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Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Състав на битовите отпадъци
Битовите отпадъци включват отпадъците от домакинствата и отпадъците от търговските
дейности на дребно, малките предприятия, офис сградите и учрежденията (като училища,
болници и публични сгради), които са подобни по естество и състав на отпадъците от
домакинствата, събирани от общините или от тяхно име.
Битовите отпадъци включват:

–

обемни отпадъци (например електродомакински уреди, мебели, дюшеци);

–

градински отпадъци, листа, отпадъци при косене на трева, отпадъци по
улиците, съдържанието на контейнерите и отпадъци при почистване на
пазари;

–

отпадъци от някои общински дейности, т.е. отпадъци при поддръжката на
паркове и градини и при почистването на улиците.

Също така са включени отпадъците, произхождащи от същите източници, и подобни по
естество и състав, които:

–

не се събират от името на общините, а директно в рамките на режимите
на отговорност на производителя или частни организации с нестопанска
цел за повторна употреба и рециклиране, основно чрез разделно
събиране;

–

произхождат от селскостопански райони, където няма услуги по редовно
събиране на отпадъците.

От битовите отпадъци са изключени:

–

отпадъците от канализационната система и при третирането на
отпадъчните води, включително утайки от отпадъчни води;

–

отпадъци от строителство и разрушаване.

ПРИЛОЖЕНИЕ VII
Минимални изисквания към разширената отговорност на производителя
При разработване и прилагане на режимите на разширена отговорност на производителя
държавите членки:

1.

вземат
предвид
техническата
осъществимост,
икономическата
жизнеспособност, цялостното екологично и социално въздействие и
последиците за човешкото здраве, като едновременно с това съблюдават
нуждата да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар;

2.

осигуряват ясно дефиниране на функциите и отговорностите на субектите,
участващи в прилагането на режимите на разширена отговорност на
производителя, включително производители и вносители, които пускат стоки
на пазара на Съюза, и техните системи за съблюдаване на режимите, частни
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или публични оператори с дейност, свързана с отпадъците, местните органи и
ако е приложимо — субектите на социалната икономика;
3.

дефинират измерими цели за предотвратяването, подготовката за повторна
употреба, рециклирането и/или оползотворяването, за да се изпълнят наймалко съществуващите количествени цели по съответното законодателство на
Съюза в областта на отпадъците;

4.

гарантират, че на притежателите на отпадъци, които са в обхвата на режими на
разширена отговорност на производителя, се предоставя необходимата
информация за наличните системи за събиране;

5.

създават процедура за съобщаване на данни, при която се събира информация
за продуктите, пуснати на пазара, и след като те достигнат края на жизнения си
цикъл, правят необходимото за тяхното събиране и третиране в съответствие с
йерархията на отпадъците; при необходимост в тази процедура се уточняват
потоците от материали;

6.

гарантират, че финансовите вноски в рамките на режимите на разширена
отговорност на производителя, които се заплащат от производителите или
вносителите на продукти, пуснати на пазара на Съюза:

6.1.

покриват всички разходи за управление на отпадъците, включително
разделното събиране и третиране, предоставянето на достатъчно информация
на притежателите на отпадъци, събирането на информация и съобщаването на
данни,

6.2.

вземат предвид приходите от продажбата на вторични суровини, произлизащи
от отпадъци,

6.3.

са изчислени въз основа на реалната стойност на управлението на отделните
продукти в края на жизнения им цикъл, които са пуснати на пазара на Съюза и
които са в обхвата на съответния режим,

6.4.

подпомагат дейностите по предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне
на отпадъци и инициативите по почистване;

7.

създават процедура за признаване във връзка с режимите на разширена
отговорност на производителя, с която се цели:

7.1.

гарантиране на прозрачност на режимите по отношение на заплатените от
производителите вноски, включително отражението върху продажните цени, и
по отношение на въздействието върху конкурентоспособността и достъпността
за малките организации и предприятия,

7.2.

дефинират географския обхват на режимите,

7.3.

гарантират еднакво третиране на националните производители и вносителите,

7.4.

осигуряват наличието на механизъм за самоконтрол чрез одити, извършвани от
трето лице на режимите, във връзка с:
–

7.4.1. доброто финансово управление на съответния режим — изчисление
на всички разходи по тип продукти; използване на събраните средства и

–

7.4.2. подходящото събиране и третиране на отпадъците, контрола върху
законността на превозите на отпадъци, качеството на данните и
съобщаването им;
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8.

определят пропорционални санкции при неизпълнение на целите и/или
неспазване на тези изисквания;

9.

създават целесъобразните механизми за мониторинг и правоприлагане и
организират официален и редовен диалог между засегнатите субекти.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII
Мерки, които да се разглеждат в рамките на плана по члена 11а (система за ранно
предупреждение)
Следните мерки се разглеждат в плана за спазване на целите, който трябва да се предложи от
държавите членки, които могат да не изпълнят целите:

–

мерки за подобряване на качеството на статистическата информация и за
изготвяне на точни прогнози на капацитета за управление на отпадъците, от
една страна, и на това, което трябва да се изпълни, за да се постигнат целите по
член 11, параграф 2 от настоящата директива, член 6, параграф 1 от Директива
94/62/ЕО и член 5, параграфи 2а, 2б и 2в от Директива 1999/31/ЕО;

–

по-добро използване на основни икономически инструменти, в това число:
–

постепенно увеличение на таксите за депониране за всички категории
отпадъци (битови, инертни и др.),

–

въвеждане или увеличение на таксите за изгаряне или конкретни забрани
за изгаряне на рециклируеми отпадъци,

–

постепенно разширение, за да се обхване цялата територия на държавите
членки, на системите на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш
повече“, с които да се насърчават причинителите на битови отпадъци да
намаляват, повторно употребяват и рециклират отпадъците си,

–

мерки за подобрение на икономическа ефективност на съществуващите и
бъдещите режими на отговорност на производителя (включително
подробно разписани мерки и срокове за изпълнение на минималните
изисквания към режимите на разширена отговорност на производителя по
приложение VІІ). Разширение на обхвата на режимите на отговорност на
производителя, за да се обхванат нови потоци от отпадъци,

–

икономически стимули за местните органи да насърчават
предотвратяването на отпадъците и развитието и по-широкото използване
на схемите за разделно събиране,

–

мерки за подпомагане на субектите, извършващи дейност във връзка с
повторната употреба,

–

мерки за премахване на вредните субсидии, които не са в съответствие с
йерархията на отпадъците;

–

технически и фискални мерки за подпомагане на пазарите на повторно
употребени продукти и рециклирани (включително компостирани) материали и
повишаване на качеството на рециклираните материали;

–

мерки за привличане на общественото внимание върху значението на доброто
управление на отпадъците и ограничаване на нерегламентираното изхвърляне
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на отпадъци, включително специални кампании за намаляване на отпадъците
при източника и за по-голямо участие в схемите за разделно събиране;
–

мерки за осигуряване на подходящата координация между всички компетентни
публични органи, които участват в управлението на отпадъците, и участието на
други основни заинтересовани субекти;

–

използване на европейските структурни и инвестиционни фондове за
финансиране на развитието на инфраструктурата за управление на отпадъците,
която е необходима за изпълнение на съответните цели;

–

всяка друга алтернативна или допълнителна мярка със същите цели.

Планът се изготвя въз основа на оценка на съществуващите планове за управление на
отпадъците и след консултиране със съответните заинтересовани субекти и компетентните
публични органи, участващи в управлението на отпадъците. Към плана се прилагат резултатите
от това консултиране, оценка на очакваното въздействие за постигането на съответните цели,
които са в обхвата на плана, както и точни срокове за прилагането на предлаганите мерки.
Ако е необходимо, в плана се включва преразгледан график във връзка с нужната
инфраструктура и ако се налага — планът се придружава от предложен график за адаптиране
на съществуващите национални или регионални планове за управление на отпадъците по член
28, от една страна, и на програмите за предотвратяване на отпадъците по член 29.
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