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Съобщение за пресата 
Люксембург, 6 октомври 2020 г. 

За да постигне амбициозните си 
цели по отношение на отпадъците 
от пластмасови опаковки, ЕС 
трябва да насърчи рециклирането 
им 
Според нов преглед на Европейската сметна палата (ЕСП) съществува значителен риск ЕС 
да не постигне целевите си нива за рециклиране на пластмасови опаковки за 2025 
и 2030 г. Изменението през 2018 г. на законодателната рамка във връзка 
с рециклирането на пластмаси отразява по-амбициозните цели на ЕС и може да доведе 
до подобряване на капацитета за рециклиране. Въпреки това не трябва да се подценява 
мащабът на предизвикателствата, пред които са изправени държавите членки. Новите 
и по-стриктни правила за отчитане на данните за рециклиране, както и затягането на 
правилата за износ на пластмасови отпадъци ще доведат до намаляване на отчетения 
процент на рециклиране в ЕС. Ето защо според одиторите, за да постигне ЕС целите си, 
които си поставил в близките пет до десет години, са необходими съгласувани действия. 

Само отпадъците от опаковки, като например кофички от кисело мляко или пластмасови 
бутилки за вода, представляват около 40 % от употребата на пластмаса и над 60 % от 
пластмасовите отпадъци, образувани в ЕС. Те също така са опаковките с най-нисък отчетен 
процент на рециклиране в ЕС (малко над 40 %). С цел да се справи с нарастващия проблем 
на отпадъците, през 2018 г. Европейската комисия прие стратегия за пластмасите, която 
включи изменение на директивата от 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки 
(ДООО), и удвои текущото целево ниво за рециклиране на 50 % до 2025 г., и на 55 % до 
2030 г. Постигането на тези целеви нива ще бъде значителна стъпка към осъществяване на 
целите на ЕС за кръгова икономика.  

„За да постигне новите целеви нива за рециклиране на пластмасови опаковки, ЕС 
трябва да промени настоящата тенденция, при която изгаряме повече, отколкото 
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рециклираме. Това е едно твърде сериозно предизвикателство“, декларира Samo Jereb 
— членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на прегледа. „Чрез 
връщане на навиците за еднократна употреба поради хигиенични съображения, 
пандемията от COVID показа, че пластмасите ще продължат да бъдат основен 
фактор в нашите икономики, но също така и постоянно нарастваща заплаха за 
околната среда“. 

През последните години ЕС полага усилия да преодолее недостатъците в правната си 
рамка относно отпадъците от опаковки. Комисията предвижда да измени правилата за 
дизайн на опаковките („съществени изисквания“), които понастоящем се считат за 
неприложими на практика. Одиторите отбелязват, че това може да доведе до модел на 
опаковките, който да е по-подходящ за рециклиране, както и да насърчи още повече 
повторната употреба. По сходен начин, нови правила на ЕС са приети с цел уеднаквяване 
и подобряване на схемите за разширена отговорност на производителя, така че да 
насърчават рециклирането (например посредством системи за модулация на таксите или 
дори схеми за връщане на депозит), но не само на по-леките опаковки, какъвто е най-често 
случаят в момента. Тези промени са необходими, за да подпомогнат постигането на 
новите целеви нива на рециклиране. 

С изменената ДООО бяха въведени много по-строги критерии за изчисляване на 
процентите на рециклиране. Понастоящем данните изобщо не са точни, нито пък 
сравними от една държава членка в друга. Новите методи на изчисляване следва да 
предоставят по-надеждна картина на действителния дял на рециклирани пластмасови 
опаковки. Счита се, че тези методи могат да доведат до значителен спад на отчетените 
проценти на рециклиране — от текущите 42 % до едва 30 %.  

Предизвикателството за увеличаване на капацитета за рециклиране в ЕС е още по-голямо, 
като се има предвид предстоящото влизане в сила на новата Базелска конвенция, която 
поставя по-стриктни условия за транспортиране на пластмасови отпадъци в чужбина. За да 
управляват своите отпадъци от пластмасови опаковки и да постигнат целевите си нива на 
рециклиране, държавите членки са силно зависими от рециклирането извън ЕС. Почти 
една трета от отчетения процент на рециклиране в ЕС на пластмасови опаковки се постига 
благодарение на превозване на отпадъци за рециклиране в страни извън ЕС. Считано от 
януари 2021 г. обаче по-голямата част от превоза на пластмасови отпадъци ще бъде 
забранен. Одиторите предупреждават, че тази ситуация, в съчетание с липсата на 
капацитет за обработване на тези отпадъци в рамките на ЕС, представлява друг риск пред 
постигането на новите целеви нива. Съществува и риск това да доведе до увеличаване на 
незаконния превоз и на свързаните с отпадъци престъпления, срещу които правната рамка 
на ЕС е твърде слаба. 

Амбицията на ЕС за подобряване на рециклирането на пластмасови опаковки отразява 
мащаба на екологичното предизвикателство, което представляват пластмасите. Като 
прилага своя нов подход, ЕС има възможността да бъде със стартово предимство и да 
укрепи позицията си на световен лидер в рециклирането на пластмасови опаковки. 
Въпреки това, като се имат предвид предизвикателствата и пропуските, които трябва да 
преодолеят, възможно е някои държави членки да не постигнат новите целеви нива. 
Одиторите призовават за значими и съгласувани действия, ако ЕС желае почти да удвои 
количеството на рециклирани отпадъци от пластмасови опаковки до 2030 г. 

Бележка към редакторите:  
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Прегледът на ЕСП „Действия на ЕС за справяне с проблема на пластмасовите отпадъци“ е 
публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС. Настоящият 
документ не е одитен доклад; той представлява преглед, изготвен главно въз основа на 
обществено достъпна информация или материали, специално събрани за тази цел. Този 
преглед все пак е своевременен, като се има предвид, че бъдещите приоритети за разходи 
на ЕС все още са в процес на определяне, а реформите във важни области на политиката все 
още се обсъждат. 

Тук можете да откриете информация за мерките, предприети от ЕСП в отговор на 
пандемията от COVID-19. 

Лице за контакт в пресслужбата относно този преглед 
Vincent Bourgeais — Ел. поща: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
Tел.: (+352) 4398 47502 / Mоб.: (+352) 691 551 502  
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