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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския 
парламент и на Съвета относно отпадъците
(11406/4/2007 – C6-0000/2008 – 2005/0281(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид общата позиция на Съвета (11406/4/2007 – C6-0000/2008),

– като взе предвид своята позиция на първо четене1 относно предложението на 
Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2005)0667),

– като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

– като взе предвид член 62 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните (A6-0000/2008),

1. одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Съвета и на Комисията.

Обща позиция на Съвета Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 1a (ново)

(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. Законодателството в 
областта на отпадъците също така 
има за цел да намали използването на 
ресурси и да поощрява практическото 
приложение на класификацията в 
областта на отпадъците.

                                               
1 ОВ C 104 E, 30.4.2004 г., стр. 233.
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Обосновка

Amendment adopted by Parliament at the first reading (amendment 1). Ideally, this should 
come first in the list of recitals since it gives a useful overview of what the Parliament 
considers to be the EU's key objectives in waste management.

Изменение 2
Съображение 1б (ново)

(1б) В своята резолюция от 24 
февруари 1997 г. относно 
стратегията на Общността за 
управление на отпадъците1 Съветът 
потвърди, че предотвратяването на 
отпадъците следва да бъде 
първостепенен приоритет на 
управлението на отпадъците и че 
повторното използване и 
рециклирането на материалите 
следва да бъде предпочитано пред 
енергийното оползотворяване на 
отпадъците, тъй като те са най-
добрите екологични варианти.
1 OВ C 76, 11.3.1997 г., стр. 1.

Обосновка

Amendment agreed by Parliament at first reading (amendment 1). It is important to include 
this reference to the history of the waste hierarchy in order that the recital may give a 
complete background to this proposal.

Изменение 3
Съображение 2

(2) Решение № 1600/2002/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 юли 2002 г. за установяване на 
Шестата програма за действие на 
Общността за околната среда призовава 
за преработването или 
преразглеждането на законодателството 
за отпадъците, включително за 
изясняване на разликата между 
отпадъци и неотпадъчни продукти и за 
разработване на мерки за 

(2) Решение № 1600/2002/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
22 юли 2002 г. за установяване на 
Шестата програма за действие на 
Общността за околната среда призовава 
за преработването или 
преразглеждането на законодателството 
за отпадъците, включително за 
изясняване на разликата между 
отпадъци и неотпадъчни продукти и за 
разработване на мерки за 
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предотвратяване на отпадъците. предотвратяване на отпадъците, 
включително определянето на цели.

Обосновка

A reference to the Parliament's inclusion of targets is needed in the recitals to for the sake of 
completeness.

Изменение 4
Съображение 21

(21) С оглед проверка или изчисляване 
дали са постигнати целите за 
рециклиране и оползотворяване, 
установени в Директива 94/62/ЕО от 20 
декември 1994 г. на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
опаковките и отпадъците от опаковки, 
Директива 2000/53/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 септември 
2000 г. относно излезлите от употреба 
превозни средства, Директива 
2002/96/EО на европейския парламент и 
на Съвета от 27 януари 2003 г. относно 
отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО) и Директива 
2006/66/EО на Европейския парламент и 
на Съвета от 6 септември 2006 г. 
относно батерии и акумулатори и
отпадъци от батерии и акумулатори, 
както и останалото законодателство на 
Общността в тази област, 
количествата отпадъци, които са 
престанали да бъдат отпадъци, следва да 
бъдат отчетени като рециклирани и 
оползотворени отпадъци.

(21) С оглед проверка или изчисляване 
дали са постигнати целите за 
рециклиране и оползотворяване, 
установени в Директива 94/62/ЕО от 20 
декември 1994 г. на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
опаковките и отпадъците от опаковки, 
Директива 2000/53/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 септември 
2000 г. относно излезлите от употреба 
превозни средства, Директива 
2002/96/EО на европейския парламент и 
на Съвета от 27 януари 2003 г. относно 
отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО) и Директива 
2006/66/EО на Европейския парламент и 
на Съвета от 6 септември 2006 г. 
относно батерии и акумулатори и 
отпадъци от батерии и акумулатори, 
както и останалото законодателство на 
Общността в тази област, отпадъците, 
които са престанали да бъдат отпадъци, 
следва да бъдат отчетени като 
рециклирани и оползотворени отпадъци
само тогава, когато дейностите по 
повторното използване, рециклиране 
или оползотворяване са завършили.

Обосновка

The text of the Common Position with regard to waste which ceases to be waste has been 
changed compared to the original Commission text. In order to preserve the integrity of the 
concept of recycling it is therefore important not to confuse the end of waste with recycling 
and this is the aim of the amendment.
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Изменение 5
Член 2, параграф 1, буква 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 
естественото си състояние на 
площадката, от която е изкопан;

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 или на 
друго място;

Обосновка

Amendment adopted by Parliament at first reading (amendments 15/134/102/123/126). Where 
uncontaminated excavated material is reused on the same site EU public administrations 
generally do not consider it as waste. When the same materials 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. The Parliament therefore considered that it 
would be appropriate to exclude from the scope of the directive natural excavated materials 
that are not contaminated and which can be used in their natural state, either on the same site 
or another site.

Изменение 6
Член 2, параграф 1, буква еа) (нова)

еa) естествени утайки и тиня, които 
не проявяват опасни свойства
отизброените в Приложение III.

Обосновка

Amendment adopted by Parliament at first reading (amendments 15/134/102/123/126). In the 
Parliament's view, categorising as a waste treatment the lifting of sediment and silt from a 
body of water and putting it elsewhere in the same body of water is not practicable and has 
no environmental benefit. The Parliament would prefer to follow the OECD approach which 
implies that the displacement of such material in its environmental setting is a form of reuse, 
by which it does not become a waste.

Изменение 7
Член 2, параграф 2, буква гa) (нова)

гa) утайки от отпадъчни води, 
използвани в земеделието съгласно 
Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 
12 юни 1986 г. за опазване на околната 
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среда и по-специално на почвата, при 
използване на утайки от отпадъчни 
води в земеделието1.
_____
1 OВ L 181, 4.7.1986 г., стр. 6. Директива, 
последно изменена с Регламент (EО) № 
807/2003 (OВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).

Обосновка
Based on an amendment adopted by Parliament at first reading (amendments 
15/134/102/123/126).  The recycling of sludge for agricultural use, after appropriate 
processing, should be exempted from this Directive since it is already covered by Council 
Directive 86/278/EEC on the protection of the environment, and in particular of the soil. That 
Directive covers the processing of sludge in such a way as to prevent any possible detrimental 
effects on soil, plants, animals and humans. Overlapping of the two Directives should be 
avoided.

Изменение 8
Член 3, точка 14

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 дейност
по третиране на отпадъци, която 
отговаря на следните критерии:
1) има за резултат замяната на други 
ресурси, които е трябвало да бъдат 
използвани за същата цел в 
производството или в цялата 
икономика или за подготовката на 
отпадъците за такава употреба;
2) има за резултат използването на 
отпадъците за истински цели при 
тази замяна;
3) отговаря на всички критерии за 
ефективност, установени в 
съответствие с член 35, параграф 1;
4) намалява общите отрицателни 
последици върху околната среда чрез 
използването на отпадъците като 
заместител на други ресурси;
5) гарантира, че продуктите 
отговарят на приложимото 
законодателство на Общността в 
областта на безопасността и на 
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стандартите на Общността;
6) дава висок приоритет на 
опазването на човешкото здраве и на 
околната среда и минимизира 
образуването, освобождаването и 
разпространението на опасни 
вещества по време на процеса.
Приложение ІІ съдържа неизчерпателен 
списък на дейностите по 
оползотворяване;

Обосновка

Amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 127). This is an important 
definition and needs to cover more aspects than the Council's text. The words 'in the plant or 
in the wider economy' are needed, in the rapporteur's view, because otherwise the recovery 
definition would only apply to plants where waste is used to power a process (e.g. cement 
kilns).  But in fact many plants produce power and heat for external use (in the 'wider 
economy') in housing schemes ('district heating') or industry or community projects (schools, 
swimming pools). Given the increasing realisation now of the EU's shortage of home grown 
energy, it would be absurd to deny the right of the latter such plants, if energy efficient, to be 
deemed 'recovery' operations. This amendment therefore seeks to take account of the new fact 
of the EU's energy crisis while retaining the Parliament's full definition of recovery.

Изменение 9
Член 4, параграф 2

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 
ѝ, 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 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. При съществуващи съмнения 
могат да бъда приети допълнителни 
мерки, за да се изясни дали едно 
вещество е страничен продукт или 
отпадък. Тези мерки, включително 
екологични критерии и критерии за 
качество, предназначени да изменят 
несъществени елементи на настоящата 
директива чрез допълването ѝ, се 
приемат в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
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член 36, параграф 2.

Обосновка

The Common position contains a new Article on By-Products, as asked for by the Parliament 
(amendment 107/121).  This is a disputed area: in the Rapporteur's view the opportunity 
should be taken to define by-products in the Waste Framework Directive rather than postpone 
the resolution of this issue to an unknown date. The rapporteur also believes that it is 
necessary to make provision for greater clarity by adding the text in paragraph 2.

Изменение 10
Член 5, параграф 1, алинея 2a (нова)

Критериите трябва да вземат 
предвид всякакви рискове от вредно за 
околната среда използване или 
пренасяне на веществото или 
предмета и трябва да бъдат 
установени така, че да се гарантира 
високо равнище на защита на 
човешкото здраве и на околната 
среда.

Обосновка

This amendment reintroduces the text of the Commission proposal, which the Council has 
deleted.  It is important to the Parliament to give a high priority to the containment of risk 
and the achievement of a high level of protection for human health and the environment when 
waste ceases to be a waste.

Изменение 11
Член 5, параграф 3

3. Отпадък, който престава да бъде 
отпадък съгласно параграфи 1 и 2, също 
престава да бъде отпадък за целите на 
оползотворяването и рециклирането, 
определени в Директиви 94/62/ЕО, 
2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2006/66/ЕО и 
други съответни законодателни актове 
на Общността.

3. Отпадък, който престава да бъде 
отпадък съгласно параграфи 1 и 2, се 
приема, че отговаря на целите на 
оползотворяването и рециклирането, 
определени в Директиви 94/62/EО, 
2000/53/EО, 2002/96/EО и 2006/66/EО и 
други съответни законодателни актове 
на Общността, само когато 
дейностите по повторното 
използване, рециклиране или 
оползотворяване са завършили.
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Обосновка

This paragraph of the Common Position has been expanded and slightly reworded compared 
to the original Commission text. The amendment is designed to introduce greater 
clarification. In order to preserve the integrity of the concept of recycling it is important not 
to confuse the end of waste with recycling and this is the aim of the amendment.

Изменение 12
Член 5, параграф 4a (нов)

4a. До..........*, по целесъобразност,
Комисията прави предложения за 
дефиниране дали поне следните 
отпадъчни потоци попадат в обсега 
на разпоредбите на този член и ако 
това е така, какви определения се 
прилагат към тях: компост, 
агрегати, хартия, стъкло, метал, 
излезли от употреба автомобилни 
гуми и текстилни отпадъци.
*5 години след влизането в сила на 
настоящата директива.

Обосновка

This amendment (amendment 45 in first reading) was transposed by the Council into a recital 
where it is listed among the things that the directive "should clarify" - but does not. The 
directive offers an opportunity to trigger such clarifying legislation which is much needed. It 
should not be missed. 
The words 'second hand clothing' have now been changed to 'waste textiles' in order to 
conform to the terms of the European Waste Catalogue, Commission decision 2000/532/EC. 

Изменение 13
Член 6, параграф 2

2. Държава-членка може да счита даден 
отпадък за опасен, дори и той да не е 
включен като опасен в списъка на 
отпадъците, в случаите, когато проявява 
едно или повече от посочените в 
приложение III свойства. Държавата-
членка нотифицира Комисията за всеки 
такъв случай в предвидения от член 34, 
параграф 1 доклад и предоставя на 
Комисията цялата информация по 

2. Държава-членка може да счита даден 
отпадък за опасен, дори и той да не е 
включен като опасен в списъка на 
отпадъците, в случаите, когато проявява 
едно или повече от посочените в 
приложение III свойства. Държавата-
членка незабавно нотифицира 
Комисията за всеки такъв случай, като 
го включва в предвидения от член 34, 
параграф 1 доклад и предоставя на 
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въпроса. Списъкът се преразглежда, 
като се вземат предвид получените 
нотификации, за да се вземе решение 
относно неговото адаптиране.

Комисията цялата информация по 
въпроса. Списъкът се преразглежда, 
като се вземат предвид получените 
нотификации, за да се вземе решение 
относно неговото адаптиране.

Обосновка

Amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 50). Parliament gives a high 
priority to ensuring that the repeal of the Hazardous Waste Directive does not mean any 
lowering of standards of protection. 

Изменение 14
Член 6, параграфи 3, 4 и 4a (нов)

3. Когато държава-членка разполага с 
доказателство, че даден отпадък, който е 
включен в списъка за опасни отпадъци,
не проявява никое от изброените в 
приложение III свойства, тя може да 
разглежда този отпадък като 
неопасен отпадък. Държавата-членка 
нотифицира Комисията за всеки такъв 
случай в предвидения в член 34, 
параграф 1 доклад, и предоставя на 
Комисията необходимите доказателства. 
Списъкът се преразглежда, като се 
вземат предвид получените 
нотификации, за да се вземе решение 
относно неговото адаптиране.

3. Когато държава-членка разполага с 
доказателство, че даден отпадък, който е 
включен в списъка за опасни отпадъци, 
не проявява никое от изброените в 
приложение III свойства, тя незабавно
нотифицира Комисията за всеки такъв 
случай и предоставя на Комисията 
необходимите доказателства. Списъкът 
се преразглежда, като се вземат предвид 
получените нотификации, за да се вземе 
решение относно неговото адаптиране.

4. Мерките, свързани с изменението на 
списъка с цел да се вземе решение за 
неговото адаптиране съгласно 
параграфи 2 и 3, предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 36, параграф 2. 

4. Мерките, свързани с изменението на 
списъка с цел да се вземе решение за 
неговото адаптиране съгласно 
параграфи 2 и 3, предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящата директива, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 36, параграф 2. 

4a. Държавите-членки могат да 
третират отпадъците като 
неопасни след приемането на 
адаптирания списък.
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Обосновка

Reintroduces amendment 51/172 from first reading. The first part of the amendment relates to 
Parliament's concern to maintain a high standard of protection and reporting. The second 
part represents a necessary clarification.

Изменение 15
Член 7, параграф 1

1. За да се засили предотвратяването и
оползотворяването на отпадъците, 
държавите-членки могат да
предприемат законодателни или 
незаконодателни мерки, за да 
гарантират, че всяко физическо или 
юридическо лице, което по занятие 
разработва, произвежда, обработва и 
третира или продава продукти 
(производител на продукта) носи 
разширена отговорност на 
производител.

1. За да се засили предотвратяването,
оползотворяването, повторното 
използване и рециклирането на 
отпадъците, държавите-членки 
предприемат законодателни или 
незаконодателни мерки, за да 
гарантират, че всяко физическо или 
юридическо лице, което по занятие 
разработва, произвежда, обработва и 
третира или продава продукти 
(производител на продукта) носи 
разширена отговорност на 
производител.

Тези мерки могат да включват 
приемането на върнати продукти и на 
отпадъците, останали след употребата 
на тези продукти, както и последващото 
управление на отпадъците и 
финансовата отговорност за тези 
дейности.

Тези мерки могат да включват 
приемането на върнати продукти и на 
отпадъците, останали след употребата 
на тези продукти, както и последващото 
управление на отпадъците и 
финансовата отговорност за тези 
дейности. Тези мерки могат да 
включват задължението да се 
предостави информация на 
обществеността за това в каква 
степен продуктът може да бъде 
използван повторно и да бъде 
рециклиран.

Обосновка

Amendment based on amendments adopted in first reading (amendments 35 and 37) adapted 
to the current text of the Council. The Council's text makes such measures optional whereas 
the Parliament believes, in its amendment to old Article 5, that they should be compulsory. 
The Parliament place a high priority on involving the public in the reuse and recycling 
processes.

Изменение 16



PR\705701EN.doc 15/28 PE400.588v01-00

BG

Член 7, параграф 2a (нов)

2a. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки за насърчаване 
на изграждането на съоръжения, 
които дават възможност за поправка 
и повторно използване, както и на 
съоръжения за разделно събиране, 
връщане и обезвреждане на излезли от 
употреба продукти по отговорен 
начин.

Обосновка

Based on an amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 35). Parliament 
believed that this text is necessary to reinforce its support for repair and reuse facilities.

Изменение 17
Член 7, параграф 4a (нов)

4a. Държавите-членки докладват на 
Комисията за прилагането на този 
член. Комисията оценява 
необходимостта от въвеждане на 
схеми за разширена отговорност на 
производителите по отношение на 
специфични отпадъчни потоци на 
равнище ЕС въз основа на опита на 
държавите-членки.

Обосновка

Amendment moved by Parliament at first reading (Amendment 35). It is necessary to have 
continuous monitoring of producer responsibility to ensure that such schemes are effective.

Изменение 18
Член 7a (нов)

Член 7a
Предотвратяване на отпадъците

Държавите-членки, съгласно членове 
1 и 11, вземат всички необходими
мерки за стабилизиране на 
цялостното си производство на 
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отпадъци до 2012 г.в сравнение с
общото годишно производство на 
отпадъци през 2009 г. 
Стабилизация означава, че не се 
допуска допълнително увеличение в 
сравнение с началото на 
стабилизационния период.
Като необходима предварителна 
мярка, предхождаща мерките, 
посочени в член 26, след консултация 
със заинтересованите лица 
Комисията по целесъобразност
представя на Европейския парламент 
и на Съвета предложения за 
необходимите мерки в подкрепа на 
дейностите на държавите-членки по 
предотвратяването, които да 
включват:
a) до 2009 г.: изготвяне на списък от 
показатели, които ще дадат 
възможност на държавите-членки да 
наблюдават, оценяват и отчитат 
напредъка на изпълнението на 
програмите и мерките в областта на 
предотвратяването на отпадъците;
б) до 2010 г.: формулиране на 
политика за създаване на продукти с 
екодизайн, която решава проблемите 
както с образуването на отпадъци, 
така и с наличието на опасни 
вещества в отпадъците, с оглед 
насърчаването на технологии за 
производство на трайни продукти с 
възможност за повторно използване и 
рециклиране; 
в) до 2010 г.: поставяне на цели до 
2020 г. за по-нататъшно качествено и 
количествено намаляване на 
отпадъците на основата на най-
добрите съществуващи практики;
г) до 2010 г.: формулиране на план за 
действие за мерки за по-нататъшна 
подкрепа на европейско равнище с цел 
по-специално промяна на
съществуващите модели на 
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потребление.

Обосновка

Amendment agreed by Parliament at first reading (amendment 37). The Parliament gives a 
high priority to the adoption of such targets, for the prevention and recycling of waste.

Изменение 19
Член 8a (нов)

Член 8a
Повторно използване и рециклиране

1. Държавите-членки вземат мерки за 
насърчаване на повторното 
използване на продуктите, най-вече 
чрез създаването и поддръжката на 
акредитирани мрежи за повторно 
използване и поправки и чрез 
създаване, където е необходимо, на 
подходящи стандарти за продукти и 
процеси.
Държавите-членки могат да 
предприемат други мерки за 
насърчаване на повторното 
използване, например използването на 
икономически инструменти, 
критерии за доставка, количествени 
цели или забрани за пускането на 
пазара на определени продукти.

2. За да се постигне съответствие с 
целите на настоящата директива и 
за да се върви към европейско 
рециклиращо общество с 
високоефективни ресурси, 
държавите-членки вземат 
необходимите мерки, за да осигурят 
постигането на следните цели:

a) до 2020 г.: подготовката за 
повторно използване и рециклиране на 
отпадъците от домакинствата 
следва да се увеличи минимум до 50 % 
в количествено отношение;
б) до 2020 г.: подготовката за 
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повторно използване и рециклиране на
строителните отпадъци и 
отпадъците от разрушаване следва да 
се увеличи минимум до 70 % в 
количествено отношение.

На държавите с по-малко от 5 % 
рециклиране в една от категориите 
или без официални данни за 2000-
2005 г. според Евростат може да бъде 
предоставен допълнителен период от 
5 години, за да бъдат постигнати 
поставените цели.

До 31 декември 2015 г. най-късно 
Европейският парламент и Съветът 
следва да преразгледат целите, 
определени в букви a) и б), и да 
обмислят поставянето на цели за 
индустриалните отпадъци на 
основата на доклад на Комисията, 
придружен, по целесъобразност, от 
предложение. В своя доклад 
Комисията следва да вземе предвид 
тенденциите в третирането на 
отпадъците и съответните 
последици върху околната среда от 
поставянето на целите.
С цел да се съгласуват 
характеристиките и представянето 
на получените данни и да се постигне 
съвместимост на данните 
държавите-членки ги съобщават 
съгласно изискванията на Регламент 
(EО) № 2150/2002 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 ноември 
2002 г. относно статистиката на 
отпадъците1. Ако е необходимо, 
Комисията, в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 36, параграф 2 от 
настоящата директива, изработва 
подробни правила за установяване до 
каква степен държавите-членки се 
придържат към целите, посочени в 
този параграф.
1 OВ L 332, 9.12.2002 г, стр. 1. Регламент, 



PR\705701EN.doc 19/28 PE400.588v01-00

BG

последно изменен с Регламент (EО) 
№ 1893/2006 (OВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

Обосновка

As it stands, the draft directive gives inadequate expression to the priorities expressed in the 
thematic strategy: this amendment, which is based on amendments 38/108/157/140/141 from 
first reading, is designed to remedy this. However, paragraph 2 of the amendment has been 
reworded in light of new information from the European Commission.

Изменение 20
Член 9

Държавите-членки гарантират, че когато 
не е предприето оползотворяване на 
отпадъците в съответствие с член 8, 
параграф 1, отпадъците преминават през
дейности по обезвреждане.

Държавите-членки гарантират, че когато 
не е предприето оползотворяване на 
отпадъците в съответствие с член 8, 
параграф 1, отпадъците преминават през 
дейности по безопасно обезвреждане в
съответствие с целите, посочени в 
член 10.
Те забраняват изоставянето, 
изхвърлянето или безразборното 
обезвреждане на отпадъци.

Дейности по обезвреждане, 
класифицирани съгласно Приложение 
I като D 11 (Изгаряне в морето) и D7 
(Изхвърляне в морета и океани, 
включително заравяне под морското 
дъно), се забраняват.

Обосновка

Amendment adopted by the Parliament at first reading (amendments 39 and 158). The 
amendment is needed for comprehensive coverage of the disposal of waste. It should be made 
explicit that incineration at sea and release of waste into seas/oceans, including sea-bed 
insertion, is prohibited.

Изменение 21
Член 11, параграф 1, уводна част и буква a)

1. В законодателството и в политиката 
за предотвратяване и управление на 
отпадъците се прилага като ръководен 
принцип следната йерархия на 
отпадъците:

1. В законодателството и в политиката 
за предотвратяване и управление на 
отпадъците се прилага като ръководно 
правило следната йерархия на 
отпадъците: 
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(a) предотвратяване; (a) предотвратяване и намаляване;

Обосновка

Amendment adopted by Parliament at first reading (amendments 101/14). The amendment is 
needed in order to make the application of the hierarchy more certain and comprehensive.

Изменение 22
Член 11, параграф 2, алинея 1

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.

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 
целостта и прозрачността на този 
процес, като съблюдават 
националните правила за планиране 
относно консултациите и 
ангажирането на гражданите и 
заинтересованите лица.

Обосновка

Redrafted amendment adopted by Parliament (amendment 101/14). The redrafting maintains 
the concept of wide public involvement in the process.

Изменение 23
Член 14a (нов)

Член 14a
Възможност за проследяване и 
контрол на опасни отпадъци
В съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива относно 
опасните отпадъци държавите-
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членки предприемат необходимите 
действия, за да гарантират, че 
образуването, събирането и 
транспортирането на опасни 
отпадъци, както и тяхното 
съхраняване и третиране, се 
извършват при условия, осигуряващи 
оптимална защита на околната 
среда и човешкото здраве, 
безопасността на операторите, 
индустриалните площадки и 
индивидите, включително като най-
малко се вземат мерки за осигуряване 
на възможността за проследяване и 
контрол от образуването до 
крайната точка на всички опасни 
отпадъци и за правилна оценка на 
риска по време на тяхното 
управление.

Обосновка

Amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 52). Parliament gives a high 
priority to ensuring that the repeal of the Hazardous Waste Directive does not mean any 
lowering of standards of protection.

Изменение 24
Член 21, буква б)

б) оползотворяване на отпадъци. б) оползотворяване на неопасни 
отпадъци.

Обосновка

Amendment based on amendment 161 adopted by Parliament at first reading. The treatment 
of hazardous waste should always be subject to permitting requirements. It should therefore 
be made clear that the exemption here should not apply to establishments treating hazardous 
waste.

Изменение 25
Член 26, параграф 1, алинея 1

1. В съответствие с членове 1 и 11 
държавите-членки разработват 
програми за предотвратяване 

1. В съответствие с членове 1, 7a и 11
държавите-членки вземат всички 
необходими мерки за стабилизиране 
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образуването на отпадъци не по-късно 
от …*.

на своето общо образуване на 
отпадъци. Стабилизация означава, че 
в сравнение с началото на 
стабилизационния период няма по-
нататъшно увеличение на 
образуването на отпадъци. Като 
първа стъпка в съответствие с 
членове 1, 7а и 11 държавите-членки 
разработват програми за 
предотвратяване образуването на 
отпадъци не по-късно от …*.

Обосновка

Based on amendment moved by the Parliament at the first reading (amendment 69) and on 
new information. The Parliament gives a high priority to the adoption of targets for the 
prevention and recycling of wastes.

Изменение 26
Член 26, параграфи 3 и 4

3. Държавите-членки определят 
подходящи специфични качествени или 
количествени контролни показатели 
за мерките за предотвратяване 
образуването на отпадъци, приети за 
наблюдение и оценка на напредъка в 
изпълнението на мерките, и могат да 
определят специфични качествени 
или количествени цели и индикатори, 
различни от посочените в параграф 4, 
за същата цел.

3. Държавите-членки определят 
подходящи специфични качествени или 
количествени цели в рамките на 
такива програми, основани поне на 
началната цел за стабилизиране на 
образуването на отпадъци до 2012 г. и 
по-нататъшно значително 
намаляване на образуването на 
отпадъци до 2020 г., както е посочено 
в член 7a.

4. Индикатори за мерките за 
предотвратяване образуването на 
отпадъци могат да бъдат приети в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 36, параграф 3.

4. Индикатори за мерките за 
предотвратяване образуването на 
отпадъци се приемат в съответствие с 
процедурата, посочена в член 36, 
параграф 3, с цел държавите-членки 
да могат да постигнат тези цели и да 
наблюдават, оценяват и докладват за 
напредъка по отношение на 
програмите и мерките за 
предотвратяване на отпадъците.

Обосновка

Based on amendment moved by the Parliament at the first reading (amendment 69) and on 



PR\705701EN.doc 23/28 PE400.588v01-00

BG

new information. The Parliament gives a high priority to the adoption of targets for the 
prevention and recycling of wastes.

Изменение 27
Член 26, параграф 5

5. Комисията разработва насоки за 
подкрепа на държавите-членки при 
изготвянето на програмите.

5. Комисията създава система за обмен 
на информация за най-добрите 
практики относно 
предотвратяването на отпадъците и 
разработва насоки за подкрепа на 
държавите-членки при изготвянето на 
програмите.

Обосновка

Amendment moved at first reading (amendment 69). Such as system would allow authorities 
to take inspiration from effective measures taken in another member state.

Изменение 28
Член 27

Държавите-членки гарантират, че 
плановете за управление на 
отпадъците и програмите за 
предотвратяване образуването на 
отпадъци се оценяват най-малко на 
всеки шест години и се ревизират, 
когато това е необходимо.

Държавите-членки редовно оценяват 
програмите за предотвратяване на 
отпадъците и като минимум ги 
преразглеждат поне веднъж на всеки 
5 години. Европейската агенция за 
околната среда включва в годишния си 
доклад преглед на напредъка по 
изпълнението и прилагането на 
такива програми.

Обосновка

The EEA needs to be brought into play to help the Commission and Parliament find out what 
is going on continuously on the ground. Member States can easily evade surveillance by 
simply delaying the submission of their reports to the Commission. According to Directive 
91/692/EEC, Member States had to submit their periodic reports on the existing Waste 
Framework Directive by 30 September 2004. By 31 December 2004, only 9 had done so. They 
were Germany, Denmark, Greece, Finland, Portugal, Sweden, the Czech Republic, Slovenia 
and Slovakia. Reintroduces Amendment 71 from first reading.

Изменение 29
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Член 29a (нов)

Член 29a
Допълнителни мерки

До...* Комисията подготвя доклад с 
оглед разработването на мерки, 
които биха могли да допринесат за 
постигането на по-ефективното 
изпълнение на целите, поставени в 
членове 1 и 11. Докладът се представя 
на Европейския парламент и на 
Съвета в рамките на шест месеца 
след неговото завършване, съответно 
придружен от предложения.
В доклада по-специално се взема под 
внимание:
a) дали Приложение II да се измени с 
цел:
(i) да се изключат случаите, когато 
изброените дейности не водят до 
това достатъчно голяма част от 
отпадъците да служат за полезна 
цел, за да съответстват на целта, 
определена в член 1,
(ii) да се идентифицират случаите, 
при които е необходимо да се уточни 
какво е съотношението между 
отпадъците, които се използват, и 
онези, които се обезвреждат при 
дейности за оползотворяване, за да се 
осигури постигането на целта, 
определена в член 1,
(iii) да се уточни различно равнище
или равнища на енергийна 
ефективност във връзка с дейностите
по оползотворяване R1,
(iv) да се адаптират всички препоръки 
в светлината на научния и 
технически прогрес;
б) дали Приложение I да се измени с 
цел:
(i) да се добавят нови дейности, 
невключени в Приложение II,
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(ii) да се адаптират всички препоръки 
в светлината на научния и 
технически прогрес; и
в) дали определянето на минимални
стандарти за специфични дейности
по обезвреждане или оползотворяване 
ще допринесе за постигането на 
целите, определени в член 10.
Изискването да се представи този 
доклад не означава, че междувременно 
Комисията няма да представя 
предложения.
* Две години след влизането в сила на 
настоящата директива.

Justification

Reintroduces amendment 61 adopted in first reading. The proposal includes numerous 
references to the commitology procedure which leaves several important areas subject to 
amendment without proper scrutiny. This amendment would remedy this by requiring the 
Commission to report on several important areas with the intention that they would then be in 
a position to come forward with new proposals for the Parliament and Council to consider. 
The Commission must have in mind specific proposals already for the areas where it has 
proposed comitology procedures and it should therefore be in a position to bring these 
forward quickly. This should not prevent change in the interim, as the amendment makes 
clear that the Commission can come forward with its own proposals in the interim.

Изменение 30
Член 32, параграф 1

1. Организациите или предприятията, 
посочени в член 20, параграф 1, 
причинителите на опасни отпадъци и 
организациите и предприятията, които 
събират или превозват опасни отпадъци 
по занятие, или действат като търговци 
и брокери на опасни отпадъци, водят 
отчет за количеството, естеството и 
произхода на отпадъците и, където е 
уместно, предназначението, 
периодичността на събиране, начина на 
транспортиране и метода на третиране, 
предвидени за отпадъка, и предоставят 
тази информация на компетентните 
органи при поискване.

1. Организациите или предприятията, 
посочени в член 20, параграф 1, 
причинителите на опасни отпадъци и 
организациите и предприятията, които 
събират или превозват опасни отпадъци 
по занятие, или действат като търговци 
и брокери на опасни отпадъци, водят 
хронологичен отчет за количеството, 
естеството и произхода на отпадъците и, 
където е уместно, предназначението, 
периодичността на събиране, начина на 
транспортиране и метода на третиране, 
предвидени за отпадъка, и предоставят 
тази информация на компетентните 
органи при поискване.
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Обосновка

Amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 74). Parliament gives a high 
priority to ensuring that the repeal of the Hazardous Waste Directive does not mean any 
lowering of standards of protection.

Изменение 31
Член 32, параграф 2, алинея 1

2. Документацията за опасни отпадъци 
се съхранява за срок от най-малко три 
години, с изключение на организации и 
предприятия, транспортиращи 
опасни отпадъци, които трябва да 
съхраняват тази документация за 
период от най-малко 12 месеца.

2. Документацията за опасни отпадъци 
се съхранява за срок от пет години.

Обосновка

Amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 74). Parliament gives a high 
priority to ensuring that the repeal of the Hazardous Waste Directive does not mean any 
lowering of standards of protection.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

At its first reading, the European Parliament adopted some important amendments to the draft 
directive. It will now insist on their survival in the second reading.
 Key amendments in this category were the introduction of targets for recycling and waste 
prevention, and the insistence on a five-stage waste hierarchy as a general rule.
The Council has erased all reference to targets but the rapporteur has restored the Parliament’s 
amendments in a modified form, having consulted the Commission. The changes are designed 
to make the texts more acceptable to the Council, and, in the case of the waste prevention 
target and industrial waste recycling target, to take account of the need to proceed on a sound 
statistical base. In the view of the rapporteur and of the Committee, it would be wrong to miss 
this opportunity to ensure that this directive does more than supply a set of definitions. It  is 
important that there is a real link between it and the aspirations about recycling and 
prevention set out in the Thematic Strategy on Waste. Without the targets no such link really 
exists.

There will no doubt be another dispute between the Parliament and the Council on the extent 
to which the 5 stage waste hierarchy applies and how departures from it may take place. The 
Parliament wants the hierarchy to apply as a “general rule” and the Council prefers the words 
“guiding principle”. The rapporteur is not wholly convinced that in the dust of battle at local 
level the fine distinctions between the two phrases will always be perceived. The key aspect 
of the issue is that the directive must make clear that departures from the hierarchy cannot 
take place casually but must be done as part of an ordered process. The original Parliament 
amendment made the process of departure unduly complex: the rapporteur has simplified it on 
the basis that national procedures regarding public involvement must apply.
One important aim of the directive is to draw a clear distinction between what is considered  
“recovery” and what is “disposal” of waste, since Court of Justice judgements put the 
question in doubt. The amendments adopted at first reading included a definition of 
“recovery” that would extend the designation to energy from waste plants fulfilling certain 
energy efficiency criteria: first reading amendments hostile to the concept of securing energy 
from waste were not adopted. But an amendment was adopted which deleted the draft energy 
efficiency formula in Annex II. This would have been the yardstick for determining which 
energy from waste plants could qualify as “recovery” operations.
The rapporteur believes that energy from waste plants can play an important part in dealing 
with residual waste, which might otherwise go to landfill. She also sees waste as a potentially 
important fuel at a time when the EU is facing an energy crisis and is increasingly dependent 
on insecure foreign sources of fuel. Our waste is at least home-grown. Heat and  power can be 
recovered from it. The experience of a number of member states shows that energy from 
waste can complement recycling and not drive it out. It would surely be a desirable 
development to apply an energy efficiency formula which “recovery” plants must comply 
with. Above all such a formula would be a crucial incentive to those building new plants to 
give priority to energy efficiency.

But it is clear to the rapporteur that there are some MEP colleagues who are opposed 
fundamentally to the idea of energy from waste plants and who will never vote for them in 
any shape or form. There are other MEPs, mainly from countries still in the early stages of 
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diverting their waste from landfill, who fear that energy from waste could become the 
predominant waste management process in their countries, and that it would then discourage 
investment in recycling, re-use and prevention. 
This is where the Parliament’s insistence on the adoption of recycling and prevention targets 
is so important. The member states want MEPs to recognise that energy from waste can 
qualify as “recovery”. To win this argument, they need to understand that MEPs will only 
vote to accept this IF they have the assurance that recycling and prevention targets will be 
included in the directive. Such targets are an insurance  policy against energy from waste 
becoming the dominant means of waste management.
At its first reading the Parliament adopted improvements to the Commission’s proposals for 
turning properly treated waste into a recycled product. MEPs were concerned to point the way 
more clearly towards the need for legislative proposals, under the “end of waste” heading, for 
specifications for compost, aggregates, paper, glass, metal, end of life tyres and waste textiles. 
In all these cases, clarifying what rules apply would greatly help the move to recycling. It is a 
shame that at this point the Council lost its nerve and pushed the issue into the recitals. The 
rapporteur wants more urgent concrete action and has brought the matter back into the text of 
the directive.
The Council has been bold on the issue of by-products and has included a definition in article 
4. Those lobbying the Parliament are completely split on the issue. The rapporteur believes 
that this chance to   settle on a definition should be seized and not postponed to an unknown 
date.
The directive takes over two existing directives- on hazardous waste and on waste oils. Many 
colleagues were uneasy that too many aspects of the existing hazardous waste directive were 
not being carried over into the waste framework directive. The rapporteur has therefore 
proposed to reinstate some of the amendments proposed at first reading to remedy this. When 
the directive first appeared, it looked as if it might damage the interests of waste oil 
regenerators: the rapporteur is satisfied that the Common Position now strikes the right notes 
on this issue. The rapporteur welcomes the Council’s text on biowaste, and draws attention to 
the minor additions which, she feels, should still be made on the subject of producer 
responsibility

The rapporteur hopes that the directive that finally emerges will be sufficiently clear to avoid 
further recourse to the European Court of Justice. Safe and sustainable waste management is 
an important issue for all of us. We really must try to get it right  this time. 
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