
съдържа общ списък на дейностите по 
оползотворяване; той се оценява и 
преразглежда редовно в съответствие 
с научно-технологическия напредък;

Or. fr

Обосновка

The formulation used in the common position of the Council is not acceptable, because 
stating that the list in Annex II is not exhaustive would give rise to a risk that operations 
might be classified as recovery operations although in reality they were not, in different ways 
from one Member State to another. Moreover, if new recovery operations were devised, 
Annex II should be revised and adapted in line with scientific or technological progress. 
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Изменение 87
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Обща позиция на Съвета
Член 3 – точка 14

Обща позиция на Съвета Изменение

14. „оползотворяване“ означава всяка 
дейност, която има като основен 
резултат използването на отпадъка за 
полезна цел чрез замяна на други 
материали, които иначе биха били 
използвани за изпълнението на 
конкретна функция, или подготовката 
на отпадъка да изпълнява тази функция 
в производствено предприятие или в 
икономиката като цяло. 
Приложение ІІ съдържа неизчерпателен 
списък на дейностите по 
оползотворяване;

14. „оползотворяване“ означава всяка 
дейност, която има като основен 
резултат използването на отпадъка за 
полезна цел чрез замяна на други 
материали, които иначе биха били 
използвани за изпълнението на 
конкретна функция, или подготовката 
на отпадъка да изпълнява тази функция. 
Приложение ІІ съдържа неизчерпателен 
списък на дейностите по 
оползотворяване;

Or. en

Обосновка

Amendement adopted by the EP in first reading that sets out clearly  the exact purpose of 
recovery as waste management. It is important to be less general about where the substitution 
takes place and serves the useful purpose.

Изменение 88
Karin Scheele

Обща позиция на Съвета
Член 3 – точка 14

Обща позиция на Съвета Изменение

14. „оползотворяване“ означава всяка 
дейност, която има като основен 
резултат използването на отпадъка за 
полезна цел чрез замяна на други 
материали, които иначе биха били 
използвани за изпълнението на 
конкретна функция, или подготовката 
на отпадъка да изпълнява тази функция 

14. „оползотворяване“ означава всяка 
дейност, която има като основна цел
използването на отпадъка за полезна цел 
чрез замяна на други материали, които 
иначе биха били използвани за 
изпълнението на конкретна функция,
или подготовката на отпадъка да 
изпълнява тази функция в 
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в производствено предприятие или в 
икономиката като цяло. Приложение ІІ 
съдържа неизчерпателен списък на 
дейностите по оползотворяване;

производствено предприятие или в 
икономиката като цяло, като се намали  
общото отрицателно въздействие 
върху околната среда и се съблюдава 
защитата на човешкото здраве. При 
това трябва да се вземе предвид 
устойчивото използване на 
материалите особено с оглед на 
въздействието върху околната среда 
и здравето. Приложение ІІ съдържа 
неизчерпателен списък на дейностите 
по оползотворяване. 

Or. de

The amendment is based on Amendments 6 and 127 from 1st reading

Обосновка

In accordance with the definition of 'recovery' which is now contained in the proposal, use of 
domestic refuse to fill trenches in areas where the soil is impermeable (so that the 
groundwater was not endangered) could also be defined as recovery. This is not a sustainable 
form of recovery, as the problem of dealing with this waste would merely be passed on to 
future generations. 

With reference to the waste hierarchy, which, on the basis of environmental considerations, 
assigns greater value to recovery of waste than to its disposal, a further addition is required. 

The term 'principal purpose' accords with the case law of the Court of Justice.

Изменение 89
Karin Scheele

Обща позиция на Съвета
Член 3 – параграф 14 – аленея 1 a (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

При това трябва да се вземе предвид 
устойчивото използване на 
материалите особено с оглед на 
въздействието върху околната среда 
и здравето.

Or. de
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Обосновка

Unlike the Commission proposal, the common position includes a definition of 'recovery'. 
Under this definition use of domestic refuse to fill trenches in areas where the soil is 
impermeable (so that the groundwater was not endangered) could also be defined as 
recovery. It is true that such use of waste would not present any immediate danger to the 
environment or health, but it is not a sustainable form of recovery. The problem of dealing 
with the waste would merely be passed on to future generations, who would have to dispose of 
it after it was excavated.

Изменение 90
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Johannes Blokland

Обща позиция на Съвета
Член 3 – точка 16

Обща позиция на Съвета Изменение

16. „рециклиране“ означава всяка 
дейност по оползотворяване, 
посредством която отпадъчните 
материали се преработват в 
продукти, материали или вещества, за 
първоначалната им цел или за други 
цели. То включва преработването на 
органични материали, но не включва 
оползотворяване на енергия и 
преработване в материали, които ще 
се използват като горива или за 
насипни дейности;

16. „рециклиране“ означава 
преработване на материали или 
вещества, съдържащи се в отпадъци, 
посредством процес на производство, 
така че от тях да бъдат създадени 
или да станат част от нови
продукти, материали или вещества за 
първоначалната им цел или за други 
цели. То включва преработване на 
органични материали, но не включва, 
наред с другото, оползотворяване на 
енергия, преобразуване с цел 
използване като гориво, процеси, 
включващи горене или използване 
като източник на енергия, 
включително химическа енергия, или
насипни дейности;

Or. en

Обосновка

oiu
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Изменение 91
Richard Seeber

Обща позиция на Съвета
Член 3 – точка 16

Обща позиция на Съвета Изменение

16. „рециклиране“ означава всяка 
дейност по оползотворяване, 
посредством която отпадъчните 
материали се преработват в продукти, 
материали или вещества, за 
първоначалната им цел или за други 
цели. То включва преработването на 
органични материали, но не включва 
оползотворяване на енергия и 
преработване в материали, които ще 
се използват като горива или за 
насипни дейности;

16. „рециклиране“ означава всяка 
дейност по оползотворяване, 
посредством която отпадъчните 
материали се преработват в продукти, 
материали или вещества, за 
първоначалната им цел или за други 
цели. Не се включва оползотворяване 
на енергия;

Or. de

Обосновка

The definition of recycling proposed in the common position does not accord with practice. 
The amendment contains a clear provision concerning energy recovery.

Изменение 92
Françoise Grossetête

Обща позиция на Съвета
Член 3 – точка 16

Обща позиция на Съвета Изменение

16. „рециклиране“ означава всяка 
дейност по оползотворяване, 
посредством която отпадъчните 
материали се преработват в 
продукти, материали или вещества, за 
първоначалната им цел или за други 
цели. То включва преработването на 
органични материали, но не включва 
оползотворяване на енергия и 
преработване в материали, които ще се 
използват като горива или за насипни 

16. „рециклиране“ означава 
преработване на материали или 
вещества посредством производствен 
процес, така че да станат част от 
нови продукти. То включва 
преработване на органични материали, 
но не включва, наред с другото, 
оползотворяване на енергия, 
преобразуване с цел използване като 
гориво, процеси, включващи горене или 
използване като източник на енергия, 
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дейности; включително химическа енергия и 
преработване в материали, които ще се 
използват като горива или за насипни 
дейности;

Or. en

Обосновка

The meaning of recycling in the context of the directive is "to pass through a cycle again", or 
in other words, the reprocessing of materials or substances. And this was precisely the 
interpretation of the Parliament at 1st Reading. This definition is necessary (1) to adequately 
distinguish between recovery and recycling operations, which most of the time are different in 
nature and have different objectives and (2) to ensure that the recyling targets do not become 
meaningless.

Изменение 93
Eija-Riitta Korhola

Обща позиция на Съвета
Член 3 – точка 16

Обща позиция на Съвета Изменение

16. „рециклиране“ означава всяка 
дейност по оползотворяване, 
посредством която отпадъчните 
материали се преработват в
продукти, материали или вещества, за 
първоначалната им цел или за други 
цели. То включва преработването на 
органични материали, но не включва 
оползотворяване на енергия и 
преработване в материали, които ще се 
използват като горива или за насипни 
дейности;

16. „рециклиране“ означава 
преработване на материали или 
вещества, съдържащи се в отпадъци, 
посредством процес на производство, 
така че от тях да бъдат създадени 
или да станат част от нови
продукти, материали или вещества за 
първоначалната им цел или за други 
цели. То включва преработването на 
органични материали, но не включва 
оползотворяване на енергия и 
преработване в материали, които ще се 
използват като горива или за насипни 
дейности;

Or. en

Обосновка

Amendment seeks to clarify the definition to better take into account the stepwise processing 
in a chain of industries into new recycled products. (EP 1st reading Amendment 21, 
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supported by the Commission.)

Изменение 94
Cristiana Muscardini

Обща позиция на Съвета
Член 3 – точка 16

Обща позиция на Съвета Изменение

16. „рециклиране“ означава всяка 
дейност по оползотворяване, 
посредством която отпадъчните 
материали се преработват в
продукти, материали или вещества, за 
първоначалната им цел или за други 
цели. То включва преработването на 
органични материали, но не включва 
оползотворяване на енергия и 
преработване в материали, които ще се 
използват като горива или за насипни 
дейности;

16. „рециклиране“ означава 
преработване на материали или 
вещества, съдържащи се в отпадъци, 
посредством процес на производство, 
така че от тях да бъдат създадени 
или да станат част от нови
продукти, материали или вещества за 
първоначалната им цел или за други 
цели. То включва преработването на 
органични материали, но не включва 
оползотворяване на енергия и 
преработване в материали, които ще се 
използват като горива или за насипни 
дейности;

Or. en

Обосновка

Amendment seeks to clarify the definition to better take into account the stepwise processing 
in a chain of industries into new recycled products. 

Amendment 21 EP first reading

Изменение 95
Karin Scheele

Обща позиция на Съвета
Член 3 – точка 16

Обща позиция на Съвета Изменение

16. „рециклиране“ означава всяка 
дейност по оползотворяване, 

16. „рециклиране“ означава всяка 
дейност по оползотворяване съгласно 
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посредством която отпадъчните 
материали се преработват в продукти, 
материали или вещества, за 
първоначалната им цел или за други 
цели. То включва преработването на 
органични материали, но не включва 
оползотворяване на енергия и 
преработване в материали, които ще се 
използват като горива или за насипни 
дейности;

точка 14, посредством която 
отпадъчните материали се преработват в 
продукти, материали или вещества, за 
първоначалната им цел или за други 
цели. То включва преработването на 
органични материали, но не включва 
оползотворяване на енергия и 
преработване в материали, които ще се 
използват като горива или за насипни 
дейности;

Or. de

Обосновка

The definition should include a reference to the definition of 'recovery' in order to make it 
clear that recycling forms part of recovery.

Изменение 96
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Обща позиция на Съвета
Член 3 – параграф 16 a (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

16а. „рециклиран“ или „коефициент 
на рециклиране“ се определят като се 
използва количеството на изходните 
материали от процеса на 
рециклиране, които се използват 
като материал в нови продукти, 
материали или вещества;

Or. en

Обосновка

The definition of recycling is not solving the input/output debate when setting recycling 
targets or reporting about the recycled amount of waste. It is necessary to add a definition to 
clarify  that it is the output of the recycling process that should be measured and  used to 
really count as recycled.
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Изменение 97
Karl-Heinz Florenz

Обща позиция на Съвета
Член 3 – точка 18

Обща позиция на Съвета Изменение

18. „обезвреждане“ означава всяка 
дейност, която не е оползотворяване, 
дори когато дейността има като 
вторична последица 
възстановяването на вещества или 
енергия. Приложение І съдържа 
неизчерпателен списък на дейностите 
по обезвреждане;

18. „обезвреждане“ означава всяка 
дейност, която не е оползотворяване 
Приложение І съдържа неизчерпателен 
списък на дейностите по обезвреждане. 
Всички действия по обезвреждане 
отдават приоритетно значение на 
опазването на човешкото здраве и 
околната среда.

Or. en

Обосновка

It is important to make a clear distinction between recovery and disposal of waste. The 
wording “secondary consequence” leads to confusion with regard to substance and energy 
reclamation from waste in dedicated industrial installations.

Изменение 98
Anne Laperrouze

Обща позиция на Съвета
Член 3 – параграф 19 a (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

19а. „оползотворяване на енергия“ 
означава употребата на горими 
отпадъци като гориво за 
производство на енергия чрез пряко 
изгаряне с или без други отпадъци или 
горива, но с оползотворяване на 
топлината. Изгарянето на отпадъци, 
при което се изисква повече енергия, 
отколкото се получава, не се счита за 
енергийно оползотворяване;

Or. en
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Обосновка

Amendment 26 of EP first reading.

Correct implementation of the directive requires precise definition of “energy recovery” to be 
placed in Article 3. According to proposed definition energy recovery should mean any 
operation where the combustible waste is used as a fuel for generating energy. For distinction 
between recovery and disposal, the proposal states that the process could be treated as 
energy recovery only if efficiency of the process shows that energy is generated from waste.

Изменение 99
Karl-Heinz Florenz

Обща позиция на Съвета
Член 3 – параграф 19 a (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

19а. „най-добри налични техники за 
управление на отпадъците“ означава 
най-ефективният и най-
напредналият етап в развитието на 
дейностите и методите за тяхната 
реализация, показващ практическата 
пригодност на съответните техники 
с цел избягване на опасностите за 
човешкото здраве и вредите за 
околната среда при операции по 
управление на отпадъците; Прилагат 
се съответно член 2, параграф 11 от 
Директива 96/61/ЕО и приложение IV 
към нея;

Or. en

Обосновка

1st reading amendment 32.
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Изменение 100
Péter Olajos

Обща позиция на Съвета
Член 3 – точка 19 a (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

19а. „предварително третиране“ 
означава всяка дейност, която може 
да бъде извършвана с цел екологично 
съобразно транспортиране, 
съхраняване, оползотворяване или 
обезвреждане, чиито продукти са 
отпадъци, които се нуждаят от 
допълнително третиране.

Or. hu

Обосновка

It is worrying that the proposal does not include the concept of pre-treatment. Various legal 
provisions do not permit other waste-processing operations without pre-treatment, although 
such operations mostly occur as an independent activity among market operators. The 
concept of pre-treatment nonetheless appears in a number of places in the directive.

Изменение 101
Péter Olajos

Обща позиция на Съвета
Член 3 – точка 19 б (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

19б. „организация, координираща 
третирането“ означава независима 
организация, създадена да 
администрира задълженията на 
производители и дистрибутори, 
свързани с връщане и 
оползотворяване, която, срещу 
заплащане, поема тези задължения 
от производители и дистрибутори, в 
съответствие с договорните условия;
тя организира и координира 
връщането и оползотворяването или 
обезвреждането на отпадъците, за 
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които носи отговорност.

Or. hu

Обосновка

Many organisations which coordinate treatment are operating in various Member States, 
arranging for compliance with the obligations of return and recovery of waste which apply to 
manufacturers (parties with obligations). In the course of their everyday work they carry out 
important waste management tasks, not only arranging for the return and recovery of 
products which have become waste but also actively educating the public and providing 
environmental information, in many cases in cooperation with the ministry responsible for 
environmental protection. We recommend that their legal status be clarified by adopting this 
definition.

Изменение 102
Péter Olajos

Обща позиция на Съвета
Член 3 – точка 19 в (нова)

Обща позиция на Съвета Изменение

19в. „вторична суровина“ означава 
отпадъци, които са били подложени 
на дейности по оползотворяване и 
съответстват на критериите, 
установени за съответния вид 
материал.

Or. hu

Обосновка

Article 5 does not make it clear how materials are characterised which are no longer waste. 
In practice, the industry refers to waste which has undergone a recovery operation as 
secondary raw materials. 
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Изменение 103
Caroline Jackson, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Обща позиция на Съвета
Член 3 a (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

Член 3a
1. В законодателството и в 
политиката за предотвратяване и 
управление на отпадъците се прилага 
като ръководен принцип следната 
йерархия на отпадъците:
a) предотвратяване и намаляване;
б) подготовка за повторна употреба;
в) рециклиране;
г) друго оползотворяване, например 
оползотворяване на енергия; и
д) обезвреждане.
2. При прилагането на посочената в 
параграф 1 йерархия на отпадъците, 
държавите-членки вземат мерки за 
насърчаване на вариантите, които 
обезпечават най-благоприятните 
резултати за околната среда като 
цяло. Това може да наложи 
специфични потоци от отпадъци да 
се отклонят от йерархията, когато 
това е обосновано от съображения, 
свързани с жизнения цикъл на 
отпадъците, във връзка с цялостното 
въздействие на образуването и 
управлението на такива отпадъци. 
Държавите-членки осигуряват 
цялостта и прозрачността на този 
процес, като съблюдават 
националните правила за планиране 
относно консултациите и 
ангажирането на гражданите и 
заинтересованите лица.
Държавите-членки вземат предвид 
общите принципи за опазване на 
околната среда - предпазване и 
устойчивост, техническата 
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изпълнимост и икономическата 
приложимост, опазването на 
ресурсите, както и цялостното 
въздействие върху околната среда, 
човешкото здраве, икономическите и 
социалните въздействия, в 
съответствие с членове 1 и 10.

Or. en

(former article 11)

Обосновка

This amendment includes amendments 21 and 22 of the draft recommendation. The purpose 
of this new amendment is to move Article 11 on the waste hierarchy to a more prominent 
place in the Directive.  In the Commission proposal the waste hierarchy could be found in 
Article 1. The text on the waste hierarchy, including amendments 21 and 22, is therefore 
moved to this new Article 3a and Article 11 should be subsequently deleted. 

Изменение 104
Anne Ferreira

Обща позиция на Съвета
Член 4

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Вещество или предмет, които са 
резултат на производствен процес, 
чиято основна цел не е 
производството на това вещество 
или предмет, могат да не бъдат 
разглеждани като отпадък по 
смисъла на член 3, точка 1, а като 
страничен продукт, само ако са 
спазени следните условия:

заличава се

а) по-нататъшната употреба на 
веществото или предмета е ясно 
определена;
б) веществото или предметът могат 
да се използват пряко без по-
нататъшна обработка, различна от 
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обичайната промишлена практика;
в) веществото или предметът са 
произведени като неразделна част от 
производствен процес; и 
г) по-нататъшната употреба е 
законна, т.е. веществото или 
предметът отговарят на всички 
съответни продуктови, екологични и 
свързани със защитата на човешкото 
здраве изисквания, съобразени с 
конкретната им употреба, и няма да 
доведат до цялостно вредно 
въздействие върху околната среда или 
човешкото здраве.
2. Въз основа на посочените в 
параграф 1 условия могат да бъдат 
приети мерки за определяне на 
критериите, които трябва да бъдат 
спазени, за да може определени 
вещества или предмети да бъдат 
считани като страничен продукт, а 
не като отпадък по смисъла на член 3, 
точка 1. Тези мерки, предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 36, параграф 2.

Or. fr

(The guidelines published by the Commission (21 February 2007) are the relevant framework 
for clarifying this issue and avoiding potential legal proceedings.)

Обосновка

The definition contained in the Council's common position could lead to greater confusion 
and to an undesirable reclassification of waste as by-products. The concept of the 'by-
product' therefore represents a considerable source of legal actions and a threat to the 
protection of the environment and health, as well as the objectives of a high level of 
protection in these two fields. There is no reason to add a new category between products and 
waste.
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Изменение 105
Johannes Blokland

Обща позиция на Съвета
Член 4

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Вещество или предмет, които са 
резултат на производствен процес, 
чиято основна цел не е производството 
на това вещество или предмет, могат да 
не бъдат разглеждани като отпадък по 
смисъла на член 3, точка 1, а като 
страничен продукт, само ако са спазени 
следните условия:

1. Вещество или предмет, които са 
резултат на производствен процес, 
чиято основна цел не е производството 
на това вещество или предмет, могат да 
не бъдат разглеждани като отпадък по 
смисъла на член 3, точка 1, а като 
страничен продукт, само ако са спазени 
условията на приложение Іа:

а) по-нататъшната употреба на 
веществото или предмета е ясно 
определена;
б) веществото или предметът могат 
да се използват пряко без по-
нататъшна обработка, различна от 
обичайната промишлена практика;
в) веществото или предметът са 
произведени като неразделна част от 
производствен процес;
г) по-нататъшната употреба е 
законна, т.е. веществото или 
предметът отговарят на всички 
съответни продуктови, екологични и 
свързани със защитата на човешкото 
здраве изисквания, съобразени с 
конкретната им употреба, и няма да 
доведат до цялостно вредно 
въздействие върху околната среда или 
човешкото здраве.
2. Въз основа на посочените в 
параграф 1 условия могат да бъдат 
приети мерки за определяне на 
критериите, които трябва да бъдат 
спазени, за да може определени 
вещества или предмети да бъдат 
считани като страничен продукт, а не 
като отпадък по смисъла на член 3, 
точка 1. Тези мерки, предназначени да 
изменят несъществени елементи на 

2. Приложение Іа може да бъде 
изменено за определяне на критериите, 
които трябва да бъдат спазени, за да 
може определени вещества или 
предмети да бъдат считани като 
страничен продукт, а не като отпадък по 
смисъла на член 3, точка 1.. При все 
още съществуващи съмнения могат 
да бъда приети допълнителни мерки, 
за да се изясни дали едно вещество е 
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настоящата директива чрез допълването 
й, се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 36, параграф 2.

страничен продукт или отпадък. Тези 
мерки, включително екологични 
критерии и критерии за качество, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива чрез допълването й, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 36, параграф 2.

3. В рамките на настоящата 
директива страничен продукт не 
означава отпадък и следователно 
може да се разглежда като продукт.

Or. en

(According to article 62(1)d of the rules of procedure, the communication of the Commission 
(COM(2007)59 of 21 February 2007) can be regarded as a new fact which has arisen since 

the first reading (13 February 2007).)

Обосновка

The decision tree in Annex II of this communication is a very good instrument to judge 
whether a material is a by-product or a waste. It should also be clear that in the EU waste 
legislation we have only two categories: waste or non-waste (or product). It should therefore 
be made very clear that a by-roduct is not a waste, but a product, in order to avoid a possible 
overlap or gap between the waste legislation and REACH.

Изменение 106
Anne Laperrouze

Обща позиция на Съвета
Член 4

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Вещество или предмет, които са 
резултат на производствен процес, 
чиято основна цел не е 
производството на това вещество 
или предмет, могат да не бъдат 
разглеждани като отпадък по 
смисъла на член 3, точка 1, а като 
страничен продукт, само ако са 
спазени следните условия:

заличава се
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а) по-нататъшната употреба на 
веществото или предмета е ясно 
определена;
б) веществото или предметът могат 
да се използват пряко без по-
нататъшна обработка, различна от 
обичайната промишлена практика;
в) веществото или предметът са 
произведени като неразделна част от 
производствен процес;
г) по-нататъшната употреба е 
законна, т.е. веществото или 
предметът отговарят на всички 
съответни продуктови, екологични и 
свързани със защитата на човешкото 
здраве изисквания, съобразени с 
конкретната им употреба, и няма да 
доведат до цялостно вредно 
въздействие върху околната среда или 
човешкото здраве.
2. Въз основа на посочените в 
параграф 1 условия могат да бъдат 
приети мерки за определяне на 
критериите, които трябва да бъдат 
спазени, за да може определени 
вещества или предмети да бъдат 
считани като страничен продукт, а 
не като отпадък по смисъла на член 3, 
точка 1. Тези мерки, предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 36, параграф 2.

Or. en

(The Commission published its Interpretative Communication on by-products after the first 
reading of the European Parliament. This can be considered as a new fact.)

Обосновка

In its actual version, art. 4 on by-product might be used to circumvent both the Waste 
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Framework Directive and the Reach Directive. The danger of this article is an increase of the 
legal uncertainty.

Изменение 107
Marcello Vernola

Обща позиция на Съвета
Член 4 – параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Вещество или предмет, които са 
резултат на производствен процес, 
чиято основна цел не е производството 
на това вещество или предмет, могат да 
не бъдат разглеждани като отпадък по 
смисъла на член 3, точка 1, а като 
страничен продукт, само ако са спазени 
следните условия:

1. Вещество или предмет, които са 
резултат на производствен процес, 
чиято основна цел не е производството 
на това вещество или предмет, могат да 
не бъдат разглеждани като отпадък по 
смисъла на член 3, точка 1, а като 
страничен продукт, само ако са спазени, 
изключително, следните условия:

Or. it

Обосновка

It is important to prevent Member States from imposing additional conditions which might 
render the implementation of the directive more onerous. 

Изменение 108
Karin Scheele

Обща позиция на Съвета
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Обща позиция на Съвета Изменение

а) по-нататъшната употреба на 
веществото или предмета е ясно 
определена;

а) по-нататъшната употреба на 
веществото или предмета е ясно 
определена и съществува пазар за 
това,

Or. de
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Обосновка

For a product, it goes without saying that a market must exist. This should therefore also be a 
precondition for a by-product.

Изменение 109
Karin Scheele

Обща позиция на Съвета
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Обща позиция на Съвета Изменение

б) веществото или предметът могат да 
се използват пряко без по-нататъшна 
обработка, различна от обичайната 
промишлена практика;

б) веществото или предметът могат да 
се използват пряко без по-нататъшна 
обработка, различна от обичайната 
промишлена практика, при което 
трябва да се вземат предвид 
специфични за отпадъците вредни 
вещества,

Or. de

(The common position contains a new article on by-products)

Обосновка

Substances yielded by a production process which are not the principal purpose of that 
process may include pollutants. If a substance contains pollutants specific to waste, which are 
not contained in other products used for the same purpose, this indicates an intention to 
dispose of the substance. This must be made clear in Article 4..

Изменение 110
Karin Scheele

Обща позиция на Съвета
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Обща позиция на Съвета Изменение

в) веществото или предметът са 
произведени като неразделна част от 
производствен процес и

в) веществото или предметът са 
произведени като неразделна част от 
производствен процес с гарантирано 
качество и определен състав, респ. 
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спецификация и

Or. de

Обосновка

In order to be defined as a product, the substance or object must be of constant quality. This 
must therefore be a precondition for a by-product.

Изменение 111
Karin Scheele

Обща позиция на Съвета
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Обща позиция на Съвета Изменение

г) по-нататъшната употреба е законна, 
т.е. веществото или предметът 
отговарят на всички съответни 
продуктови, екологични и свързани със 
защитата на човешкото здраве 
изисквания, съобразени с конкретната 
им употреба, и няма да доведат до 
цялостно вредно въздействие върху 
околната среда или човешкото здраве.

г) по-нататъшната употреба е законна, 
т.е. веществото или предметът 
отговарят на всички съответни 
продуктови, екологични и свързани със 
защитата на човешкото здраве 
изисквания, съобразени с конкретната 
им употреба, и няма да доведат до 
цялостно вредно въздействие върху 
околната среда или човешкото здраве. 
Трябва да е гарантирано, че 
специфични за отпадъците вредни 
вещества няма да попаднат в 
обръщението на материалите в 
такава степен, че да доведат до 
застрашаване на здравето или 
околната среда.

Or. de

(The common position contains a new article on by-products)

Обосновка

Substances yielded by a production process which are not the principal purpose of that 
process may include pollutants. If a substance contains pollutants specific to waste, which are 
not contained in other products used for the same purpose, this indicates an intention to 
dispose of the substance. This must be made clear in Article 4.
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Изменение 112
Marcello Vernola

Обща позиция на Съвета
Член 4 – параграф 1 - буква г)

Обща позиция на Съвета Изменение

г) по-нататъшната употреба е законна, 
т.е. веществото или предметът 
отговарят на всички съответни 
продуктови, екологични и свързани със 
защитата на човешкото здраве 
изисквания, съобразени с конкретната 
им употреба, и няма да доведат до 
цялостно вредно въздействие върху 
околната среда или човешкото здраве.

г) по-нататъшната употреба е законна, 
т.е. веществото или предметът 
отговарят на всички съответни 
продуктови, екологични и свързани със 
защитата на човешкото здраве 
изисквания, съобразени с конкретната 
им употреба.

Or. it

Обосновка

The last clause in the common position appears redundant, as it is already laid down that 
legal requirements relating to environmental and health protection must be complied with.

Изменение 113
Mojca Drčar Murko

Обща позиция на Съвета
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Обща позиция на Съвета Изменение

г) по-нататъшната употреба е законна, 
т.е. веществото или предметът 
отговарят на всички съответни 
продуктови, екологични и свързани със 
защитата на човешкото здраве 
изисквания, съобразени с 
конкретната им употреба, и няма да 
доведат до цялостно вредно 
въздействие върху околната среда или 

г) по-нататъшната употреба е законна, 
т.е. страничният продукт не може да 
бъде нещо, от което производителят 
е длъжен да се освободи, или чиято 
предвиждана употреба е забранена 
съгласно законодателството на ЕС 
или националното законодателство.
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човешкото здраве.

Or. en

Обосновка

Article 4 is new. Common position introduces in points (a), (b), and (c) a three part 
cumulative test set out in recent jurisprudence of ECJ. In addition to this test, the ECJ noted 
that the use for which the by-product is destined must also be lawful. The wording of point (d) 
in Common position is not precise enough; it should be replaced by wording used by the 
Commission in the Interpretative Communication on waste and by-products from February 
21, 2007.

Изменение 114
Jill Evans, Caroline Lucas

Обща позиция на Съвета
Член 4 – параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

2. Въз основа на посочените в 
параграф 1 условия могат да бъдат 
приети мерки за определяне на 
критериите, които трябва да бъдат 
спазени, за да може определени 
вещества или предмети да бъдат 
считани като страничен продукт, а не 
като отпадък по смисъла на член 3, 
точка 1. Тези мерки, предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 36, параграф 2.

2. Въз основа на посочените в 
параграф 1 условия Комисията 
представя законодателно 
предложение за определяне на 
екологични критерии и критерии за 
качество, които трябва да бъдат 
спазени, за да може определени 
вещества или предмети да бъдат 
считани като страничен продукт, а не 
като отпадък по смисъла на член 3, 
точка 1. При отсъствие на такива 
критерии на общностно равнище или 
приложима съдебна практика, 
съответните вещества, материали 
или предмети продължават да бъдат 
разглеждани като отпадък.

Or. en
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(Partial reintroduction of amendment 107/121 and of amendment 7 from first reading)

Обосновка

It is important to ensure that the new definition of by-products does not create any loopholes 
that would allow waste to escape the provisions of this Directive. Therefore, specific 
environmental and quality criteria should be set before this reclassification can occur. As 
these criteria would constitute essential elements, they should be adopted in co-decision.

Изменение 115
Mojca Drčar Murko

Обща позиция на Съвета
Член 4 – параграф 2

Обща позиция на Съвета Изменение

2. Въз основа на посочените в 
параграф 1 условия могат да бъдат 
приети мерки за определяне на 
критериите, които трябва да бъдат 
спазени, за да може определени 
вещества или предмети да бъдат 
считани като страничен продукт, а 
не като отпадък по смисъла на член 3, 
точка 1. Тези мерки, предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящата директива чрез 
допълването й, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 36, параграф 2.

2. Комисията може, въз основа на 
посочените в параграф 1 условия и 
като вземе под особено внимание 
предохранителния принцип, 
съображенията, свързани с околната 
среда и здравето, както и условията, 
установени в съдебната практика, да 
приема мерки за определяне дали 
конкретни вещества или предмети 
могат да се разглежат като 
страничен продукт, а не като 
отпадък. Тези мерки се приемат по 
целесъобразност чрез законодателно 
предложение или в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 36, параграф 2.

При липса на подобни мерки, приети 
на равнище на ЕС, или на приложима 
европейска съдебна практика, 
съответните материали и вещества 
продължават да бъдат разглеждани 
като отпадък.

Or. en
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Обосновка

The article 4 applies to a wide variety of industrial processes and represents a new legal 
category.  In order to maintain a high level of legal certainty the definition of by-products 
must be interpreted in a strict way.  It is necessary to underline that in the absence of 
measures adopted at EU level materials and substances continue to be considered a waste.

Изменение 116
Jill Evans, Caroline Lucas

Обща позиция на Съвета
Член 4 – параграф 2 a (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

2a. Параграфи 1 и 2 не се прилагат по 
отношение на трансграничните 
превози за трети страни.

Or. en

(New amendment to address an oversight in first reading so as to ensure coherence with 
international obligations)

Обосновка

The concept of "by-products" is not known in international waste legislation such as the Basel 
Convention on trans-boundary shipments of hazardous and other wastes. In order to ensure 
full compliance with international obligations, by-products must continue to be seen as a 
waste for the purpose of trans-boundary shipments.

Изменение 117
Françoise Grossetête

Обща позиция на Съвета
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Някои определени отпадъци 
престават да са отпадъци по смисъла 
на член 3, точка 1, когато са преминали 
през процес на оползотворяване и 

1. Държавите-членки може да 
изискат от Комисията да определи 
дали, по изключение, дадени отпадъци 
са престанали да са отпадъци, когато 
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отговарят на определени критерии, 
които трябва да се разработят съгласно 
следните условия:

са преминали през процес на 
оползотворяване с цел рециклиране и 
отговарят на определени критерии, 
които трябва да се разработят съгласно 
следните условия:

а) съществува обичайна практика за 
използването на веществото или 
предмета за специфична цел; 

а) съществува обичайна практика за 
използването на веществото или 
предмета за специфични цели;

б) за това вещество или предмет 
съществува пазар или търсене;

б) за това вещество или предмет 
съществува пазар;

в) веществото или предметът отговарят 
на техническите изисквания за 
специфичната цел, посочена в буква а),
и са в съответствие със съществуващите 
закони и стандарти, приложими към 
продуктите; и

в) веществото или предметът отговарят 
на техническите изисквания за 
специфичната цел и са в съответствие 
със съществуващите закони и 
стандарти, приложими към продуктите;
и

г) употребата на веществото или 
предмета няма да доведе до цялостно 
вредно въздействие върху околната 
среда или човешкото здраве.

г) употребата на веществото или 
предмета няма да доведе до цялостно 
вредно въздействие върху околната 
среда или човешкото здраве.

Or. en

Обосновка

Under EU current law, waste which is processed into a fuel does not cease to be a waste until 
incineration or combustion has taken place. The Waste Incineration Directive provides a 
strict regulatory regime as well as operating standards that ensure high levels of public 
health and environmental protection. Declassifying such waste streams means that their 
combustion will no longer be subject to the Waste Incineration Directive nor the waste 
shipment regulations. This could lead to perverse environmental impacts. 

Изменение 118
Johannes Blokland

Обща позиция на Съвета
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Обща позиция на Съвета Изменение

1. Някои определени отпадъци 
престават да са отпадъци по смисъла 
на член 3, точка 1, когато са преминали 
през процес на оползотворяване и 

1. Държавите-членки може да 
изискат от Комисията да определи 
дали, по изключение, дадени отпадъци 
са престанали да са отпадъци по 
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отговарят на определени критерии, 
които трябва да се разработят съгласно 
следните условия:

смисъла на член 3, точка 1, когато са 
преминали през процес на 
оползотворяване и отговарят на 
определени критерии, които трябва да 
се разработят съгласно следните 
условия:

а) съществува обичайна практика за 
използването на веществото или 
предмета за специфична цел;

а) съществува обичайна практика за 
използването на веществото или 
предмета за специфична цел;

б) за това вещество или предмет 
съществува пазар или търсене;

б) за това вещество или предмет 
съществува пазар или търсене;

в) веществото или предметът отговарят 
на техническите изисквания за 
специфичната цел, посочена в буква а), 
и са в съответствие със съществуващите 
закони и стандарти, приложими към 
продуктите; и

в) веществото или предметът отговарят 
на техническите изисквания за 
специфичната цел, посочена в буква а), 
и са в съответствие със съществуващите 
закони и стандарти, приложими към 
продуктите; и

г) употребата на веществото или 
предмета няма да доведе до цялостно 
вредно въздействие върху околната 
среда или човешкото здраве.

г) употребата на веществото или 
предмета няма да доведе до цялостно 
вредно въздействие върху околната 
среда или човешкото здраве.

Or. en

Обосновка

Re-tabling of a part of amendment 45 from EP first reading in order to make more precise 
under which conditions a waste can cease to be a waste.
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