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На 13 юли 2010 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие с 
член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви становище по собствена 
инициатива относно 
 

„Достъп до вторични суровини (метален скрап, рециклирана хартия и др.)“. 
 
Консултативната комисия по индустриални промени, на която беше възложено да подготви 
работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 13 януари 2011 г. 
 
На 469-ата си пленарна сесия, проведена на 16 и 17 февруари 2011 г. (заседание от 16 
февруари), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище с 88 
гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“. 
 

* 
 

*       * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Комитетът оценява високо анализите на отделните промишлени асоциации, в които се 

обяснява настоящата ситуация и се разглеждат вероятните бъдещи сценарии, които 
биха могли да доведат до сериозни дисбаланси в търсенето и предлагането на пазара на 
вторични суровини. 

 
1.2 Комитетът отбелязва също факта, че в някои страни (САЩ, Китай) наличността на 

суровини сама по себе си се разглежда и третира като стратегически въпрос. Разбира 
се, в тези страни вторичните суровини не са изключени от подобен по-строг режим. 
Затова ЕИСК приветства факта, че ГД „Околна среда“ е приела ефективността на 
материалите за основен приоритет. 

 
1.3 В различните отрасли достъпът до специфичните за тях суровини е различен. Същото 

се отнася и до самите материални потоци, в зависимост от тяхното естество и 
традиционната употреба на суровините, които се изискват за тях. В някои случаи, 
например в стъкларската и стоманодобивната промишленост, целта, свързана с 
ефективността на материалите, би могла да бъде постигната просто чрез 
пренастройване и балансиране на съществуващите системи и производствени процеси с 
помощта на добре определени стимули. ЕИСК предупреждава, че подобни стимули не 
бива да водят до компромиси нито с броя, нито с качеството на работните места в 
рециклиращите и преработващите предприятия. 
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1.4 Понастоящем големи обеми събрани вторични суровини се изнасят, въпреки че 
основните европейски промишлени и преработвателни отрасли имат голяма нужда от 
тях. Тази тенденция създава сериозна заплаха за работните места във всички 
преработващи отрасли. 

 
1.5 Натискът, който създават прекомерните количества отпадъци, събирани чрез 

специализираните системи за сметосъбиране, често се облекчава просто чрез 
безразборна продажба на събраните категории отпадъци, без те да се подлагат на 
допълнителна обработка и без да се осигурява окончателното им оползотворяване в 
рамките на ЕС. 

 
1.6 За съжаление за избягването на прекия контрол върху важни потоци от вторични 

суровини често се използват незаконни търговски практики. Така например, за 
избягване на Регламента за превоз на отпадъци за конкретни потоци от вторични 
суровини се използват фалшиви митнически декларации, в които отпадъците се 
обявяват за стоки втора употреба. 

 
1.7 По този начин събираните за сметка на европейските данъкоплатци потоци отпадъци 

не осигуряват желаните ползи, а по-скоро намаляват конкурентоспособността на 
съответните отрасли като ограничават и/или ненужно оскъпяват предлагането на 
вторични суровини. 

 
1.8 Едновременно с това е очевидно, че редица конкретни разпоредби, с които се урежда 

рециклирането, не са част от съгласувана рамка. Те са концентрирани по-скоро върху 
отделни, изолирани аспекти на сметосъбирането и рециклирането и не отчитат 
пазарните сили, които действат в системите и процесите. 

 
1.9 Регламентът REACH също създава проблеми в някои отрасли, свързани с 

рециклирането, тъй като в него не се прави ясна разлика между излезли от употреба 
стоки (отпадъци) и стоки втора употреба. Следователно тази замислена с добри 
намерения идея за съжаление не успява да постигне целта си. Някои засегнати отрасли, 
като производството на хартия, са успели да намерят изход, докато други все още 
търсят работещи решения. Това е пример за сериозна несъгласуваност на правната 
рамка, за което предприятията предупредиха отдавна! 

 
1.10 Сблъсъкът между пазарните сили и съществуващата правна рамка следва да бъде 

анализиран подробно, за да бъдат постигнати по-балансирани резултати. Едно 
възможно решение би могло да бъде налагането на експортни мита с цел защита срещу 
загуба на ценни материали. Подобни мерки очевидно следва да отговарят на правилата 
на СТО. ЕС следва евентуално да договори със СТО процедури за извънредни 
ситуации, установявайки ясни и прозрачни условия за налагане на ограничения или 
мита върху износа на отпадъци със стратегическо значение. 
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1.11 Друг вариант би бил да се приемат гъвкави цели за рециклиране в зависимост от 
реалното развитие на пазара, т.е. по време на спад на пазара (намалено търсене) целите 
за рециклиране биха могли да бъдат намалявани, а по време на икономически бум и 
голямо търсене – увеличавани. Едновременно с това следва да се обмислят 
интелигентни начини да се гарантира поддържането на критични равнища на заетост 
през целия бизнес цикъл и по цялата верига на стойността в съответните сектори, като 
отпадъците от опаковки, производството на хартия и др. 

 
1.12 Друг вариант би бил целите или квотите за рециклиране да се отнасят само за 

количества отпадъци, които биха могли да бъдат използвани повторно в рамките на ЕС, 
без да се включват продаваните в чужбина отпадъци, които не биха могли да бъдат 
оползотворени от съоръженията на територията на ЕС. Подобна мярка обаче следва да 
бъде придружена от преразглеждане на целите или квотите, така че да отговарят на 
реалния капацитет за рециклиране на ЕС. 

 
1.13 ЕИСК подкрепя категорично призива на предприятията ЕС да разработи всеобхватна и 

последователна политика за дългосрочен устойчив достъп до суровини и за използване 
на ресурсите. Тази политика следва да подкрепя европейските предприятия в усилията 
им да използват ресурсите при затворен цикъл. Рециклирането следва да бъде 
подкрепено чрез подобряване на инфраструктурата за събиране, създаване на правна 
сигурност и на равни условия за всички, както и чрез премахване на ненужната 
административна тежест. За постигането на това важно условие са необходими добър 
баланс и последователност в целия спектър от регламенти, директиви и решения. 

 
1.14 С регламентите на ЕС за отпадъците се създават правни задължения за всички 

участници в потоците отпадъци и тези отговорности следва да се проверяват стриктно 
и да се изискват от съответните органи. Образованието и обучението за тях са основни 
предпоставки за борбата с незаконните практики на някои нечестни играчи, предимно в 
международната търговия. 

 
1.15 Всички отделни елементи на политиката на ЕС по изменението на климата следва да 

отчитат екологичните ползи от вторичните суровини (ВС), а несъответствията следва 
да се избягват. Така например, схемата на ЕС за търговия с емисии не отразява 
икономиите на енергия и въглерод в резултат от използването на възстановяеми 
суровини в други сектори на промишлеността и строителството и ненужно обременява 
тези сектори с допълнителни разходи. 

 
1.16 В заключение, управлението на една толкова сложна рамка следва да се извършва на 

фона на постоянен сериозен социален диалог, за да се насърчава създаването на нови, 
качествени работни места по съответните вериги на стойността. 
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2. Въведение 
 
2.1 Устойчивият достъп до суровини и тяхната устойчива употреба са ключови елементи 

на политиката на ЕС за устойчивост. Те са основата за настоящата и бъдещата 
конкурентоспособност на производствените отрасли в ЕС1. Веригите за доставки на 
суровини – първични и вторични – са истински икономически сектори, които 
осигуряват работни места и създават богатство в Европа. Рециклирането е 
икономическа дейност, която има значителен принос за БВП на ЕС. В събирането на 
използвани материали и продукти участват гражданите, общините и публичните 
органи, които са инвестирали в ефективни системи за задоволяване на нарастващото 
търсене на дългосрочна устойчивост. 
 

2.2 Необходимо е да се признае, че първичните и вторичните суровини се допълват 
взаимно. Въпреки че вторичните суровини са екологично ефективен начин за повторна 
употреба в икономиката на ценни ресурси, като цяло те (все още) не са достатъчни да 
задоволят нарастващото търсене на материали (хартия, метали и минерали). 
Съществува необходимост както от едните, така и от другите, и те се допълват взаимно. 
Подобряването на системите за събиране и използването на вторични суровини в ЕС 
ще допринесе за постигане на целите на стратегията „ЕС 2020“. 
 

2.3 Предприятията призовават ЕС да разработи всеобхватна и последователна политика за 
дългосрочен устойчив достъп до суровини и за използване на ресурсите. Тази политика 
следва да подкрепя европейската промишленост в усилията за пълноценно използване 
на ресурсите. Инициативата за суровините, тематичната стратегия за превенция и 
рециклиране на отпадъците, тематичната стратегия за устойчиво използване на 
природните ресурси и водещата инициатива на комисар Potočnik „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“ са взаимосвързани инициативи, които следва да бъдат 
съгласувани и интегрирани. Следва да бъдат разгледани и други инициативи, като УПП 
(устойчиво потребление и производство), рамковата директива за отпадъците или 
други политики, свързани с рециклирането и ресурсите. 

 

                                                      
1

  Становище на ЕИСК относно „Инициатива за суровините: потребности от растеж и работни места в Европа“, OВ C277, 
17.11.2009 г., стр.92. 
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3. Определяне на основните материални потоци от вторични суровини2 
 
3.1 Някои традиционни материали за рециклиране, като отпадъците от черни и цветни 

метали, хартията и картона, и стъклените отпадъци, имат дълга история на рециклиране 
в повече или по-малко затворен цикъл. Тези конкретни отрасли не могат да оцелеят без 
постоянни доставки на възстановени материали и използвани стоки. Някои други 
материали, като пластмасите, се рециклират сравнително отскоро и – в сравнение с 
традиционните материали – процесът на повторна употреба не винаги завършва със 
затворен цикъл. 

 
3.2 Характеристиките на основните вторични суровини по отношение на рециклирането 

предопределят конкретните им материални потоци и играчите в техните вериги на 
стойността. 

 
3.2.1 Метален скрап и стомана. Най-общо казано, рециклирането на метален скрап и 

стомана включва събиране, сортиране, балиране, пакетиране, нарязване, отрязване, 
надробяване и/или оразмеряване и накрая топене в стоманодобивен завод. Скрапът от 
черни метали се събира или отделно, или смесен, след което се сортира в депо за скрап 
и се продава на заводи за преработка на скрап или се изпраща направо в 
стоманодобивния завод. Когато скрапът пристигне в завода за преработка, различните 
видове метали се разделят и се подготвят за надробяване/оразмеряване. Надробяването 
и оразмеряването често са необходими за преминаването към следващия етап на 
разделяне. В случая с неръждаемата стомана по-големите парчета се събират разделно 
или се сортират в депото за скрап преди да бъдат надробени. По-малките парчета 
неръждаема стомана се разделят посредством процеси, включващи няколко етапа на 
разделяне. В стоманодобивните предприятия металният скрап и стоманата обикновено 
се зареждат направо в пещите. 
 

3.2.1.1 Европейският отрасъл на рециклираната стомана (на етап преработка) е доста 
концентриран – 40% от общото количество скрап, което постъпва в стоманодобивните 
предприятия, се доставят от седем предприятия. По данни на Бюрото по международно 
рециклиране (BIR) и Европейската федерация за възстановяване и рециклиране на 
черни метали (EFR) в ЕС-27 има около 42 000 депа за скрап. По оценки на сектора на 
скрапа, около 250 от тях са големи предприятия, 9000 са средни до големи 
предприятия, обработващи над 120 000 тона годишно, а останалите приблизително 
36 000 предприятия са малки и средни. 

 

                                                      
2

  Данните са взети предимно от проучвания на JRC във връзка с отпадъците (http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/) 
и от статистиката за сектора. 
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3.2.1.2 Системата за събиране може да бъде различна според вида на продукта и държавата. 
Големите излезли от употреба продукти и продуктите, генерирани в големи количества, 
например при строителни и разрушителни работи, обикновено се транспортират 
направо до депото за скрап или до заводи за обработка на скрап. Както Директивата за 
излезлите от употреба превозни средства, така и Директивата за ОЕЕО поставят 
отговорността за възстановяването, а следователно и за събирането на скрапа, върху 
производителите. Малки продукти, като опаковъчни материали, се събират от местните 
власти, което означава, че в този случай събирането не се извършва от предприятията 
за метален скрап, въпреки че по отношение на използваните контейнери за напитки са 
предприети някои инициативи, например център за събиране, терминали за скрап, 
където стоманените и алуминиевите кутии се отделят и балират за транспорт до заводи 
за преработка или рафинерии. 
 

3.2.1.3 Скрапът е една от малкото ВС, за които Европа може да очаква да бъдат в 
непрекъсната наличност и дори в малък излишък - търговията в ЕС, както и вносът и 
износът към други страни съществуват от десетилетия. Трудно е да се изчисли общото 
количество скрап, което се доставя в рамките на ЕС. Оценките за вноса и износа за 
2008 г. възлизат съответно на 5,3 млн. тона годишно и 12,9 млн. тона годишно, като 
през същата година общото потребление на скрап е достигнало 112 млн. тона годишно. 
 

3.2.2 Скрап от цветни метали и други потоци отпадъци, съдържащи такива метали. 
Ако сравним категорията на цветните метали с тази на желязото и стоманата, ще 
установим много по-големи вариации в (а) обхванатите метали, (б) наличните ресурси 
и (в) методите, които трябва да се използват за разделяне и извличане на конкретни 
метали от потоците отпадъци. Най-важните метали, които са и в най-голямо 
количество, са алуминият, цинкът, оловото и медта. В потоците отпадъци се намират и 
други метали, като калай и благородни метали, които могат да бъдат извлечени чрез 
подходящи методи. 

 
3.2.2.1 Системите за събиране са или същите, или сходни с използваните за събиране на скрап 

от черни метали. За получаването на висококачествен възстановен метален скрап от 
излезли от употреба продукти (излезли от употреба превозни средства, ОЕЕО) се 
използват съвременни технологии. За сравнение основните цветни метали се извличат 
от потоците отпадъци при много голям процент на възстановяване; процентът на 
повторна употреба при тях също е много висок. 
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3.2.2.2 Пепелта и шлаката също са важни за възстановяване на цветни метали, за което са 
необходими специални технологии. Големи неизползвани ресурси от цветни метали 
могат да бъдат намерени в старите отпадъци в европейските рудодобивни области. 
Въпреки че тези минниотпадъци не са включени в общото законодателство на ЕС за 
отпадъците3, на тези суровини следва да бъде отделено внимание, ако е икономически 
изгодно. 

 
3.2.3 Рециклирана хартия. Производството на хартия е сектор, който от самото начало се 

основава на възобновяеми източници и рециклиране, като първата суровина за 
производството на хартия се осигурява от събраните хартиени отпадъци. Досега 
рециклирането на хартия е било относително прост процес, в който преобладава 
материалната употреба. Съществуват два типични основни ресурса (както при черните 
метали) – промишлена отпадъчна хартия (от опаковъчни, печатарски и други 
предприятия) и потребителски (общински) отпадъци. Предпочитат се сортираните 
отпадъци, поради което при общинските отпадъци се налага разделяне на 
употребяваната хартия и елементарни дейности по сортиране. 
 

3.2.3.1 Неотдавнашната рецесия засегна сериозно материалните потоци. Използването на 
употребявана хартия намаля със 7,6% на 44,9 милиона тона през 2009 г. Събираемостта 
спадна за първи път с 3,6% на 56,6 милиона тона, докато потреблението на хартия се 
сви с 10,1% за същия период. Износът на рециклирана хартия за страни извън ЕС, 
Норвегия и Швейцария продължи да нараства и достигна 12,8 милиона тона, от които 
96,3% за азиатските пазари. По-голямата част от суровината за Азия е била 
предназначена за Китай (71,4% от европейския износ). В резултат от събитията, на 
които станахме свидетели през тази изключителна година, процентът на рециклиране 
достигна рекордната стойност от 72,2% за 2009 г., след като беше достигнал 66,7% през 
предходната година. Когато икономиката се възстанови, може да настъпи временен 
обрат, тъй като рециклираните количества може да се окажат недостатъчни за 
незабавно задоволяване на възобновяващото се потребление на хартия. Поради 
неотдавнашните събития, свързани със структурата на отрасъла, рециклираната хартия 
представлява 44,2%, а дървесната пулпа – 40,4% от фибрите, използвани за 
производството на хартия в страните от Конфедерацията на европейската хартиена 
промишленост (CEPI). 

 

                                                      
3

  Минните отпадъци са предмет на Директива 2006/21/ЕО относно управлението на отпадъците от миннодобивните 
индустрии. 
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3.2.4 Стъкло. Стъклото може да се рециклира 100% многократно, без загуба на качество, и 
да се използва за производство на друг стъклен съд. Събраните стъклени отпадъци се 
използват за производство на ново стъкло със същото качество. Това превръща 
стъклото в наистина регенеративен материал за рециклиране. До 90% от отпадъчното 
стъкло може да се използва за производство на нови стъклени съдове. Понастоящем 
единственото ограничение за използването на отпадъчно стъкло е количеството на 
събраното стъкло и наличността на отпадъчно стъкло в Европа. 
 

3.2.4.1 Системата за събиране на стъклени отпадъци е доста проста. По-голямата част от 
събраното отпадъчно стъкло е от амбалаж (използвани стъклени съдове), а малка част е 
от строителни отпадъци (плоско стъкло). Средният процент на събираемостта на 
амбалажно стъкло за рециклиране достига 65% за страните от ЕС-27. През 2008 г. в 
Европа (включително Норвегия, Швейцария и Турция) са събрани почти 
11,5 милиона тона стъклен амбалаж. 
 

3.2.4.2 Предизвикателството по отношение на рециклирането на стъкло се състои в 
рециклирането на останалите 7 милиона тона стъкло, които са били продадени на 
пазара през 2008 г., но не са били рециклирани. Подобряването на рециклирането и 
осигуряването на подкрепа за подходящи системи за рециклиране в Европейския съюз 
е изключително важно. 

 
3.2.4.3 Системите за събиране и възстановяване на плоско стъкло и стъкло от излезли от 

употреба превозни средства все още не са разработени достатъчно добре, поради което 
този ценен ресурс все още остава по-скоро екологично бреме. 
 

3.2.5 Пластмасови отпадъци. Делът на пластмасовите отпадъци от всички твърди битови 
отпадъци, които се депонират на сметищата, е около 25%. Поради устойчивостта на 
пластмасата на разлагане, за нейното разграждане е необходимо дълго време след 
депонирането на сметището. Изгарянето на пластмаса за задоволяване на енергийните 
нужди трябва да се контролира в подходящи съоръжения поради високото равнище на 
опасните емисии. 
 

3.2.5.1 Основните сектори, които използват пластмаса и които са същевременно основни 
източници на отпадъчна пластмаса, са: опаковъчната промишленост (38,1%), 
домакински принадлежности и предмети за домашна употреба (22,3%) и 
строителството (17,6%). Опаковките, генерирани от сектора на дистрибуцията и 
търговията на дребно, представляват над 80% от (потенциално) събираемата отпадъчна 
пластмаса. Събирането и обработката на отпадъчна пластмаса от смесени битови 
отпадъци изглежда е един от най-трудните за управление видове отпадъци. 
По-голямата част от пластмасите, използвани в строителството, имат дългосрочно 
предназначение. 
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3.2.5.2 Някои части от отпадъчната пластмаса не са подходящи за рециклиране, напр. 
опаковки на храни или пластмаси с примеси на други материали, тъй като цената на 
почистването на замърсената пластмаса би била по-висока от стойността на продуктите 
поради голямото количество необходима енергия. Те обаче могат да се използват за 
генериране на енергия. 
 

3.2.5.3 ЕС-27 е нетен износител на пластмасови отпадъци, изрезки и скрап. От 1999 г. насам 
разликата между вноса и износа нараства постоянно. След слабо увеличение между 
1999 и 2002 г., между 2002 и 2006 г. износът рязко се повиши до 2,1 млн. тона. От 
1999 до 2006 г. вносът нарасна от 55 000 тона на 256 000 тона. 

 
3.2.5.4 При полиестерните щапелни влакна рециклираният полиетилен (РЕТ) представлява 

70% от обработените в ЕС суровини. Следователно наличието на полиестерни бутилки 
е жизненоважно. Въпреки това производителите в Европа понастоящем срещат 
сериозни проблеми поради нарастващата тенденция търговците да изнасят РЕТ под 
формата на пелети (надробени парчета от бутилки) или балирани бутилки за Далечния 
Изток и по-специално за Китай. Понастоящем тази страна вдига ограниченията върху 
вноса на РЕТ отпадъци, което още повече засилва износа на тази ценна ВС от ЕС. 
 

4. Правна рамка на рециклирането 
 
4.1 Пряко регулиране в ЕС 
 
4.1.1 Рециклирането следва да се подкрепя чрез подобряване на инфраструктурата за 

събиране, създаване на правна сигурност и равни условия за всички, както и чрез 
премахване на ненужната административна тежест. За изпълнението на това важно 
условие е необходим добър баланс и съгласуваност в целия спектър от регламенти, 
директиви и решения. Въпреки че Рамковата директива за отпадъците (2008/98/ЕО) е 
стъпка в желаната посока, тя трябва да се разглежда като първи етап, който изисква 
редовни проверки за съответствие с реалността и последващи корекции. 

 
4.1.2 Други важни законодателни актове са Директива 94/62/ЕО относно опаковките и 

отпадъците от опаковки в настоящия вид, Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от 
употреба превозни средства, Регламент (EО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци 
и Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване 
(ОЕЕО). С горепосочените директиви се поставят произволни цели за рециклиране, 
които нарушават свободния пазар на ВС. Като се имат предвид почти постоянните 
промени и изменения, тази рамка налага постоянно да се отделя внимание на нейното 
въздействие. 
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4.2 Непряко регулиране. Процесите на възстановяване и рециклиране се регулират не 
само чрез широкия спектър на законодателството по отношение на отпадъците; други 
ограничения и мерки за контрол произтичат от законодателството, с което се регулират 
конкретни промишлени отрасли или промишлеността като цяло. Най-важни в тази 
област са въздействията на регламента REACH (ЕО 1907/2006) и политиката на ЕС по 
отношение на изменението на климата. 

 
4.2.1 Отпадъците не са предмет на регламента REACH, но възстановените вещества или 

смеси биха могли да попаднат в обхвата му в момента, в който излязат от употреба. 
Комисията разгледа този въпрос и съответните технически работни групи направиха 
повече или по-малко задоволителни предложения за излизане от това положение. 
Въпреки това все още съществува определена несигурност. Институтът за бъдещи 
технологични изследвания (JRC-IPTS) на Европейската комисия в Севиля разполага с 
много полезни проучвания, които заедно с наличната в Европейската агенция по 
химикалите (ECHA) информация биха могли да помогнат за решаването на 
проблемите. Независимо от това заплахата от регистрация не е избегната напълно, дори 
в случаите, когато от регистрацията не би имало никаква полза. 

 
4.2.2 Политиката на ЕС в областта на изменението на климата следва да насърчава набор от 

стимули, водещи до значителен и устойчив преход на глобалното общество от 
предимно изкопаеми към алтернативни източници на енергия. Политиката на ЕС в 
областта на изменението на климата се състои от отделни елементи, за които се твърди, 
че са интегрирани; за съжаление обаче интеграцията е по-скоро твърдение, отколкото 
реалност. Някои елементи засягат сериозно процесите на възстановяване и 
рециклиране: осъвременената схема на ЕС за търговия с емисии за периода след 
изтичането на Протокола от Киото ограничава операторите на производствени 
инсталации чрез административния си подход към определяне на квотите за периода 
2013-2020 г. В допълнение, една постепенно въведена система за търгове на емисии би 
пресушила финансовите ресурси на операторите, които биха имали още по-малко 
средства за бъдещи процеси на намаляване на въглеродните емисии. От друга страна, 
схемата на ЕС за търговия с емисии не отразява икономиите на енергия и въглерод в 
резултат от използването на възстановяеми суровини в други сектори на 
промишлеността и строителството. 
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4.2.3 Директивата за възобновяемата енергия създава други проблеми. Поради силния 
натиск за преминаване към възобновяеми източници на енергия огромната, 
небалансирана подкрепа за тях, съществува сериозен риск от изтичане на големи 
количества възстановени ВС (всички видове биомаса, възстановена хартия) от 
материалите, използвани повторно за генериране на енергия, електричество и топлина. 
Ако искаме да запазим достъпа до ВС и дори да го подобрим при възможност, всички 
тези рискове следва да бъдат анализирани по подходящ начин и сведени до подходящ 
минимум. Определението за „биомаса“ трябва да се спазва и при необходимост да се 
укрепи, за да се избегне неправилното му използване за целите на генерирането на 
енергия от възобновяеми източници. В някои случаи наличието на субсидии, 
нарушаващи пазарните условия, води дори до изгаряне на първични суровини (дърво)! 

 
4.2.4 С регламентите на ЕС за отпадъците се създават правни задължения за всички 

участници в потоците отпадъци, като тези отговорности следва да се проверяват 
стриктно и да се изискват от съответните органи. Образованието и обучението за тях са 
основни предпоставки за борбата с незаконните практики на някои безскрупулни 
играчи, предимно в международната търговия. 
 

5. Вериги на стойност и играчи в основните потоци ВС 
 

От посоченото в глава 3 е видно, че между потоците ВС съществуват големи различия. 
Някои от тях действат почти самостоятелно върху естествената основа на исторически 
функционални системи за събиране, предварителна обработка и обработка 
(включително сортиране) на отпадъци преди възстановеният материал да бъде доставен 
на голямо производствено съоръжение. За определянето и избягването на 
потенциалните рискове по отношение на процесите на възстановяване и рециклиране 
могат да бъдат набелязани няколко характеристики. 
 

5.1 Търговската стойност на ВС е един от ключовите фактори, който влияе върху крайната 
достъпност на материала. Събирането и предварителната обработка на потока отпадъци 
са сравнително евтини етапи, когато става дума за концентрирани потоци отпадъци 
(желязо, стъкло и хартия), а получените в резултат от това ВС остават сравнително 
достъпни на приемлива цена. През целия затворен цикъл са приложими пазарни 
условия. От друга страна, съществува постоянно разрастващ се сегмент на 
рециклирането, който не действа въз основа на пазарни цени за материалите, а въз 
основа на съответствие с политиките на ЕС по отношение на отпадъците. По-голямата 
част от отпадъците от опаковки, електрическите и електронните отпадъци или 
биологично разградимите отпадъци се обработват, за да се постигнат целите на 
различни директиви. 
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5.1.1 Производството на ВС от тези потоци отпадъци е икономически неустойчиво на 
световния пазар. Събирането, сортирането и обработката на отпадъците се извършва 
или за прилагане на правила за разширена отговорност на производителите, или поради 
пряко публично финансиране. И в двата случая европейските граждани са тези, които 
плащат за трансформирането – или като данъкоплатци, или като потребители. 
 

5.1.2 Европа генерира запаси от ВС, които са леснодостъпни за всеки световен играч по 
всяко време, когато търсенето на материали на световния пазар нараства. Големи 
количества събрани, необработени отпадъци се изнасят, най-вече за Азия. Тъй като 
световният пазар е колеблив, цените също се колебаят в големи граници. Когато 
световният пазар е в депресия, възстановените ВС се натрупват, тъй като трябва да 
бъдат постигнати целите за рециклиране. Това положение създава много сериозни 
нарушения на пазара в ЕС. 
 

5.1.3 Когато изграждат заводи за рециклиране, рециклиращите предприятия в ЕС трябва да 
инвестират значително повече в сравнение с азиатските си конкуренти, защото трябва 
да поддържат както излишен капацитет, така и по-високи технологични стандарти. Но 
когато световният пазар на суровини е в подем, техните скъпи производствени 
мощности не се използват, тъй като събраните отпадъци напускат Европа без да бъдат 
преработени. Следователно съществува голяма необходимост регулаторната рамка за 
отпадъците да отговори на световните сили на пазара на суровини, за да се 
предотвратят нарушения на пазара и да се улесни достъпът на предприятията от ЕС до 
ВС. 
 

5.1.4 Ограниченията на незаконната или полузаконната търговия с ВС биха могли да се 
основават на стриктното изискване партньорите извън ЕС, получаващи ВС, да 
представят международно признати сертификати за качество, като сертификати на 
основата на стандартите ISO. Държавите-членки следва също така да вземат всички 
правни мерки в случаите, когато при проверката на правния произход на събраните 
отпадъци възникне проблем. 
 

5.1.5 Тъй като в много части на света политиката по отношение на суровините е въпрос, 
касаещ стратегическата сигурност, подкрепата на Общността по цялата верига на 
стойността, особено по отношение на висококачествените ВС („първокласни“), би 
могла да реши много проблеми, свързани с достъпа до ВС. Очевидно е необходимо да 
се преразгледа Европейската спецификация на вторичните суровини, за да се определят 
„първокласните“ ВС. 
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5.2 От екологичното въздействие на разумното рециклиране трябва да имат полза всички 
основни отрасли, използващи големи количества/дялове ВС. Дори използването на 
съвременни технологии за обработка на по-сложни потоци отпадъци не променя това 
общо твърдение. Обикновено общото потребление на енергия намалява, понякога до 
малка част от стандартното потребление в случая с обработката на добити/събрани 
суровини. Това означава също така по-ниски емисии на въглероден диоксид, в повечето 
случаи по-ниски емисии на газ и др. Поради примесите в потоците отпадъци 
съществуват нови видове отпадъци, на които трябва да бъде обърнато внимание, а в 
някои случаи трябва да се използват и ефикасни съоръжения за пречистване на отпадни 
води. С подобни трудни потоци отпадъци са свързани и по-високи разходи за 
предварителна обработка и обработка, които оскъпяват целия процес. 
 

5.3 Конкурентното използване на ВС извън конкретния отрасъл представлява голям риск 
за такива отрасли (вж. параграф 4.2.3). Конкурентната среда се нарушава сериозно от 
финансиране, предназначено за съвсем друга цел, което би могло да доведе до сериозни 
нарушения на пазарите на суровини. Производството на хартия не може да се 
конкурира едновременно и за дървесна пулпа (основната суровина), и за възстановена 
хартия (втората основна суровина) със съоръженията за генериране на възобновяема 
електро- и топлоенергия, които получават субсидии за възобновяеми източници на 
енергия. Необходимо е да се вземат подходящи мерки за защита, за да се осигури 
достъп до основни суровини. Ако тези мерки се окажат неуспешни, един от основните 
отрасли в ЕС ще бъде поставен под сериозна заплаха. Подкрепата за производството на 
„първокласни“ ВС ще повиши търсенето на работна сила, което ще има положително 
социално въздействие в периоди на криза в потреблението на ВС. 

 
 
Брюксел, 16 февруари 2011 г. 
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