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ПРИЛОЖЕНИЕ
към
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА,
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА
НА РЕГИОНИТЕ
Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС за кръговата икономика

BG

BG

Мерките, представени в настоящия план за действие, трябва да бъдат изпълнени в
съответствие с принципите за по-добро регулиране, и, когато е уместно, да включват
оценка на въздействието.
Действия

График

Производство
Акцент върху аспекти на кръговата икономика в бъдещите продуктови
изисквания в Директивата относно екопроектирането
Работен план относно екопроектирането за периода 2015—2017 г. и
искане към европейските организации по стандартизация за
разработване на стандарти за ефективно използване на материалите с цел
определяне на бъдещи изисквания по отношение на екопроектирането за
трайност, за възможности за поправка и за рециклиране на продуктите
Предложение за регламент за изпълнение относно телевизорите и
мониторите
Проучване на варианти и действия за по-съгласувана рамка на политиката за
различните области на продуктовата политика на ЕС с оглед на техния
принос за кръговата икономика
Включване на насоки относно кръговата икономика в референтните
документи за най-добрите налични техники (РДНДНТ) за няколко
промишлени отрасли
Насоки и насърчаване на най-добрите практики в плановете за
управление на минните отпадъци

от 2016 г.
нататък
декември
2015 г.
края на
2015 г. или
началото на
2016 г.
2018 г.
от 2016 г.
нататък
2018 г.

Установяване на открита, общоевропейска мрежа от технологични
инфраструктури за МСП с цел интегрирането на модерни производствени
технологии в техните производствени процеси

2016 г.

Проучване на начини за подобряване на ефикасността и прилагането на
Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и
пилотната програма за проверка на екологичните технологии (ETV)

2017 г.

Разработване на усъвършенствана база от знания и на подкрепа за МСП с
цел заместването на опасни вещества, пораждащи сериозно безпокойство

2018 г.

Потребление
По-добро прилагане на съществуващите гаранции за материалните стоки и
същевременно обмисляне на възможни подобрения (предстоящо
предложение на Комисията относно онлайн продажбите на стоки и проверка
на пригодността на законодателството в областта на защитата на
потребителите)
Действия по отношение на неверните декларации за безвредност,
включително актуализирани насоки относно нелоялните търговски
практики
Анализиране на възможността за предлагане на хоризонтални изисквания за
предоставянето на информация относно възможностите за поправка в
контекста на екопроектирането
Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT)
на екомаркировката, която ще бъде последвана от действия за повишаване на
нейната ефективност

2015—
2017 г.

2016 г.
2018 г.
2016 г.
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Оценка на възможността за независима програма за изпитване относно
планираното остаряване
В зависимост от оценката от текущите пилотни проекти ще бъдат проучени
възможните употреби на продуктовия отпечатък върху околната среда
(ПООС) за определянето на обема на информация в областта на околната
среда и нейното оповестяване
Действия в областта на екологосъобразните обществени поръчки: по-голямо
интегриране на изискванията за кръговата икономика, подкрепа за пошироко разпространение, включително чрез схеми за обучение, засилване на
използването на екологосъобразните обществени поръчки от Комисията и
при управлението на средства от ЕС

2018 г.
от 2016 г.
нататък

от 2016 г.
нататък

Управление на отпадъците
Преработено законодателно предложение относно отпадъците
Подобрено сътрудничество с държавите членки за по-добро прилагане на
законодателството на ЕС в областта на отпадъците и борба с незаконния
превоз на излезли от употреба моторни превозни средства
Засилване на прилагането на преразгледания Регламент за превоз на
отпадъци
Насърчаване на доброволното сертифициране по инициатива на
промишлеността на съоръженията за обработване на отпадъци за ключовите
потоци от отпадъци и и потоците на рециклиране
Инициатива относно производството на енергия от отпадъци в рамките
на енергийния съюз
Набелязване и разпространяване на добри практики по отношение на
системите за събиране на отпадъци

декември
2015 г.
от 2015 г.
нататък
от 2016 г.
нататък
от 2018 г.
нататък
2016 г.
от 2016 г.
нататък

Пазар за вторични суровини
Разработване на стандарти за качество за вторичните суровини (поспециално за пластмасите)
Предложение за изменение на регламента за торовете
Предложение за законодателство за определяне на минимални изисквания
за повторното използване на водата за напояване и подновяване на запасите
от подпочвени води
Насърчаване на безопасното и ефективното по отношение на разходите
повторно използване на водите, включително насоки за интегриране на
повторното използване на водите в планирането и управлението на водите,
включване на най-добрите практики в съответните РДНДНТ и
подпомагане на иновациите (чрез Европейското партньорство за иновации и
програмата „Хоризонт 2020“) и инвестициите
Анализи и варианти на политиката с цел отчитане на взаимодействието
между законодателствата в областите на химикалите, продуктите и
отпадъците, включително начини за намаляване на съдържанието в
продуктите на химикали, които пораждат безпокойство, и подобряване на
проследяването им
Мерки за улесняване на превоза на отпадъци в целия ЕС, включително
система за електронен обмен на данни (и евентуално други мерки)
По-нататъшно разработване на информационната система на ЕС за
суровините

от 2016 г.
нататък
началото на
2016 г.
2017 г.

2016—
2017 г.

2017 г.

от 2016 г.
нататък
от 2016 г.
нататък
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Секторни действия
Пластмаси
Стратегия за пластмасите в кръговата икономика

2017 г.

Специфични действия за намаляване на морските отпадъци с цел изпълнение
на Целите за устойчиво развитие за 2030 г.

от 2015 г.
нататък

Хранителни отпадъци
Разработване на обща методология и показатели за измерване на
хранителните отпадъци
Платформа на заинтересованите страни за разглеждане на начините за
постигане на Целите на устойчиво развитие по отношение на хранителните
отпадъци, за обмен на най-добри практики и за оценка на напредъка
Разясняване на съответното законодателство на ЕС в областите на
отпадъците, храните и фуражите с цел да се улесни даряването на храни и
използването на хранителни продукти, които са били предназначени за
консумация от човека, за храна за животни
Проучване на варианти за по-пълноценна употреба и по-добро разбиране на
отбелязаните дати върху хранителните продукти
Основни суровини
Доклад относно основните суровини и кръговата икономика
Подобряване на обмена на информация между производителите и
рециклиращите предприятия относно електронните продукти
Европейски стандарти за ефективно по отношение на материалите
рециклиране на електронните отпадъци, отпадъците от батерии и други
съответни сложни продукти, излезли от употреба
Обмен на най-добри практики в областта на извличането на основни
суровини от минни отпадъци и от депа за отпадъци
Отпадъци от строителство и събаряне
Насоки за оценка, предхождаща събарянето на дадена сграда, за строителния
сектор
Доброволен протокол за рециклиране на отпадъци от строителство и
събаряне за целия отрасъл
Основни показатели за оценката на екологичните показатели през целия
жизнен цикъл на една сграда и стимули за тяхното използване
Биомаса и биоматериали
Насоки и разпространение на най-добри практики в областта на
каскадното използване на биомаса и подкрепа за иновации в тази област чрез
програмата „Хоризонт 2020“
Осигуряване на съгласуваност и полезни взаимодействия с кръговата
икономика при проверката на устойчивостта на биоенергията в рамките на
енергийния съюз
Оценка на приноса на Стратегията за биоикономика от 2012 г. към кръговата
икономика и евентуално преразглеждане

2016 г.
2016 г.

2016 г.
2017 г.

2017 г.
от 2016 г.
нататък
от 2016 г.
нататък
2017 г.

2017 г.
2016 г.
от 2017 г.
нататък

2018—
2019 г.
2016 г.
2016 г.

Иновации и инвестиции
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Инициатива „Промишленост 2020 и кръговата икономика“ в рамките на
програма „Хоризонт 2020“
Пилотен проект за „сделки за иновации“ с цел премахване на възможните
регулаторни пречки пред новаторите
Целенасочени прояви за насърчаване на кандидатурите за финансиране
по линия на ЕФСИ и подкрепа за разработването на проекти и
инвестиционни платформи от значение за кръговата икономика
Целенасочени информационни и комуникационни дейности за
подпомагане на държавите членки и регионите при усвояването на
фондовете по политиката на сближаване за кръговата икономика
Подкрепа за държавите членки и регионите с цел укрепване на
иновациите за кръговата икономика чрез интелигентно специализиране

октомври
2015 г.
2016 г.
от 2016 г.
нататък
от 2016 г.
нататък
от 2016 г.
нататък

Оценка на възможността за създаване на платформа заедно с ЕИБ и
националните банки в подкрепа на финансирането на кръговата икономика

2016 г.

Съвместно участие със заинтересованите страни в изпълнението на
настоящия план за действие в рамките на съществуващите форуми в ключови
сектори

от 2016 г.
нататък

Подкрепа за редица заинтересовани страни посредством действия в областта
на публично-частните партньорства, платформи за сътрудничество, подкрепа
за доброволни стопански подходи и обмен на най-добри практики

от 2015 г.
нататък

Мониторинг
Разработване на рамка за мониторинг за кръговата икономика

2017 г.
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