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На 27 септември 2013 г. Съветът, и на 8 октомври 2013 г. Европейският парламент, решиха, в 
съответствие с член 192 и член 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да 
се консултират с Европейския икономически и социален комитет относно: 
 

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци“ 
COM(2013) 516 final - 2013/0239 (COD) 

 
На 17 септември 2013 г. Бюрото на Европейския икономически и социален комитет възложи на 
специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“ да подготви 
работата на Комитета по този въпрос. 
 
Предвид неотложното естество на работата, на 494-ата си пленарна сесия, проведена 
на 10 и 11 декември 2013 г. (заседание от 10 декември 2013 г.), Европейският икономически и 
социален комитет реши да определи г-н Buffetaut за главен докладчик и прие настоящото 
становище със 121 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения 
 
1.1 Предложението за изменение на регламента, изцяло обосновано в основата си, следва 

да даде възможност за провеждане на по-ефективна борба  с незаконния превоз на 
отпадъци и тяхното несъобразено с нормите третиране. Определяйки ясна и единна 
рамка за осъществяване на проверките, новото законодателство предоставя 
методологична подкрепа на държавите членки и следва да ги стимулира да 
осъществяват по-ефективен контрол, още повече че плановете ще бъдат 
преразглеждани ежегодно и при необходимост адаптирани. 

 
1.2 Фактът, че компетентните органи ще имат право да изискват доказателство от 

съоръженията за оползотворяване в страната по предназначение – във връзка с износа 
на отпадъци – че превозът отговаря на законовите изисквания относно методите, 
технологиите и стандартите за третиране на използваните отпадъци, ще позволи да се 
води по-ефективна борба с незаконния износ, за който, уви, е известно, че  се е 
превърнал в дейност на мафията. 

 



- 2 - 

NAT/618 – CES6241-2013_00_00_TRA_AC – 2013/0239 (COD)   FR – MT/yp   

1.3 Въвеждането на ефективни и единни проверки би трябвало също така да позволи 
справянето със ситуации на нелоялна конкуренция, в които предприятията, спазващи 
правилата и действащи честно и прозрачно, са поставени в неблагоприятно положение 
спрямо онези, които не спазват законовите задължения, заобикалят ги или смело ги 
нарушават. 

 
1.4 Препоръчителна е по-ефективна организация на плановете за контрол, поради причини, 

свързани с общественото здраве и околната среда, запазване на лоялна конкуренция в 
сектора и борба с мафиотските практики. При все това не бива да се забравя, че 
мобилизирането на допълнителни практически средства задължително води до разходи 
и принуждава държавите членки да определят приоритети в публичните разходи. 

 
2. Контекст 
 
2.1 Целта на Комисията, след осемгодишно прилагане на регламента, е да се извлекат 

заключения от придобития опит, за да се усъвършенства механизмът на 
Регламент № 1013/2006, като се направят изменения, насочени, от една страна, към 
опростяване на процедурите и, от друга страна, към въвеждане на по-ефикасен контрол 
с цел избягване на незаконния превоз на отпадъци и по-конкретно на опасни отпадъци. 

 
2.2 Следва да припомним, че целта на въпросния регламент беше да се транспонират в 

общностното законодателство разпоредбите на ОИСР и Базелската конвенция за 
движението на отпадъци, да се уредят трудностите, свързани с прилагането на 
Регламента от 1993 г., да се улесни хармонизирането на правилата на международно 
равнище в областта на трансграничните превози на отпадъци, да се опрости и изясни 
текстът. 

 
2.3 Макар и въпросът за съответствието на европейското законодателство с 

международните конвенции да беше уреден, остава да се внесат подобрения по 
отношение на инспекциите, като се отдели приоритетно внимание на опасните 
отпадъци и отпадъците, които незаконно са изпратени за депониране или 
несъответстващо на стандартите третиране. На практика това означава по-добро 
насочване на проверките към най-проблемните отпадъци. 

 
2.4 Следва да се припомни, че в рамките на Европейския съюз всички превози на 

отпадъци, предназначени за оползотворяване, имат право на свободно движение. Що се 
отнася до неопасните отпадъци, за подобни превози не е необходима предварителна 
нотификация, а само изпълнението на общите информационни разпоредби. За 
превозите на опасни отпадъци за оползотворяване и превозите на отпадъци за 
обезвреждане са задължителни предварителна писмена нотификация и съгласие. 
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2.5 Прилагането на това законодателство предполага да бъде осъществяван контрол върху 
неговото прилагане. за тази цел е предвидено държавите членки да организират 
инспекции на предприятията в съответствие с рамковата директива за отпадъците, 
както и проверки на превозите по пътищата, пристанищата или всякакви други видове 
транспорт. Проверките могат да се извършват и на по-късен етап в съоръженията за 
оползотворяване или обезвреждане. 

 
2.6 Проверките се извършват по преценка на държавите членки. На практика в регламента 

относно превоза на отпадъци липсват конкретни разпоредби за осъществяване на тези 
проверки. На практика свободата на действие, оставена на държавите членки, е довела 
до големи различия между тях. Някои са въвели ефикасни механизми, други – не 
толкова ефикасни, по-конкретно защото не разполагат с достатъчно средства за целта. 
Това положение дава възможност на износителите на незаконни отпадъци да изпращат 
своите отпадъци през държавите членки с недостатъчен контрол. 

 
2.7 Несъмнено пораждащите най-големи проблеми незаконни превози на отпадъци са 

онези, свързани с опасните отпадъци и с отпадъците, които незаконно са изпратени за 
депониране или несъответстващо на действащите стандарти третиране. Последствията 
могат да бъдат сериозни както за здравето на хората, така и за околната среда. 

 
2.8 Едно от отрицателните последствия от мащаба на незаконните превози е, че твърде 

разнородното прилагане на проверките в различните държави членки води до 
нарушаване на конкуренцията. Спазващите закона предприятия са поставени в 
неизгодно положение спрямо онези, които могат да оперират в страни, където 
спазването на законодателството е недостатъчно или зле контролирано. 

 
2.9 С цел да се противопостави на тези незаконни и опасни действия, Комисията предлага 

преразглеждане на регламента. Целта на предложението е да подкрепи и ориентира 
инспекциите на държавите членки, за да ги насочи по-ефективно към високорисковите 
потоци отпадъци. 

 
3. Съдържание на предложението 
 
3.1 Освен, че Комисията добавя определението за повторната употреба на продукти, които 

не са отпадъци, и изразява желание да бъде оправомощена да приема делегирани 
актове във връзка с техническите и организационните изисквания за обмена на данни и 
информация, същността на предложението е в изменението на член 50 от Регламента. 

 
3.2 Целта на тези изменения е: 
 
3.2.1 да накарат държавите членки да организират контрола на предприятията и да въведат 

неочаквани проверки на превозите, но също и на процесите на оползотворяване и 
обезвреждане; 
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3.2.2 да накарат държавите членки да изготвят планове за инспекциите на превозите, 

включително за инспекциите на учреждения и предприятия и тези на транспорта 
(автомобилен, железопътен, пристанища). 

 
3.3 Елементите, които трябва да се съдържат в тези планове, се определят от Комисията, 

която посочва седем точки, с които държавите членки трябва да се съобразяват и по 
които трябва да се отчитат. 

 
3.4 Става въпрос за стратегия с указване на използваните средства, оценка на риска на 

незаконните потоци, определяне на приоритетите, информацията относно броя и вида 
на планираните инспекции за депата за отпадъци и транспорта, определяне на задачите 
на всеки участващ орган, средства за сътрудничество между различните органи, оценка 
на необходимостта от обучение на инспекторите. Предвидено е плановете да се 
преразглеждат веднъж годишно. 

 
3.5 В предложението се добавят разпоредби относно подходящата защита на превозите на 

отпадъци и изпълнението на операции по оползотворяване в съответствие със 
законодателството. 

 
4. Общи бележки 
 
4.1 Положението, описано от Комисията – обемът на незаконните превози и различията в 

областта на проверките и прилагането на законодателството, обосновава волята за 
намеса с цел противодействие на незаконните превози и намаляване на произтичащите 
от това здравни и екологични рискове, както и неблагоприятното положение на 
предприятията, които прилагат коректно законодателството. 

 
4.2 При все това прилагането на новото законодателство не трябва да се свежда до 

формални административни мерки с цел привеждане в съответствие с 
новопостановените правила без конкретно изпълнение, което ще наложи 
мобилизирането на нови финансови средства и ще се окаже трудна задача за 
безпаричните държави членки, изправени пред необходимостта на оздравяват 
публичните си разходи. 
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4.3 Ето защо предвидените процедури трябва да бъдат опростени, за да накарат държавите 
членки, които не го правят правилно днес, да въведат и дори за подобрят необходимия 
контрол. Страхът да бъдат изправени пред Съда на ЕС поради неспазване на 
задълженията, произтичащи от договорите, би могъл евентуално да стимулира 
усърдието на неизрядните държави членки, също както и исковете, заведени от 
обикновени граждани, заинтересовани от предприемането на действия. 

 
Брюксел, 10 декември 2013 г. 
 

Председател 
на Европейския икономически и социален 

комитет 
 
 
 
 

Henri Malosse 

 

 
_____________ 


