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I
(Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1161/2008 НА КОМИСИЯТА
от 21 ноември 2008 година
за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове
и зеленчуци
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от
22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на
селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за
някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от
21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане
на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО)
№ 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зелен
чуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:
в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от много
странните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007
посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани
стойности при внос от трети страни за продуктите и
периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения
регламент,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от
Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението
към настоящия регламент.
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на 22 ноември 2008 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 21 ноември 2008 година.
За Комисията
Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция
„Земеделие и развитие на селските райони“

(1) ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.
(2) ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
(EUR/100 kg)
Код по КН

Кодове на трети страни

(1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL
MA
TR
ZZ

25,7
64,6
71,8
54,0

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

167,2
51,9
88,1
102,4

0709 90 70

MA
TR
ZZ

64,5
93,7
79,1

0805 20 10

MA
ZZ

60,7
60,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

CN
HR
IL
TR
ZZ

56,9
50,0
66,1
61,6
58,7

0805 50 10

MA
TR
ZA
ZZ

65,5
68,1
71,5
68,4

0808 10 80

CA
CL
CN
MK
US
ZA
ZZ

87,1
67,1
55,8
33,4
103,2
118,8
77,6

0808 20 50

CN
KR
TR
ZZ

41,1
112,1
106,0
86,4

(1) Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“
означава „друг произход“.

22.11.2008 г.
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ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 19 ноември 2008 година
относно отпадъците и за отмяна на определени директиви
(текст от значение за ЕИП)

изготвят планове за управление на отпадъците. Тя уста
новява също така основни принципи като задължението
отпадъците да бъдат третирани по начин, който няма
отрицателно въздействие върху околната среда и
здравето на човека, насърчаване прилагането на
йерархия на отпадъците, и, в съответствие с принципа
„замърсителят плаща“, изискването, че разходите за обез
вреждане на отпадъците трябва да се поемат от настоящия
притежател, предишните притежатели на отпадъците или
от производителя на продукта, който се образуват отпа
дъците.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската
общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и
социален комитет (1),

(2)

Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета от 22 юли 2002 г. за установяване на Шеста
програма за действие на Общността за околната среда (5)
призовава за развитието или преразглеждането на законо
дателството за отпадъците, включително за изясняване на
разликата между отпадъци и неотпадъчни продукти и за
разработване на мерки за предотвратяване и управление
на отпадъците, включително задаването на цели.

(3)

В Съобщението на Комисията от 27 май 2003 г. относно
Тематична стратегия за предотвратяване и рециклиране на
отпадъците се отбелязва необходимостта от оценка на
съществуващите определения за оползотворяване и обез
вреждане, нуждата от общоприложимо определение за
рециклиране и от дискусия относно определението за
отпадъци.

(4)

В резолюцията си от 20 април 2004 г. относно горепо
соченото съобщение (6) Европейският парламент призова
Комисията да обмисли възможността Директива
96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. за
комплексно предотвратяване и контрол на замърся
ването (7) да обхване сектора на отпадъците като цяло.
Той също така отправи искане към Комисията да
направи ясно разграничение между оползотворяване и
обезвреждане и да изясни разликата между отпадъци и
неотпадъчни продукти.

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от
Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 5 април 2006 г. относно отпадъците (4) уста
новява законодателната рамка за обработката на отпадъци
в Общността. Тя дава определения за ключови понятия
като отпадък, оползотворяване и обезвреждане, въвежда
основни изисквания към управлението на отпадъците,
по-специално задължението за учреждение или пред
приятие, което извършва действия по управление на
отпадъци, да притежава разрешение или да бъде реги
стрирано, както и задължението за държавите-членки да

(1) ОВ C 309, 16.12.2006 г., стр. 55.
(2) ОВ C 229, 22.9.2006 г., стр. 1.
(3) Становище на Европейския парламент от 13 февруари 2007 г. (ОВ C
287 Е, 29.11.2007 г., стр. 135), Обща позиция на Съвета от
20 декември 2007 г. (ОВ C 71 Е, 18.3.2008 г., стр. 16) и
Позиция на Европейския парламент от 17 юни 2008 г. (все още
непубликувана в Официален вестник). Решение на Съвета от
20 октомври 2008 г.
(4) ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.

(5) ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.
(6) ОВ C 104 Е, 30.4.2004 г., стр. 401.
(7) ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26. Директива, заместена с Директива
2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 24,
29.1.2008 г., стр. 8).
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(5)

В заключенията си от 1 юли 2004 г. Съветът призова
Комисията да представи предложение за преразглеждането
на определени аспекти на Директива 75/442/ЕИО,
отменена и заменена с Директива 2006/12/ЕО, с оглед
изясняване на разликата между отпадъци и неотпадъчни
продукти и тази между оползотворяване и обезвреждане.

(6)

Първата цел на всяка политика в областта на отпадъците
следва да бъде минимизирането на отрицателните
последици от образуването и управлението на отпадъците
върху човешкото здраве и околната среда. Политиката в
областта на отпадъците също следва да има за цел да
намали използването на ресурси и да поощрява прила
гането на практика на йерархията на отпадъците.

(7)

В своята резолюция от 24 февруари 1997 г. относно
приемането на стратегия на Общността за управление на
отпадъците (1) Съветът потвърди, че предотвратяването на
образуването на отпадъци следва да бъде първи приоритет
на управлението на отпадъците и че повторната употреба
и рециклирането на материалите следва да бъдат предпо
четени пред оползотворяване на отпадъците за получаване
на енергия, когато и доколкото те са най-добрите
варианти с оглед на околната среда.

(8)

Необходимо е, следователно, да се преразгледа Директива
2006/12/ЕО, за да се изяснят ключови понятия като
определенията за отпадъци, оползотворяване и обез
вреждане, да се засилят мерките, които трябва да се
вземат за предотвратяване на отпадъците, да се
възприеме подход, отчитащ целия жизнен цикъл на
продуктите и материалите, а не само отпадъчната фаза,
и да се насочат усилията към намаляване на въздействието
върху околната среда на образуването и управлението на
отпадъци, като по този начин се повиши икономическата
стойност на отпадъците. Освен това оползотворяването на
отпадъци и употребата на оползотворени материали
следва да се насърчава с оглед опазването на природните
ресурси. В интерес на яснотата и четивността, Директива
2006/12/ЕО следва да се отмени и замени с нова
директива.

(9)

Тъй като повечето значителни дейности по управлението
на отпадъците вече са обхванати от законодателството на
Общността в областта на околната среда, важно е
настоящата директива да бъде приспособена към този
подход. Поставянето на ударение върху екологичните
цели, установени в член 174 на Договора, би позволило
по-тясно фокусиране върху въздействието на образуването
и управлението на отпадъци върху околната среда по
време на целия жизнен цикъл на ресурсите. Следователно
правното основание за настоящата директива следва да
бъде член 175.

(10)

Следва да се прилагат
правила за третиране на
движимо имущество, от
бождава или възнамерява
да се освободи, като
изключения.

(1) ОВ C 76, 11.3.1997 г., стр. 1.

ефективни и последователни
отпадъците по отношение на
което притежателят се осво
да се освободи, или е длъжен
се предвидят и определени

22.11.2008 г.

(11)

Необходимо е статусът, дали са отпадъци, на незамър
сените изкопани почви и други съществуващи в
природата материали, които се използват на обекти,
различни от обектите, от които са били изкопани, да се
разглежда в съответствие с определението за отпадъци и с
разпоредбите отнасящи се до страничните продукти или
статуса за край на отпадъка съгласно настоящата
директива.

(12)

Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент
и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на
здравни правила относно странични животински
продукти, непредназначени за консумация от човека (2)
предвижда, inter alia, съответни контролни механизми
по отношение на събирането, превоза, преработката,
използването и обезвреждането на всички странични
животински продукти, включително отпадъци с живо
тински произход, с оглед предотвратяване на риска за
здравето на животните и хората. Необходимо е, следо
вателно, да се изясни връзката с този регламент, като се
избягва дублирането на норми чрез изключване от
обхвата на настоящата директива на страничните живо
тински продукти, когато те са предназначени за употреби,
които не се считат за дейности, свързани с отпадъци.

(13)

В светлината на опита, придобит при прилагането на
Регламент (ЕО) № 1774/2002, е целесъобразно да се
изясни обхватът на законодателството относно отпадъците
и на неговите разпоредби относно опасните отпадъци във
връзка със страничните животински продукти, уредени от
Регламент (ЕО) № 1774/2002. Когато страничните живо
тински продукти носят потенциални рискове за здравето,
приложимият правен инструмент за преодоляване на
такива рискове е Регламент (ЕО) № 1774/2002 и следва
да се избягва излишно дублиране на негови разпоредби
със законодателството относно отпадъците.

(14)

Класификацията на отпадъци като опасни отпадъци следва
да се основава, inter alia, на законодателството на
Общността относно химичните продукти, по-специално
по отношение на класификацията на препаратите като
опасни, включително прилаганите за тази цел пределно
допустими концентрации. Опасните отпадъци следва да се
регулират от стриктни спецификации, така че да се пред
отвратят или ограничат, в рамките на възможното, потен
циалните отрицателни последици за околната среда и
човешкото здраве, дължащи се на неподходящо управле
ние. Освен това е необходимо да се запази системата, по
която отпадъците и опасните отпадъци са класифицирани
в съответствие със списъка на вида на отпадъците,
последно установен в Решение 2000/532/ЕО (3) на
Комисията, с цел да се насърчава хармонизирана класи
фикация на отпадъците и да се осигури хармонизирано
определяне на опасните отпадъци в Общността.

(2) ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.
(3) Решение 2000/532/ЕО от 3 май 2000 г. заменящо Решение 94/3/ЕО
за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1,
буква а) на Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и
Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните
отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 на Директива
91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (ОВ L 226,
6.9.2000 г., стр. 3).

22.11.2008 г.
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(15)

Необходимо е да се прави разграничение между предва
рителното съхраняване на отпадъци до събирането им,
събирането на отпадъци и съхраняването на отпадъци до
тяхното третиране. Учреждения или предприятия, които
произвеждат отпадъци в процеса на дейностите си, не
следва да се разглеждат като участващи в управлението
на отпадъците и като подлежащи на разрешение за съхра
нението на отпадъците си до тяхното събиране.

(21)

Дейностите по обезвреждане, състоящи се от освобо
ждаване в морета и океани, включително заравяне под
морското дъно, се регулират също от международни
конвенции, по-специално Конвенцията за предотвратяване
на замърсяването на морската среда от преднамерено
изхвърляне на отпадъци и други материали, съставена в
Лондон на 13 ноември 1972 г. и протоколите към нея от
1996, изменени през 2006 г.

(16)

Под „предварително съхраняване на отпадъци“, в рамките
на определението за събиране на отпадъци, се разбира
дейност по съхраняване на отпадъци до събирането им в
съоръжения, където те се разтоварват, за да се подготвят
за последващо транспортиране до друг обект с цел опол
зотворяване или обезвреждане. За целите на настоящата
директива следва да се прави разграничение между пред
варителното съхраняване на отпадъци до събирането им и
съхраняването на отпадъци до третирането им съобразно
вида на отпадъците, обема и срока на съхранение и целта
на събирането. Това разграничение следва да се прави от
държавите-членки. Съхраняването на отпадъци до оползо
творяването им за срок от три или повече години, както и
съхраняването на отпадъци до обезвреждането им за срок
от една или повече години, се урежда от Директива
1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно
депонирането на отпадъци (1).

(22)

Не следва да се смесват различните аспекти на опреде
лението за отпадъци и, при необходимост, следва да се
прилагат съответните процедури за странични продукти,
които не са отпадъци, от една страна, и за отпадъци,
които престават да бъдат отпадъци, от друга страна. За
да се уточнят някои аспекти на определението за отпадък,
настоящата директива следва да изясни:

(17)

Схемите за събиране на отпадъци, които не се извършват
на професионална основа, не следва да подлежат на реги
страция, тъй като носят по-малък риск и допринасят за
разделното събиране на отпадъци. Примери за такива
схеми са събирането на лекарства с изтекъл срок на
годност от аптеките, схемите за обратно събиране в
магазини за потребителски стоки и общински схеми в
училищата.

(18)

В настоящата директива следва да се включат определения
за предотвратяване, повторна употреба, подготовка за
повторна употреба, третиране и рециклиране с оглед изяс
няване на обхвата на тези понятия.

(19)

Определенията за оползотворяване и обезвреждане трябва
да бъдат изменени, за да се гарантира ясно разграничаване
между двете понятия, въз основа на действителната
разлика във въздействието им върху околната среда чрез
заместване на природни ресурси в икономиката и като се
признават потенциалните ползи за околната среда и
здравето на човека от използването на отпадъците като
ресурс. Освен това могат да се разработят насоки за изяс
няване на случаи, при които е трудно да се приложи на
практика това разграничение или където класифицирането
на дейността като оползотворяване не отговаря на
реалното въздействие на операцията върху околната среда.

(20)

Настоящата директива следва също така да изясни кога
изгарянето на твърди битови отпадъци е ефективно от
енергийна гледна точка и може да бъде считано за
дейност по оползотворяване.

(1) ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1.

— в кои случаи вещества или предмети, получени в
резултат от производствен процес, чиято главна цел
не е производството на такива вещества или
предмети, представляват странични продукти, а не
отпадъци. Решението, че определено вещество не е
отпадък може да се вземе единствено въз основа на
координиран подход, който се актуализира редовно, и
в случаите, когато то е съвместимо с опазването на
околната среда и на човешкото здраве. Ако се
позволява употребата на страничен продукт въз
основа на екологичен лиценз или общи екологични
норми, това може да се използва от държавитечленки като инструмент за вземане на решение, че
не се очаква тя да доведе до цялостно вредно
въздействие върху околната среда или човешкото
здраве; предметите или веществата следва да
разглеждат като странични продукти единствено
когато са изпълнени определени условия. Тъй като
страничните продукти спадат към категорията на
продуктите, техният износ следва да отговаря на
изискванията на съответното законодателство на
Общността; и
— в кои случаи определени отпадъци престават да бъдат
отпадъци, като установи критерии за край на
отпадъка, които осигуряват висока степен на
опазване на околната среда и екологична и иконо
мическа полза; сред възможните категории отпадъци,
за които следва да се разработят спецификации и
критерии за „край на отпадъка“, включително за отпа
дъците от строителство и разрушаване, някои видове
пепели и шлаки, метален скрап, инертни материали,
автомобилни гуми, текстил, компост, отпадъчна
хартия и стъкло. За целите на достигане до статуса
на край на отпадъка, дейността по оползотворяване
може да бъде сведена до проверка на отпадъците с
цел удостоверяване, че те отговарят на критериите за
статус на край на отпадъка.
(23)

С оглед проверка или изчисляване дали са постигнати
целите за рециклиране и оползотворяване, установени в
Директива 94/62/ЕО от 20 декември 1994 г. на Евро
пейския парламент и на Съвета относно опаковките и
отпадъците от опаковки (2), Директива 2000/53/ЕО на

(2) ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10.
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Европейския парламент и на Съвета от 18 септември
2000 г. относно излезлите от употреба превозни
средства (1), Директива 2002/96/ЕО на европейския
парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно
отпадъци от електрическо и електронно оборудване
(ОЕЕО) (2) и Директива 2006/66/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно
батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акуму
латори (3), както и останалото законодателство на
Общността в тази област, количествата отпадъци, които
са престанали да бъдат отпадъци, следва да бъдат отчетени
като рециклирани и оползотворени отпадъци, когато
изискванията на това законодателство относно рецикли
рането и оползотворяването са изпълнени.
(24)

Въз основа на определението за отпадък, с цел повишаване
на сигурността и последователността, Комисията може до
приеме насоки за уточняване кога, в определени случаи,
вещества или предмети стават отпадък. Такива насоки
могат да бъдат разработени, inter alia, за електрическото
и електронното оборудване, както и за превозните
средства.

(25)

Целесъобразно е разходите да бъдат разпределени по
такъв начин, че да отразяват реалните разходи за
околната среда от образуването и управлението на отпа
дъците.

(26)

„Замърсителят плаща“ е ръководен принцип на евро
пейско и международно равнище. Причинителят на
отпадъци и притежателят на отпадъци следва да ги упра
вляват по начин, който гарантира висока степен на защита
за околната среда и човешкото здраве.

(27)

Въвеждането в настоящата директива на разширената
отговорност на производителя е едно от средствата за
подпомагане на разработването и производството на
стоки, при които се отчита напълно и се улеснява ефек
тивното използване на ресурси по време целия им жизнен
цикъл, включително тяхната поправка, повторна употреба,
разглобяване и рециклиране, без да се възпрепятства
свободното движение на стоки на вътрешния пазар.

(28)

Настоящата директива следва да допринесе за доближа
ването на ЕС към едно „рециклиращо общество“, което се
стреми да избягва образуването на отпадъци и ги използва
като ресурс. По специално, Шестата програма за действие
на Общността за околната среда призовава за мерки,
насочени към гарантиране на разделяне при източника,
събиране и рециклиране на приоритетните потоци от
отпадъци. В съответствие с тази цел и като средство за
улесняване или подобряване на потенциала за оползотво
ряване, отпадъците следва да се събират разделно, ако
това е осъществимо от техническа, екологична и иконо
мическа гледна точка, преди да преминат действия по
оползотворяване, които дават най-благоприятните
резултати за околната среда като цяло. Държавитечленки следва да насърчават разделянето на опасните

(1) ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34.
(2) ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24.
(3) ОВ L 266, 26.9.2006 г., стр. 1.
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съединения от потоците от отпадъци, ако това е
необходимо за постигане на съобразено с околната среда
управление.
(29)

Държавите-членки следва да подкрепят използването на
рециклируеми материали, като рециклируема хартия в
съответствие с йерархията на отпадъците и с цел
изграждане на рециклиращо общество и не следва да
подкрепят депонирането или изгарянето на подобни
рециклируеми материали, когато това е възможно.

(30)

С оглед прилагане на принципите за предпазни мерки и
превантивни действия, съдържащи се в член 174,
параграф 2 от Договора, е необходимо да се установят
общи цели в областта на околната среда за управление
на отпадъците в рамките на Общността. По силата на тези
принципи, Общността и държавите-членки трябва да
установят рамка за предотвратяване, намаляване и,
доколкото това е възможно, премахване от самото
начало на източниците на замърсяване или вредно
въздействие чрез приемане на мерки, с които да се
елиминират установените рискове.

(31)

Йерархията на отпадъците като цяло определя приори
тетния ред на това какво представлява най-добрата
възможност за околната среда в законодателството и в
политиката относно отпадъците, като отклонението от
тази йерархия може да се окаже необходимо за
специфични потоци от отпадъци, когато това е
оправдано по причини като, inter alia, техническа
пригодност, икономическа перспективност и опазване на
околната среда.

(32)

За да се даде възможност на Общността като цяло сама да
извършва обезвреждането на отпадъците и да оползо
творява смесените битови отпадъци, събирани от домакин
ствата, и да се позволи на държавите-членки да напредват
индивидуално към тази цел, е необходимо да се предвиди
създаването на мрежа за сътрудничество, обхващаща
съоръженията за обезвреждане и тези за оползотворяване
на смесените битови отпадъци, събирани от домакин
ствата, като се вземат предвид географските особености и
необходимостта от специални съоръжения за определени
типове отпадъци.

(33)

За целите на прилагането на Регламент (ЕО) 1013/2006
на Европейския парламенти и на Съвета от 14 юни
2006 г. относно превози на отпадъци (4), смесените
битови отпадъци, посочени в член 3, параграф 5 от
посочения регламент, остават смесени битови отпадъци,
дори когато са преминали третиране, което не е
променило съществено свойствата им.

(34)

Важно е опасните отпадъци да са обозначени в съот
ветствие с международните и общностните стандарти.
Когато обаче тези отпадъци се събират разделно от дома
кинствата, това не следва да поражда задължение за дома
кинствата да попълват изискваната документация.

(4) ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1.
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(35)

В съответствие с йерархията на отпадъците и с цел нама
ляване на емисиите на парникови газове, които се отделят
от депонирането на отпадъци в депа, е важно да се улесни
тяхното разделно събиране и правилното третиране на
биологичните отпадъци, за да бъде произведен безопасен
за околната среда компост и други материали на основата
на биологични отпадъци. След оценка на управлението на
биологичните отпадъци, Комисията ще представи пред
ложения за законодателни мерки, ако е целесъобразно.

(36)

Може да се приемат минимални технически стандарти
относно дейности по третиране на отпадъци, които не
са обхванати от Директива 96/61/ЕО, когато са налице
доказателства, че ще бъде извлечена полза при условие че
се опазват човешкото здраве и околната среда, и когато
координираният подход за прилагане на настоящата
директива ще осигури защитата на човешкото здраве и
околната среда.

(37)

Необходимо е да се доуточни обхватът и съдържанието на
задължението за планиране на управлението на отпа
дъците и да се интегрира в процеса на разработка или
преразглеждане на такива планове необходимостта да се
вземат предвид въздействията на образуването и упра
влението на отпадъци върху околната среда. Когато е
целесъобразно, следва също така да се държи сметка за
изискванията за планиране на отпадъците, посочени в
член 14 от Директива 94/62/ЕО и в стратегията за огра
ничаване на биоразградимите отпадъци, които постъпват в
депата, предвидена в член 5 от Директива 1999/31/ЕО.

(38)

Държавите-членки могат да прилагат екологичните
разрешения или общите екологични норми за определени
причинители на отпадъци, без това да засяга правилното
функциониране на вътрешния пазар.

(39)

(40)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1013/2006, държавитечленки могат да предприемат необходимите мерки за
предотвратяване на превози на отпадъци, несъобразени с
техните планове за управление на отпадъците. Чрез
дерогация от посочения регламент, на държавите-членки
следва да бъде разрешено да ограничат пристигащите
пратки, предназначени за инсталации за изгаряне, опре
делени като оползотворяване, когато е установено, че
национални отпадъци трябва да бъдат обезвредени или
че тези отпадъци трябва да бъдат третирани по начин,
който не отговаря на техните национални планове за
управление на отпадъците. Приема се, че някои
държави-членки могат да нямат възможност да осигурят
мрежа от пълния набор от инсталации за окончателно
оползотворяване на тяхна територия.
За да се подобри начинът, по който се предприемат
действията по предотвратяване на отпадъците в
държавите-членки, и за да се улесни разпространението
на най-добрите практики в тази област, е необходимо да
се засилят разпоредбите, отнасящите се до предотвратя
ването на отпадъци, и да се въведе изискване държавитечленки да разработят програми за предотвратяване на
отпадъците, които да се съсредоточат върху ключовите
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въздействия върху околната среда и да вземат предвид
целия жизнен цикъл на продуктите и материалите. Тези
мерки следва да имат за цел прекъсването на връзката
между икономически растеж и последствията за
околната среда, свързани с образуването на отпадъци.
Заинтересованите страни, както и обществеността, следва
да имат възможност да участват в разработката на
програмите и да имат достъп до тях след изготвянето
им, съобразно Директива 2003/35/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за осигуряване
участието на обществеността при изготвянето на опре
делени планове и програми, отнасящи се до околната
среда (1). Следва да се разработят цели за предотвратя
ването на отпадъци и за прекъсването на връзката
между
икономическия
растеж
и
екологичните
въздействия, свързани с образуването на отпадъците,
които цели по целесъобразност да обхващат огранича
ването на неблагоприятното въздействие на отпадъците и
на образуваните количества отпадъци.

(41)

С оглед на превръщането на Европа в рециклиращо
общество с високо равнище на ефективност при използ
ването на ресурсите следва да се определят цели за подго
товката за повторна употреба и рециклирането на отпа
дъците. Държавите-членки прилагат различни подходи
към събирането на домакински отпадъци и на други
отпадъци с подобен характер и състав. Поради това е
целесъобразно тези цели да отчитат различните системи
за събиране на отпадъците в различните държави-членки.
Потоците от отпадъци от друг произход, сходни с дома
кинските отпадъци, включват отпадъците, посочени в
категория 20 от списъка, установен с Решение
2005/532/ЕО на Комисията.

(42)

Икономическите инструменти могат да играят определяща
роля в постигането на целите за предотвратяване и управ
ление на отпадъците. Отпадъците често имат стойност
като ресурс и по-нататъшното прилагане на икономически
инструменти може да доведе до максимални ползи за
околната среда. Затова прилагането на такива
инструменти на съответното ниво следва да се
насърчава, като се подчертава, че самите държавитечленки могат да вземат решения за тяхното използване.

(43)

Определени разпоредби относно обработката на отпадъци,
предвидени в Директива 91/689/ЕИО на Съвета от
12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци (2),
следва да бъдат изменени, за да се отстранят остарелите
разпоредби и да се увеличи яснотата на текста. В интерес
на опростяване на законодателството на Общността, тези
разпоредби следва да бъдат включени в настоящата
директива. С оглед изясняване начина на действие на
забраната за смесване, посочена в Директива
91/689/ЕИО, и с оглед опазване на околната среда и
човешкото здраве, изключенията от забраната за
смесване следва да отговарят освен това на най-добрите
налични техники, определени в Директива 96/61/ЕО.
Поради това, Директива 91/689/ЕИО следва да бъде
отменена.

(1) ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17.
(2) ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20.
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В интерес на опростяване на законодателството на
Общността и отразяване на ползите за околната среда,
съответните разпоредби от Директива 75/439/ЕИО на
Съвета от 16 юни 1975 г. относно обезвреждането на
отработени масла (1) следва да бъдат включени в
настоящата директива, а Директива 75/439/ЕИО следо
вателно, следва да бъде отменена. Управлението на отра
ботени масла следва да бъде в съответствие с приори
тетния ред на йерархията на отпадъците и следва да се
отдава предпочитание на варианти, които обезпечават
най-благоприятните резултати за околната среда като
цяло. Разделното събиране на отработени масла остава
от решаващо значение за правилното им управление и
за предотвратяването на вредите за околната среда от
неправилното им обезвреждане.
В случай на нарушение на разпоредбите на настоящата
директива държавите-членки следва да предвидят
ефективни, съразмерни и възпиращи санкции за физи
ческите и юридически лица, отговорни за управлението
на отпадъци, като причинители на отпадъци, прите
жатели, търговци, брокери, предприятия за превоз и
събиране, учреждения или предприятия, които
извършват дейности по третиране на отпадъци и схеми
за управление на отпадъците. Държавите-членки могат
освен това да предприемат мерки за възстановяване на
разходите, произтичащи от неспазване на законодател
ството и от коригиращи мерки, без да се засягат разпо
редбите на Директива 2004/35/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно
екологичната отговорност по отношение на предотвратя
ването и отстраняването на екологичните щети (2).

(46)

Мерките, които са необходими за прилагането на
настоящата директива, следва да се приемат в съответствие
с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г.
относно установяване на условията и реда за упражняване
на изпълнителните правомощия, предоставени на
Комисията (3).

(47)

По-специално, на Комисията следва да бъдат предоставени
правомощията да установява критерии по отношение на
редица въпроси, като условията, при които предмет следва
да се счита за страничен продукт, статусът за край на
отпадъка и определянето на отпадъците, които се считат
за опасни, както и да установи подробни правила относно
методите за прилагане и изчисляване с оглед проверката
на съответствието с целите на рециклирането, заложени в
настоящата директива. Освен това, на Комисията следва да
бъде предоставено правомощието да коригира прило
женията към техническия и научния напредък и да
уточни прилагането на формулата за инсталациите за
изгаряне, посочена в Приложение II, R1. Тъй като тези
мерки са от общ характер и са предназначени да изменят
несъществени елементи от настоящата директива чрез
допълването ѝ с нови несъществени елементи, те трябва
да бъдат приети в съответствие с процедурата по регу
лиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение
1999/468/ЕО.

(1) ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 23.
(2) ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56.
(3) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
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(48)

В съответствие с параграф 34 от Междуинституционално
споразумение
за
по-добро
законотворчество (4),
държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и
в интерес на Общността, свои собствени таблици, които
да представят, доколкото е възможно, съответствието
между директивата и мерките за транспониране, и да ги
направят обществено достояние.

(49)

Тъй като целта на настоящата директива, а именно,
опазване на околната среда и човешкото здраве, не
може да бъде постигната в достатъчна степен от
държавите-членки и следователно, поради обхвата и
въздействието на директивата, може да бъде по-добре
постигната на общностно равнище, Общността може да
приеме мерки в съответствие с принципа на субси
диарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие
с принципа на пропорционалност, установен в гореспо
менатия член, настоящата директива не надхвърля
необходимото за постигане на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I
ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1
Предмет и обхват
Настоящата директива определя мерките за защита на околната
среда и човешкото здраве посредством предотвратяване или
намаляване на вредното въздействие от образуването и упра
влението на отпадъци, както и чрез намаляване на цялостното
въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване на
ефективността на това използване.

Член 2
Изключване от обхвата
1.

От обхвата на настоящата директива се изключват:

а) изпуснати в атмосферата отпадъчни газове;

б) земя (in situ), включително неизкопана замърсена почва и
трайно свързани със земята сгради;

в) незамърсена почва и други материали в естествено състояние,
изкопани по време на строителни дейности, когато е сигурно,
че материалът ще бъде използван за целите на строителството
в естественото си състояние на площадката, от която е
изкопан;
(4) ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.
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г) радиоактивни отпадъци;
д) извадени от употреба експлозиви;
е) фекална материя, ако не попада в обхвата на параграф 2,
буква б), слама и други естествени неопасни материали от
селското или горското стопанство, които се използват в земе
делието, лесовъдството или за производството на енергия от
такава биомаса посредством процеси или методи, които не
увреждат околната среда и не застрашават човешкото здраве;
2.
От обхвата на настоящата директива се изключват следните
отпадъци, доколкото попадат в приложното поле на други зако
нодателни актове на Общността:
а) отпадъчни води;
б) странични животински продукти, включително преработени
продукти, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕО) №
1774/2002, с изключение на предназначените за изгаряне,
депониране или използване в инсталация за биогаз или
компост;
в) трупове на умрели, но не заклани животни, включително
такива, които са убити, за да се прекрати разпространението
на епизоотични болести, и които се обезвреждат в съот
ветствие с Регламент (ЕО) № 1774/2002;
г) отпадъци, получени от проучването, добива, обработката и
съхранението на минерални суровини и при експлоатацията
на кариери, попадащи в обхвата на Директива 2006/21/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г.
относно управлението на отпадъците от миннодобивните
индустрии (1).
3.
Без да се засяга спазването на задълженията, произтичащи
от други приложими законодателни актове на Общността,
седименти, преместени в повърхностни води с цел управление
на водите и водните пътища или предотвратяване на наводнения,
смекчаване на последствията от наводнения и суша или
култивация на земята, се изключват от обхвата на настоящата
директива, ако е доказано, че седиментите са безопасни.
4.
Чрез отделни директиви могат да се установят специфични
правила за конкретни случаи, или правила, допълващи тези на
настоящата директива, които да се прилагат за управление на
определени категории отпадъци.
Член 3
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1. „отпадък“ e всяко вещество или предмет, от който прите
жателят се освобождава или възнамерява да се освободи,
или е длъжен да се освободи;

2. „опасни отпадъци“ са отпадъци, които притежават едно или
повече опасни свойства, посочени в приложение III;

3. „отработени масла“ са всички смазочни или индустриални
масла на минерална или синтетична основа, негодни за
употреба по първоначалното им предназначение, като отра
ботени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла,
турбинни и хидравлични масла;

4. „биологични отпадъци“ са биоразградими отпадъци от
парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци
от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено
хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от
хранително-преработвателните предприятия;

5. „причинител на отпадъци“ е лице, чиято дейност води до
образуването на отпадъци (първичен причинител на
отпадъци), или лице, което осъществява предварителна
обработка, смесване или други действия, водещи до
промяна на естеството или състава на отпадъка;

6. „притежател на отпадъци“ е причинителят на отпадъци или
физическото или юридическото лице, което има фактическа
власт върху отпадъците;

7. „търговец“ е всяко предприятие, което действа от свое име
като принципал при закупуването и последващата продажба
на отпадъците, включително тези търговци, които физически
не притежават отпадъците;

8. „брокер“ е всяко предприятие, което организира оползотво
ряването или обезвреждането на отпадъците от името на
други лица, включително тези брокери, които физически
не притежават отпадъците;

9. „управление на отпадъци“ означава събирането, превоз
ването, оползотворяването и обезвреждането на отпадъци,
включително надзорът върху тези дейности и следексплоа
тационните дейности по депата, както и действията, пред
приети в качеството на търговец или брокер;

Определения
За целите на настоящата директива се прилагат следните опре
деления:
(1) ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 15.

10. „събиране“ е натрупването на отпадъци, включително пред
варителното им сортиране и предварителното съхраняване с
цел превозването им до съоръжение за третиране на
отпадъци;
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11. „разделно събиране“ е събирането, при което поток от
отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с
оглед улесняване на специфична обработка;
12. „предотвратяване“ означава мерките, взети преди веществото,
материалът или продуктът да стане отпадък, с което се
намалява:
а) количеството отпадъци, включително чрез повторната
употреба на продуктите или удължаването на жизнения
им цикъл;

22.11.2008 г.

19. „обезвреждане“ означава всяка дейност, която не е оползо
творяване, дори когато дейността има като вторична
последица възстановяването на вещества или енергия.
Приложение I съдържа неизчерпателен списък на
дейностите по обезвреждане;

20. „най-добри налични техники“ означава най-добрите
налични техники, определени в член 2, параграф 11 от
Директива 96/61/ЕО.

Член 4
б) вредното въздействие от образуваните отпадъци върху
околната среда и човешкото здраве, или
в) съдържанието на вредни вещества в материалите и
продуктите;
13. „повторна употреба“ означава всяка дейност, посредством
която продуктите или компонентите, които не са
отпадъци, се използват отново за целта, за която са били
предназначени;
14. „третиране“ означава дейностите по оползотворяване или
обезвреждане, включително подготовката преди оползотво
ряването или обезвреждането;
15. „оползотворяване“ означава всяка дейност, която има като
основен резултат използването на отпадъка за полезна цел
чрез замяна на други материали, които иначе биха били
използвани за изпълнението на конкретна функция, или
подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в
производствено предприятие или в икономиката като
цяло. Приложение II съдържа неизчерпателен списък на
дейностите по оползотворяване;
16. „подготовка за повторна употреба“ означава дейности по
оползотворяване, представляващи проверка, почистване или
ремонт, посредством които продуктите или компонентите на
продукти, които са станали отпадък, се подготвят, за да
могат да бъдат използвани повторно без каквато и да е
друга предварителна обработка;
17. „рециклиране“ означава всяка дейност по оползотворяване,
посредством която отпадъчните материали се преработват в
продукти, материали или вещества, за първоначалната им
цел или за други цели. То включва преработването на
органични материали, но не включва оползотворяване за
получаване на енергия и преработване в материали, които
ще се използват като горива или за насипни дейности;
18. „регенериране на отработени масла“ означава всеки процес
на рециклиране, чрез който могат да се произведат базисни
масла чрез рафиниране на отработени масла, по-специално
чрез отстраняване на замърсителите, продуктите на
окисление и добавките, съдържащи се в тези масла;

Йерархия на отпадъците
1.
В законодателството и в политиката за предотвратяване и
управление на отпадъците се прилага като приоритетен ред
следната йерархия на отпадъците:

а) предотвратяване;

б) подготовка за повторна употреба;

в) рециклиране;

г) друго оползотворяване, например оползотворяване за полу
чаване на енергия; и

д) обезвреждане.

2.
При прилагането на посочената в параграф 1 йерархия на
отпадъците, държавите-членки предприемат мерки за насър
чаване на вариантите, които обезпечават най-благоприятните за
околната среда резултати като цяло. Това може да наложи
специфични потоци от отпадъци да се отклонят от йерархията,
когато това се основава на съображения, свързани с жизнения
цикъл на отпадъците, във връзка с цялостното въздействие на
образуването и управлението на такива отпадъци.

Държавите-членки гарантират, че разработването на законода
телство и политика по отношение на отпадъците е напълно
прозрачен процес, като съблюдават съществуващите национални
правила за консултациите и ангажирането на гражданите и заин
тересованите лица.

Държавите-членки вземат предвид общите принципи за опазване
на околната среда - на предпазни мерки и на устойчивост,
техническата осъществимост и икономическата приложимост,
опазването на ресурсите, както и цялостното въздействие върху
околната среда, човешкото здраве, икономиката и обществото, в
съответствие с членове 1 и 13.
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Член 5

Странични продукти
1.
Вещество или предмет, които са резултат на производствен
процес, чиято основна цел не е производството на това вещество
или предмет, могат да не бъдат разглеждани като отпадък по
смисъла на член 3, точка 1, а като страничен продукт, само ако
са спазени следните условия:

а) по-нататъшната употреба на веществото или предмета е ясно
определена;

б) веществото или предметът могат да се използват пряко без понататъшна обработка, различна от обичайната промишлена
практика;

в) веществото или предметът са произведени като неразделна
част от производствен процес; и

г) по-нататъшната употреба е законна, т.е. веществото или
предметът отговарят на всички съответни продуктови,
екологични и свързани със защитата на човешкото здраве
изисквания, съобразени с конкретната им употреба, и няма
да доведат до цялостно вредно въздействие върху околната
среда или човешкото здраве.

2.
Въз основа на посочените в параграф 1 условия могат да
бъдат приети мерки за определяне на критериите, които трябва
да бъдат спазени, за да може определени вещества или предмети
да бъдат считани като страничен продукт, а не като отпадък по
смисъла на член 3, точка 1. Тези мерки, предназначени да
изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез
допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регу
лиране с контрол, посочена в член 39, параграф 2.

Член 6
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г) употребата на веществото или предмета няма да доведе до
цялостно вредно въздействие върху околната среда или
човешкото здраве.

Критериите включват пределни допустими стойности за замър
сителите, когато това е необходимо, и отчитат вероятни вредни
въздействия на веществото или предмета върху околната среда.

2.
Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи
на настоящата директива чрез допълването ѝ, свързани с прие
мането на критериите по параграф 1 и определящи вида
отпадъци, към които такива критерии се прилагат, се приемат
в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена
в член 39, параграф 2. Следва да се разгледат специфични
критерии за край на отпадъка, наред с другото, най-малко за
инертни материали, хартия, стъкло, метал, автомобилни гуми и
текстил.

3.
Отпадък, който престава да бъде отпадък съгласно
параграфи 1 и 2, също престава да бъде отпадък за целите на
оползотворяването и рециклирането, определени в Директиви
94/62/ЕО, 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2006/66/ЕО и други
съответни законодателни актове на Общността, когато са
изпълнени изискванията за рециклиране или оползотворяване
съгласно посочените законодателни актове.

4.
Когато по установената в параграфи 1 и 2 процедура не са
определени критерии на общностно равнище, държавите-членки
могат да решат за всеки отделен случай дали даден отпадък е
престанал да бъде отпадък, като вземат предвид приложимата
съдебна практика. Те нотифицират Комисията за тези решения
в съответствие с Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно определяне на
процедура за предоставяне на информация в областта на техни
ческите стандарти и регламенти и на правилата относно услугите
на информационното общество (1), когато това се изисква от
разпоредбите на посочената директива.

Статус за край на отпадъка
1.
Някои определени отпадъци престават да са отпадъци по
смисъла на член 3, точка 1, когато са преминали през процес на
оползотворяване, включително рециклиране, и отговарят на
определени критерии, които трябва да се разработят съгласно
следните условия:

а) съществува обичайна практика за използването на веществото
или предмета за специфични цели;

б) за това вещество или предмет съществува пазар или търсене;

в) веществото или предметът отговарят на техническите
изисквания за специфичните цели, и са в съответствие със
съществуващите закони и стандарти, приложими към
продуктите; и

Член 7
Списък на отпадъците
1.
Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи
на настоящата директива, отнасящи се до актуализиране на
списъка на отпадъците, установен с Решение 2000/532/ЕО, се
приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол,
посочена в член 39, параграф 2. Списъкът на отпадъците
включва опасни отпадъци и отчита произхода и състава на отпа
дъците, както, когато това е необходимо, пределните допустими
стойности за концентрация на опасни вещества,. Списъкът на
отпадъците е задължителен по отношение на определянето на
отпадъците, които трябва да бъдат считани като опасни. Включ
ването на вещество или предмет в списъка не означава, че е
отпадък при всички обстоятелства. Вещество или предмет се
счита за отпадък, само когато отговаря на определението по
член 3, точка 1.
(1) ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.
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2.
Държава-членка може да счита даден отпадък за опасен,
дори и той да не е включен като опасен в списъка на отпа
дъците, в случаите, когато проявява едно или повече от посо
чените в приложение III свойства. Държавата-членка незабавно
нотифицира Комисията за всеки такъв случай. Тя ги отбелязва в
предвидения от член 37, параграф 1 доклад и предоставя на
Комисията цялата информация по въпроса. Списъкът се прераз
глежда, като се вземат предвид получените нотификации, за да се
вземе решение относно неговото адаптиране.

3.
Когато държава-членка разполага с доказателство, че даден
отпадък, който е включен в списъка за опасни отпадъци, не
проявява никое от изброените в приложение III свойства, тя
може да разглежда този отпадък като неопасен отпадък.
Държавата-членка незабавно нотифицира Комисията за всеки
такъв случай и предоставя на Комисията необходимите доказа
телства. Списъкът се преразглежда, като се вземат предвид полу
чените нотификации, за да се вземе решение относно неговото
адаптиране.

4.
Прекласификацията на опасните отпадъци като неопасни
отпадъци не може да се извършва чрез разреждане или
смесване на отпадъците с цел намаляване на началните концен
трации на опасни вещества до нива под праговете, определящи
отпадъците като опасни.

5.
Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи
на настоящата директива, свързани с изменението на списъка с
цел да се вземе решение за неговото адаптиране съгласно
параграфи 2 и 3, се приемат в съответствие с процедурата по
регулиране с контрол, посочена в член 39, параграф 2.

6.
Държавите-членки могат да разглеждат отпадъците като
неопасни отпадъци в съответствие със списъка на отпадъците,
посочен в параграф 1.

7.
Комисията гарантира, че списъкът на отпадъците, както и
всички негови преразгледани варианти, спазват по целесъоб
разност принципите на яснота, понятност и достъпност по
отношение на потребителите и най-вече на малките и средни
предприятия (МСП).

ГЛАВА II
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 8
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Тези мерки могат да включват приемането на върнати продукти
и на отпадъците, останали след употребата на тези продукти,
както и последващото управление на отпадъците и финансовата
отговорност за тези дейности. Тези мерки могат да включват
задължението да се предостави информация на обществеността
за това в каква степен продуктът може да бъде употребен
повторно и рециклиран.

2.
Държавите-членки могат да предприемат съответни мерки
за насърчаване на разработването на продукти, за да се намали
въздействието им върху околната среда и образуването на
отпадъци в процеса на производството и последващата
употреба на продуктите, както и за да се гарантира, че оползо
творяването и обезвреждането на продуктите, които са се
превърнали в отпадъци, се извършва в съответствие с членове
4 и 13.

Тези мерки могат да насърчават, inter alia, разработването, произ
водството и пускането на пазара на продукти, които са
подходящи за многократна употреба, които са технически
издръжливи и които, след като са се превърнали в отпадъци,
са годни за целесъобразно и безопасно оползотворяване и за
обезвреждане, съобразено с опазването на околната среда.

3.
При прилагане на разширената отговорност на произво
дителя държавите-членки вземат предвид техническата осъще
ствимост и икономическата приложимост, както и цялостното
въздействие върху околната среда, човешкото здраве и въздей
ствието в социален аспект, като вземат предвид необходимостта
от гарантиране на доброто функциониране на вътрешния пазар.

4.
Засилената отговорност на производителя се прилага, без да
се засяга отговорността за управление на отпадъците, предвидена
в член 15, параграф 1, и без да се засягат разпоредбите на
съществуващото специфично законодателство в областта на
потоците от отпадъци и на продуктите.

Член 9
Предотвратяване на отпадъци
След консултация със заинтересованите страни Комисията
представя на Европейския парламент и на Съвета следните
доклади, придружени по целесъобразност от предложения за
необходимите мерки в подкрепа на дейностите по предотвра
тяване на отпадъци и на прилагането на посочените в член 29
програми за предотвратяване, които да включват:

Разширена отговорност на производителя
1.
За да се засили повторната употреба, предотвратяването на
отпадъците, рециклирането и друг вид оползотворяване на отпа
дъците, държавите-членки могат да предприемат законодателни
или незаконодателни мерки, за да гарантират, че всяко
физическо или юридическо лице, което по занятие разработва,
произвежда, обработва, третира, продава или внася продукти
(производител на продукта) носи разширена отговорност на
производител.

а) до края на 2011 г. междинен доклад за развитието на произ
водството на отпадъци и обхвата на предотвратяването на
отпадъци, включително формулиране на политика за
създаване на продукти с екодизайн, която решава проблемите
както с образуването на отпадъци, така и с наличието на
опасни вещества в отпадъците, с оглед насърчаването на
технологии за производство на трайни продукти, които
могат да бъдат повторно употребявани и рециклирани;
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б) до края на 2011 г. формулиране на план за действие за мерки
за по-нататъшна подкрепа на европейско равнище с цел поспециално промяна на съществуващите модели на потре
бление;
в) до края на 2014 г. поставяне на цели за предотвратяване на
отпадъци и за прекъсване на връзката между икономическия
растеж и екологичните въздействия, свързани с образуването
на отпадъците, до 2020 г. въз основа на най-добрите съще
ствуващи практики, включително, ако е необходимо, прераз
глеждане на индикаторите, посочени в член 29, параграф 4.
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източници, доколкото тези потоци от отпадъци наподобяват
домакинските отпадъци, следва да се увеличи най-малко до
50 % от общото тегло;

б) до 2020 г. подготовката за повторна употреба, рециклиране и
друго оползотворяване на материали, включително насипни
дейности с използване на отпадъци за заместване на други
материали, на неопасни отпадъци от строителство и разру
шаване, с изключение на материали в естествено състояние,
определени в категория 17 05 04 в списъка на отпадъците,
следва да се увеличи най-малко до 70 % от теглото;

Член 10
Оползотворяване
1.
Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да
гарантират, че отпадъците преминават през дейности за оползо
творяване в съответствие с членове 4 и 13.
2.
Когато е необходимо за спазването на разпоредбата на
параграф 1, и за улесняване или подобряване на оползотворя
ването, отпадъците се събират разделно, ако това е осъществимо
от техническа, екологична и икономическа гледна точка, и не се
смесват с други отпадъци или други материали с различни
свойства.
Член 11

3.
Комисията изработва подробни правила за методите на
прилагане и изчисляване с цел да се удостовери спазването на
целите, посочени в параграф 2 от настоящия член, като взема
предвид Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 ноември 2002 г. относно стати
стиката на отпадъците (1). Те могат да включват преходни
периоди за държави-членки, които през 2008 г. са рециклирали
с по-малко от 5 % във всяка от категориите отпадъци, посочени
в параграф 2. Тези мерки, предназначени да изменят несъще
ствени елементи на настоящата директива чрез допълването й,
се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с
контрол, посочена в член 39, параграф 2 от настоящата
директива.

Повторна употреба и рециклиране
1.
Държавите-членки предприемат мерки по целесъобразност
за подпомагане на повторната употреба на продуктите и на
дейности по подготовка за повторна употреба, по-специално
чрез насърчаване създаването на мрежи за повторна употреба и
поправки и подкрепата за тях, използването на икономически
инструменти, критерии за доставка, количествени цели или
други мерки.
Държавите-членки предприемат мерки за насърчаване на висо
кокачествено рециклиране и за тази цел въвеждат схеми за
разделно събиране на отпадъци, когато това е технически,
екологично и икономически приложимо, за да се гарантират
необходимите стандарти за качество на съответните рециклиращи
сектори.
При спазване на член 10, параграф 2, в срок до 2015 г. се
въвежда разделно събиране най-малко за следните отпадъчни
продукти: хартия, метал, пластмаса и стъкло.
2.
За постигане на съответствие с целите на настоящата
директива и за превръщането на Европа в рециклиращо
общество с високо ниво на ефективност при използването на
ресурсите, държавите-членки предприемат необходимите мерки,
насочени към постигането на следните цели:
а) до 2020 г. подготовката за повторна употреба и рециклиране
на отпадъчни материали, най-малко като хартия, метал,
пластмаса и стъкло от домакинствата и евентуално от други

4.
Най-късно до 31 декември 2014 г. Комисията прераз
глежда мерките и целите, посочени в параграф 2, с оглед, ако
е необходимо, укрепване на целите и разглеждане на поставянето
на цели за други потоци от отпадъци. Докладът на Комисията,
придружен по целесъобразност от предложение, се изпраща до
Европейския парламент и до Съвета. Докладът на Комисията
отчита съответните последици за околната среда, икономиката
и обществото, които произтичат от поставянето на целите.

5.
В съответствие с член 37 на всеки три години държавитечленки представят на Комисията доклади относно своите
резултати във връзка с постигането на целите. Ако целите не
са постигнати, този доклад включва причините за непостигането
им и действията, които държавата-членка възнамерява да пред
приеме за постигане на тези цели.

Член 12
Обезвреждане
Държавите-членки гарантират, че когато не е предприето опол
зотворяване на отпадъците в съответствие с член 10, параграф 1,
отпадъците преминават през дейности по безопасно обезвреждане
в съответствие с разпоредбите на член 13, относно опазването на
човешкото здраве и околната среда.
(1) ОВ L 332, 9.12.2002 г., стр. 1.
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Член 13

Защита на човешкото здраве и на околната среда
Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да
гарантират, че управлението на отпадъците се извършва, без да
се застрашава човешкото здраве, без да се вреди на околната
среда, и по-конкретно:
а) без риск за водата, въздуха, почвата, растенията или
животните;
б) без да се предизвиква неудобство чрез шум или миризми; и
в) без да се въздейства отрицателно върху природната среда или
местата, които са обект на специален интерес.
Член 14
Разходи
1.
В съответствие с принципа „замърсителят плаща“, разходите
за управление на отпадъците се понасят от първоначалния
причинител на отпадъците или от настоящите или предишните
притежатели на отпадъците.
2.
Държавите-членки могат да решат, че разходите за управ
ление на отпадъците се понасят частично или изцяло от произ
водителя на продукта, от който произтичат отпадъците, както и
че дистрибуторите на такъв продукт могат да поделят помежду
си тези разходи.

ГЛАВА III
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Член 15
Отговорност за управлението на отпадъците
1.
Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да
гарантират, че всеки първоначален причинител на отпадъци или
друг притежател извършва самостоятелно третирането на отпа
дъците или поверява третирането на търговец, организация или
предприятие, извършващи дейности по третиране на отпадъци,
или третирането се организира от частна или обществена орга
низация за събиране на отпадъци, в съответствие с членове 4
и 13.
2.
Когато отпадъците са прехвърлени от първоначалния
причинител или притежател към едно от посочените в
параграф 1 физически или юридически лица за предварително
третиране, не отпада отговорността за извършване на цялостно
оползотворяване или обезвреждане като общо правило.
Без да се засяга прилагането на Регламент (ЕО) № 1013/2006,
държавите-членки могат да определят условията за носене на
отговорност и да решат в какви случаи първоначалният
причинител носи отговорността по цялата верига на третиране
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или в кои случаи отговорността на причинителя и на прите
жателя може да бъде поделена или прехвърлена между лицата,
участващи във веригата за третиране.

3.
Държавите-членки могат да решат, в съответствие с член 8,
че отговорността за организирането на управлението на отпа
дъците се поема частично или изцяло от производителя на
продукта, от който произтичат отпадъците, както и че дистри
буторите на такъв продукт могат да споделят тази отговорност.

4.
Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да
гарантират, че на тяхната територия организациите или пред
приятията, които събират или превозват отпадъци по занятие,
доставят събраните и превозени отпадъци до подходящи
инсталации за третиране, като спазват разпоредбите на член 13.

Член 16
Принципи на самодостатъчност и близост
1.
Държавите-членки вземат подходящи мерки, в сътрудни
чество с други държави-членки, когато това е необходимо или
препоръчително, за създаване на интегрирана и подходяща
мрежа от инсталации за обезвреждане на отпадъци, както и на
инсталации за оползотворяване на смесени битови отпадъци,
събрани от частни домакинства, включително когато това
събиране обхваща такива отпадъци от други причинители, като
се вземат предвид най-добрите налични техники.

Чрез дерогация от Регламент (ЕО) № 1013/2006, държавитечленки могат, с оглед защита на мрежата си от инсталации, да
ограничат влизащите в страната пратки от отпадъци, предназ
начени за инсталациите за изгаряне, категоризирани като
инсталации за оползотворяване, когато се установи, че такива
пратки ще доведат до необходимост от обезвреждане на
национални отпадъци или от третиране на тези отпадъци по
начин, който не е в съответствие с техните планове за управление
на отпадъците. Държавите-членки нотифицират Комисията за
всяко такова решение. По екологични съображения държавитечленки могат също да ограничат излизащите от страната пратки
с отпадъци, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1013/2006.

2.
Мрежата се проектира по начин, който да позволи на
Общността като цяло да постигне самодостатъчност в обезвреж
дането на отпадъците, както и в оползотворяването на отпа
дъците, посочени в параграф 1, а на държавите-членки - да
напредват към тази цел индивидуално, като отчитат географските
условия или необходимостта от специализирани инсталации за
определени видове отпадъци.

3.
Мрежата позволява отпадъците да бъдат обезвреждани или
отпадъците, посочени в параграф 1, да бъдат оползотворявани в
една от най-близките подходящи инсталации посредством найподходящите методи и технологии, за да се осигури високо ниво
на защита на околната среда и на общественото здраве.
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4.
Принципите на близост и самодостатъчност не означават,
че всяка държава-членка трябва да притежава на своя територия
пълния набор от инсталации за окончателно оползотворяване.

Член 17
Контрол на опасни отпадъци
Държавите-членки предприемат необходимите действия, за да
гарантират, че производството, събирането и превозът на
опасни отпадъци, както и тяхното съхранение и обработка се
извършват при условия, осигуряващи защита за околната среда
и човешкото здраве, с цел спазване на разпоредбите на член 13,
включително действия за осигуряване на проследяване от произ
водството до крайната цел и контрол на опасните отпадъци, с
цел изпълнение на изискванията на членове 35 и 36.

Член 18
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2.
При пренос на опасни вещества в границите на държавачленка, те се придружават от идентификационен документ, който
може да е в електронен формат, съдържащ съответните данни,
определени в приложение IБ към Регламент (ЕО) № 1013/2006.

Член 20
Опасни отпадъци, образувани от домакинства
Членове 17, 18, 19 и 35 не се прилагат за смесени отпадъци,
образувани от домакинства.

Членове 19 и 35 не се прилагат за отделни фракции от опасни
отпадъци, образувани от домакинства, до приемането им за
събиране, обезвреждане или оползотворяване от организация
или предприятие, което е получило разрешение или е реги
стрирано съгласно членове 23 или 26.

Забрана за смесване на опасни отпадъци
1.
Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да
гарантират, че опасните отпадъци не се смесват нито с други
опасни отпадъци, нито с други отпадъци, вещества или
материали. Смесването включва разреждането на опасни
вещества.

Член 21
Отработени масла
1.
Без да се засягат установените в членове 18 и 19
задължения във връзка с управлението на опасни отпадъци,
държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да
гарантират, че:

2.
Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да
позволяват смесване, при условие че:
а) отработените масла се събират разделно, когато това е
технически възможно;
а) дейността по смесване се извършва от организация или пред
приятие, което е получило разрешение в съответствие с
член 23;

б) разпоредбите на член 13 са изпълнени и не се увеличава
вредното въздействие на управлението на отпадъците върху
човешкото здраве и околната среда; и

в) дейността по смесване отговаря на най-добрите налични
техники.

3.
Когато опасни отпадъци са смесени по начин, който проти
воречи на правилото, посочено в параграф 1, се извършва
разделяне, когато това е възможно и необходимо, съобразно
критериите за техническа и икономическа осъществимост, за да
се спази член 13.

Член 19
Етикетиране на опасни отпадъци
1.
Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да
гарантират, че в процеса на събиране, превозване и временно
съхраняване, опасните отпадъци са опаковани и етикетирани в
съответствие с действащите международни и общностни
стандарти.

б) отработените масла се третират в съответствие с членове 4
и 13;

в) когато това е технически изпълнимо и икономически
приложимо, не се смесват отработени масла с различни харак
теристики, както и не се смесват отработени масла с други
видове отпадъци или вещества, ако такова смесване затруднява
третирането им.

2.
За целите на разделното събиране на отработени масла и
правилното им третиране, държавите-членки могат, според
националните си условия, да прилагат допълнителни мерки
като технически изисквания, отговорност на производителя,
икономически инструменти или доброволни споразумения.

3.
Ако съгласно националното законодателство за отрабо
тените масла съществуват изисквания за регенериране,
държавите-членки могат да предвидят изискване за регенери
рането на тези отработени масла, ако това е технически
изпълнимо, и, чрез прилагане на членове 11 или 12 от
Регламент (ЕО) № 1013/2006, могат да ограничат трансгра
ничните превози на отработени масла от техните територии до
инсталациите за изгаряне или за съвместно изгаряне, за да дадат
приоритет на регенерирането на отработени масла.
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д) дейности за наблюдение и контрол, при необходимост;

Биологични отпадъци
Държавите-членки предприемат мерки, при необходимост, и
съгласно членове 4 и 13, за да насърчат:

а) разделното събиране на биологичните отпадъци с цел компо
стиране и анаеробно разграждане на биологични отпадъци;

б) третирането на биологичните отпадъци по начин, който
осигурява висока степен на защита на околната среда;

в) използването на безопасни за околната среда материали,
произведени от биологични отпадъци.

Комисията извършва оценка по отношение на управлението на
биологичните отпадъци с цел да представи предложение, ако
това е целесъобразно. Оценката проучва възможността за опре
деляне на минимални изисквания по отношение на управлението
на биологични отпадъци и критерии за качеството на компоста и
отпадъците от анаеробно разграждане на биологични отпадъци,
за да се гарантира високо ниво на опазване на човешкото здраве
и околната среда.

ГЛАВА IV

е) разпоредби за закриване и за следексплоатационни дейности,
при необходимост.

2.
Разрешения могат да се издават за определен период и да
бъдат подновявани.

3.
Когато компетентният орган счете, че предвиденият метод
за третиране е неприемлив от гледна точка на защитата на
околната среда, и по-специално, когато методът не отговаря на
изискванията по член 13, той отказва да издаде разрешението.

4.
Високата степен на енергийна ефективност при оползотво
ряването за получаване на енергия е условие за издаването на
всяко разрешение за изгаряне или за съвместно изгаряне, придру
жавано с оползотворяване за получаване на енергия.

5.
При условие че отговаря на изискванията на настоящия
член, всяко разрешение, издадено съгласно друго национално
или общностно законодателство, може да бъде комбинирано с
разрешението, което се изисква по параграф 1, за да се получи
едно разрешение, когато по този начин се избягва ненужното
дублиране на информация и двойната работата на оператора
или компетентния орган.

РАЗРЕШЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ

Член 23
Издаване на разрешения

Член 24

1.
Държавите-членки изискват от всички организации или
предприятия, които възнамеряват да извършват третиране на
отпадъци, да получат разрешение от компетентния орган.

Освобождаване от изисквания за разрешение
Държавите-членки могат да освободят организациите или пред
приятията от посоченото в член 23, параграф 1 изискване за
следните дейности:

Тези разрешения определят най-малко следното:
а) обезвреждане на техните собствени неопасни отпадъци на
мястото на производство; или
а) видовете и количествата отпадъци, които могат да бъдат
третирани;
б) оползотворяване на отпадъци.
б) за всеки вид разрешена дейност, техническите и всякакви
други изисквания, свързани с разглеждания обект;

Член 25
Условия за освобождаване

в) мерките за безопасност и превантивните мерки, които трябва
да бъдат предприети;

г) методът, който трябва да се използва за всеки вид дейност;

1.
Когато държава-членка желае да позволи освобождаване от
изискванията за разрешение, както е предвидено в член 24, тя
приема за всеки вид дейност общи правила, които определят
видовете и количествата отпадъци, които могат да бъдат
обхванати от освобождаване, както и метода на третиране,
който трябва да се използва.
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Тези правила се определят, за да се гарантира, че отпадъците се
третират в съответствие с член 13. При дейности по обез
вреждане, посочени в член 24, буква а), тези правила следва
да са съобразени с най-добрите налични техники.

2.
Освен предвидените в параграф 1 общи правила,
държавите-членки определят специфични условия за освобо
ждаване от изискванията за разрешение, свързани с опасни
отпадъци, включително видовете дейност, както и всякакви
други необходими изисквания за осъществяването на различни
форми на оползотворяване, и, когато това е целесъобразно,
пределно допустимите стойности за съдържание на опасни
вещества в отпадъците, както и пределно допустимите
стойности за емисии.
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2.
Тези минимални стандарти обхващат само онези дейности
за третиране на отпадъци, които не са в приложното поле на
Директива 96/61/ЕО или не са годни да бъдат включени в
обхвата на посочената директива.
3.

Тези минимални стандарти:

а) са насочени към основните въздействия върху околната среда
на дейността за третиране на отпадъците;
б) гарантират, че отпадъците се третират в съответствие с
член 13,
в) вземат предвид най-добрите налични техники, и

3.
Държавите-членки информират Комисията за общите
правила, установени съгласно параграфи 1 и 2.

Член 26
Регистрация
Когато следните лица не подлежат на изисквания за разрешение,
държавите-членки гарантират, че компетентният орган води
регистър на:

а) организации или предприятия, които събират или превозват
отпадъци по занятие;

г) по целесъобразност, включват елементи, свързани с качеството
на третирането и технологичните изисквания.
4.
Минимални стандарти за дейностите по третиране, за
които се изисква регистрация съгласно член 26, букви а) и б),
се приемат, когато са налице доказателства, че от тези
минимални стандарти може да произтече полза по отношение
на опазването на човешкото здраве и околната среда или на
предотвратяването на сътресения на вътрешния пазар, вклю
чително елементи, свързани с техническата квалификация на
организациите за събиране и превоз и на търговците или
брокерите.
Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на
настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съот
ветствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в
член 39, параграф 2.

б) търговци или брокери; и

в) организации или предприятия, които съгласно член 24
подлежат на освобождаване от изискванията за разрешение.

ГЛАВА V
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

Член 28
Планове за управление на отпадъците

Когато това е възможно, съществуващата документация, с която
разполагат компетентните органи, се използва за придобиването
на необходимата при регистрирането информация, за да се
намалят административните затруднения.

1.
Държавите членки гарантират, че техните компетентни
органи ще разработят, в съответствие с членове 1, 4, 13 и 16,
един или повече планове за управление на отпадъците.

Член 27

Тези планове, поотделно или в комбинация, обхващат цялата
географска територия на въпросната държава-членка.

Минимални стандарти
1.
Минималните технически стандарти за дейностите по
третиране, за които се изисква разрешение съгласно член 23,
могат да се приемат, когато са налице доказателства, че от тези
минимални стандарти може да произтече полза по отношение на
опазването на човешкото здраве и на околната среда. Тези мерки,
предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата
директива чрез допълването й, се приемат съгласно процедурата
по регулиране с контрол, посочена в член 39, параграф 2.

2.
Плановете за управление на отпадъците съдържат анализ на
текущото състояние на управлението на отпадъците в съответния
географски регион, мерките, които трябва да се предприемат за
подобряване на съобразената с околната среда подготовка за
повторна употреба, рециклиране, оползотворяване и обез
вреждане на отпадъци, както и оценка на начина, по който
планът ще подпомогне изпълнението на целите и прилагането
на разпоредбите на настоящата директива.
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3.
Плановете за управление на отпадъците съдържат, по целе
съобразност, и като се отчита географското ниво и обхвата на
района за планиране, най-малко за следното:

а) вида, количеството и източника на отпадъците, образувани в
границите на територията, отпадъците, които е вероятно да
бъдат превозени от или до националната територия, както и
оценка на образуването на потоци от отпадъци в бъдеще;

б) съществуващите схеми за събиране на отпадъци и основни
инсталации за обезвреждане и оползотворяване, включително
всякакви специални договорености за отработени масла,
опасни отпадъци или потоци от отпадъци, уредени със
специфично общностно законодателство;

в) оценка на необходимостта от нови схеми за събиране,
закриване на съществуващи инсталации за отпадъци, допъл
нителна инфраструктура от инсталации за отпадъци в съот
ветствие с член 16, както и, при необходимост, съотносимите
към това инвестиции;

г) достатъчно информация за критериите за местоположение при
определяне на обекта, както и за капацитета за бъдещото
обезвреждане или за основните инсталации за оползотво
ряване, ако е необходимо;

д) общи политики за управление на отпадъците, включително
предвидени технологии и методи за управление на отпадъците
или политики за отпадъци, които предизвикват специфични
проблеми във връзка с управлението на отпадъците;

4.
Като се имат предвид географското ниво и обхвата на
района за планиране, планът за управление на отпадъците
може да съдържа следното:
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г) замърсени в миналото площадки за обезвреждане на отпадъци
и мерки за тяхното възстановяване.

5.
Плановете за управление на отпадъците са в съответствие с
изискванията за планиране на отпадъците, уредени в член 14 от
Директива 94/62/ЕО, както и със стратегията за намаляване на
биоразградимите отпадъци, постъпващи в депа, посочени в член
5 от Директива 1999/31/ЕО.

Член 29
Програми за предотвратяване на отпадъци
1.
В съответствие с членове 1 и 4 държавите-членки разра
ботват програми за предотвратяване на отпадъци не по-късно от
12 декември 2013 г.

Такива програми се включват, по целесъобразност, или в пред
видените в член 28 планове за управление на отпадъците, или в
други програми по политиката в областта на околната среда, или
функционират като отделни програми. Ако такава програма бъде
включена в план за управление на отпадъците или в други
програми, мерките за предотвратяване на отпадъци следва да
бъдат ясно определени.

2.
В предвидените в параграф 1 програми се поставят целите
за предотвратяване на на отпадъци. Държавите-членки описват
съществуващите мерки за предотвратяване на образуването на
отпадъци и правят оценка на ползата от посочените в
приложение IV примерни мерки или от други подходящи мерки.

Целта на такива цели и мерки е да се прекъсне връзката между
икономическия растеж и въздействието върху околната среда,
свързано с образуването на отпадъци.

а) организационни аспекти, свързани с управлението на
отпадъци, включително описание на разпределението на отго
ворностите между обществените и частните участници, които
осъществяват управлението на отпадъците;

3.
Държавите-членки определят подходящи специфични каче
ствени или количествени контролни показатели за мерките за
предотвратяване на отпадъци, приети за наблюдение и оценка
на напредъка в изпълнението на мерките, и могат да определят
специфични качествени или количествени цели и индикатори,
различни от посочените в параграф 4, за същата цел.

б) оценка на ползата и целесъобразността от използването на
икономически и други инструменти за решаване на
различни проблеми в областта на отпадъците, като се взима
предвид необходимостта от поддържане на гладкото функцио
ниране на вътрешния пазар;

4.
Индикатори за мерките за предотвратяване на отпадъци
могат да бъдат приети в съответствие с процедурата по регу
лиране, посочена в член 39, параграф 3.

в) използване на разяснителни кампании и предоставяне на
информация, насочена към широката общественост като
цяло или към специфични групи от потребители;

5.
Комисията създава система за обмен на информация
относно най-добрите практики по отношение на предотвратя
ването на отпадъци и разработва насоки за подкрепа на
държавите-членки при изготвянето на програмите.
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Член 30

ГЛАВА VI

Оценка и преразглеждане на плановете и програмите

ПРОВЕРКИ И ДОКУМЕНТИРАНЕ

1.
Държавите-членки гарантират, че плановете за управление
на отпадъците и програмите за предотвратяване на отпадъци се
оценяват най-малко на всеки шест години и се ревизират, когато
това е необходимо и, по целесъобразност, в съответствие с
членове 9 и 11.

Член 34

2.
Европейската агенция за околна среда се приканва да
включи в годишния си доклад преглед на напредъка по изпъл
нението и прилагането на програми за предотвратяване на
отпадъци.

Член 31

Проверки
1.
Организации или предприятия, които извършват дейности
по третиране на отпадъци, организации или предприятия, които
събират или превозват отпадъци по занятие, търговци и брокери,
както и организации или предприятия, които образуват опасни
отпадъци, подлежат на съответни периодични проверки от
компетентните органи.

2.
Проверките на дейностите по събиране и превоз обхващат
произхода, естеството, количеството и местоназначението на
събраните и превозваните отпадъци.

Участие на обществеността
Държавите-членки гарантират, че съответните заинтересовани
страни и органи, както и широката общественост, имат възмож
ността да участват в разработването на плановете за управление
на отпадъци и на програмите за предотвратяване на образуването
на отпадъци, и имат достъп до тях след разработването им, в
съответствие с Директива 2003/35/ЕО или, ако е уместно, с
Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои
планове и програми върху околната среда (1). Те предоставят
плановете и програмите на общодостъпна интернет страница.

3.
Държавите-членки могат да вземат предвид регистрациите,
получени по схемата на Общността по управление на околната
среда и одитиране (EMAS), по-специално що се отнася до перио
дичността и интензивността на проверките.

Член 35
Документация

Член 32
Сътрудничество
Държавите-членки си сътрудничат при необходимост с другите
заинтересовани държави-членки и с Комисията в разработването
на плановете за управление на отпадъците и програмите за пред
отвратяване образуването на отпадъци в съответствие с членове
28 и 29.

Член 33
Информация, която се предоставя на Комисията
1.
Държавите-членки информират Комисията за посочените в
членове 28 и 29 планове за управление на отпадъците и
програми за предотвратяване образуването на отпадъци, след
тяхното приемане, както и за всички съществени ревизии на
плановете и програмите.

2.
Форматът за нотифициране на информацията относно
приемането и съществените изменения по тези планове и
програми се приемат в съответствие с процедурата по регулиране,
посочена в член 39, параграф 3.
(1) ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.

1.
Организациите или предприятията, посочени в член 23,
параграф 1, причинителите на опасни отпадъци и организациите
и предприятията, които събират или превозват опасни отпадъци
по занятие, или действат като търговци и брокери на опасни
отпадъци, водят хронологичен отчет за количеството, естеството
и произхода на отпадъците и, където е уместно, предназна
чението, периодичността на събиране, начина на транспортиране
и метода на третиране, предвидени за отпадъка, и предоставят
тази информация на компетентните органи при поискване.

2.
Документацията за опасни отпадъци се съхранява за срок
от най-малко три години, с изключение на организации и пред
приятия, транспортиращи опасни отпадъци, които трябва да
съхраняват тази документация за период от най-малко 12
месеца.

Документни доказателства, че дейностите по управление на отпа
дъците са извършени, се предоставят при поискване на компе
тентните органи или на предишен притежател.

3.
Държавите-членки могат да изискат от причинителите на
неопасни отпадъци да спазват разпоредбите на параграфи 1 и 2.
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Член 36

Привеждане в изпълнение и санкции
1.
Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да
забранят изоставянето, изхвърлянето или неконтролираното
управление на отпадъци.

2.
Държавите-членки приемат разпоредби относно санкциите,
приложими при нарушаване на разпоредбите на настоящата
директива, и предприемат всички необходими мерки за гаран
тиране на изпълнението им. Санкциите трябва да са ефективни,
съразмерни и с възпиращ ефект.

22.11.2008 г.

отпадъци и съдържа преглед на възможността за програми на
общностно равнище, включително схеми за отговорност на
производителите за специфични потоци от отпадъци, цели, инди
катори и мерки, свързани с действия за рециклиране, както и
оползотворяване за получаване на материали и енергия, които
могат да допринесат за по-ефективно изпълнение на целите,
посочени в членове 1 и 4.

Член 38
Тълкуване и адаптиране към техническия прогрес
1.
Комисията може да разработи насоки за тълкуване на
определенията за оползотворяване и обезвреждане.

ГЛАВА VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 37
Докладване и преразглеждане
1.
На всеки три години държавите-членки информират
Комисията за прилагането на настоящата директива посредством
предоставяне на секторен доклад в електронна форма. Този
доклад съдържа също информация за управлението на отра
ботени масла и за постигнатия напредък в изпълнението на
програмите за предотвратяване на образуването на отпадъци и,
по целесъобразност, информация относно мерките за разширена
отговорност на производителите, както е предвидено в член 8.

Докладът се изготвя въз основа на въпросник или схема, изра
ботени от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в
член 6 от Директива 91/692/ЕИО на Съвета от 23 декември
1991 г. относно стандартизиране и рационализиране на
докладите за прилагане на някои директиви, свързани с
околната среда (1). Докладът се предава на Комисията в
рамките на девет месеца, считано от края на тригодишния
период, за който се отнася.

2.
Комисията изпраща въпросника или схемата на държавитечленки шест месеца преди началото на периода, за който се
отнася секторният доклад.

3.
Комисията публикува доклад за прилагането на настоящата
директива в рамките на девет месеца, считано от получаването на
секторните доклади от държавите-членки в съответствие с
параграф 1.

4.
В първия доклад, който се представя 12 декември 2014 г.,
Комисията преразглежда прилагането на настоящата директива,
включително разпоредбите относно енергийната ефективност, и,
при необходимост, представя предложение за ревизия. Докладът
също така прави оценка на съществуващите програми, цели и
индикатори на държавите-членки за предотвратяване на
(1) ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48.

При необходимост се уточнява прилагането на формулата,
отнасяща се за посочените в Приложение II R1 инсталации за
изгаряне. Могат да се вземат предвид местните климатични
условия, като например степента на студ и нуждата от
отопление, доколкото те въздействат върху количествата
енергия, които могат да бъдат технически използвани или произ
ведени под формата на електричество, отопление, охлаждане или
технологична пара. Местните условия в най-отдалечените
региони съгласно член 299, параграф 2, четвърта алинея от
Договора, както и в териториите, посочени в член 25 от Акта
за присъединяване от 1985 г., могат също да бъдат взети
предвид. Тази мярка, предназначена да измени несъществени
елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с
процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 39,
параграф 2.

2.
Приложенията могат да бъдат изменени с оглед научния и
технически прогрес. Тези мерки, предназначени да изменят несъ
ществени елементи на настоящата директива, се приемат в съот
ветствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член
39, параграф 2.

Член 39
Процедура на комитет
1.

Комисията се подпомага от комитет.

2.
При позоваване на настоящия параграф, се прилагат член
5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се
вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3.
При позоваване на настоящия параграф, се прилагат
членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се взимат
предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение
1999/468/ЕО, се определя на три месеца.
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Член 40
Транспониране

1.
Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзако
новите и административните разпоредби, необходими за
спазване на настоящата директива, в срок до 12 декември
2010 г.
Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа
позоваване на настоящата директива или се придружават от това
позоваване в случай на тяхното официално публикуване.
Условията и редът за това позоваване се определят от
държавите-членки.
2.
Държавите-членки предават на Комисията текста на
основните разпоредби от националното законодателство, което
приемат в областта, уредена с настоящата директива.
Член 41
Отмяна и преходни разпоредби
Директиви 75/439/ЕИО, 91/689/ЕИО и 2006/12/ЕО се отменят,
считано от 12 декември 2010 г.
Въпреки това, считано от 12 декември 2008 г., се прилага
следното:
а) Член 10, параграф 4 от Директива 75/439/ЕИО се заменя със
следното:
„4.
Референтният метод на измерване за определяне на
съдържанието на полихлорирани бифенили и полихлорирани
терфенили (ПХБ/ПХТ) в отработени масла се определя от
Комисията. Тази мярка, предназначена да измени несъще
ствени елементи на настоящата директива чрез допълването
ѝ, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с
контрол, посочена в член 18, параграф 4 от Директива
2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
5 април 2006 г. относно отпадъците (*).

L 312/21

няколко от свойствата, изброени в приложение III.
Списъкът взема предвид произхода и състава на отпа
дъците и, при необходимост, граничните стойности на
концентрация. Списъкът периодично се преразглежда
и, при необходимост, се ревизира. Тези мерки, пред
назначени да изменят несъществени елементи на
настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат
в съответствие с процедурата по регулиране с контрол,
посочена в член 18, параграф 4 от Директива
2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 5 април 2006 г. относно отпадъците (**).

— всички други отпадъци, за които дадена държавачленка счита, че притежават някое от свойствата,
които са изброени в приложение III. Комисията се
уведомява за подобни случаи и ги разглежда с цел
адаптиране на списъка. Тези мерки, предназначени да
изменят несъществени елементи на настоящата
директива чрез допълването й, се приемат в съот
ветствие с процедурата по регулиране с контрол,
посочена в член 18, параграф 4 от Директива
2006/12/ЕО.
___________
(*) ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3.
(**) ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.“
ii) Член 9 се заменя със следното:

„Член 9
Мерките, необходими за адаптиране на приложенията на
настоящата директива към научно-техническия прогрес и
за преразглеждане на списъка на отпадъците, посочен в
член 1, параграф 4, предназначени да изменят несъще
ствени елементи на настоящата директива, като наред с
друго я допълват, се приемат в съответствие с процедурата
по регулиране с контрол, посочена в член 18, параграф 4
от Директива 2006/12/ЕО.“

в) Директива 2006/12/ЕО се изменя, както следва:

___________
(*) ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.“
i) Член 1, параграф 2 се заменя със следното:
б) Директива 91/689/ЕИО се изменя, както следва:
i) Член 1, параграф 4 се заменя със следното:
„4.
За целите на
отпадъци“ означава:

настоящата

директива

„опасни

— отпадъци, които са класифицирани като опасни
отпадъци и фигурират в списъка, определен в
Решение 2000/532/ЕО (*) на Комисията въз основа
на приложения I и II към настоящата директива.
Тези отпадъци трябва да притежават едно или

„2.
За целите на параграф 1, буква а) се прилага
Решение 2000/532/ЕО на Комисията (*), в което се
съдържа списък на отпадъците, принадлежащи към кате
гориите, изброени в приложение I към настоящата
директива. Списъкът периодично се преразглежда и, при
необходимост, се ревизира. Тези мерки, предназначени да
изменят несъществени елементи на настоящата директива
чрез допълването й, се приемат в съответствие с проце
дурата по регулиране с контрол, посочена в член 18,
параграф 4.
___________
(*) ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3.“
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ii) Член 17 се заменя със следното:
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Член 42
Влизане в сила

„Член 17
Мерките, необходими за адаптиране на приложенията към
научно-техническия прогрес, и предназначени да изменят
несъществени елементи на настоящата директива, се
приемат в съответствие с процедурата по регулиране с
контрол, посочена в член 18, параграф 4.“

Настоящата директива влиза сила на двадесетия ден след публи
куването й в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 43
Адресати

iii) Член 18, параграф 4 се заменя със следното:
„4.
При позоваване на настоящия параграф, се прилага
член 5а, параграфи от 1 до 4 и член 7 от Решение
1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на
член 8 от него.“
Позоваванията на отменените директиви се тълкуват като позо
вавания на настоящата директива и се разбират в съответствие с
таблица на съответствието, установена в приложение V.

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 19 ноември 2008 година.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ДЕЙСТВИЯ ПО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ

D1

Подземно или наземно депониране (например депо и др.)

D2

Обработване на земята (напр. биоразграждане на течни или утаечни отпадъци в почвата и т.н.)

D3

Дълбочинно инжектиране (напр. инжектиране на изпомпани отпадъци в кладенци, солни находища или естествени
хранилища).

D4

Повърхностни заграждения (напр. депониране на течни или утаечни отпадъци в ями, блата, лагуни и др.).

D5

Специално изградени депа (напр. депониране в отделни непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани
помежду си и от околната среда, и др.)

D6

Изхвърляне във водни басейни, с изключение на морета и океани

D7

Изхвърляне в морета и океани, включително заравяне под морското дъно

D8

Биологично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни
съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1—D 12

D9

Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни
съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1—D 12 (напр. изпаряване,
сушене, калциниране и др.)

D 10 Наземно изгаряне
D 11 Изгаряне в морето (*)
D 12 Постоянно съхраняване (напр. съхраняване на контейнери в мина и т.н.)
D 13 Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1—D 12 (**)
D 14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1—D 13
D 15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1—D 14 (с изключение на временното съхра
няване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) (***)

(*) Тази дейност е забранена от законодателството на ЕС и от международни конвенции.
(**) При отсъствие на друг подходящ код D, тук могат да се включат предварителни дейности преди обезвреждането, включително
предварителна обработка като, inter alia, сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, или
разделяне преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1—D12.
(***) Временно съхраняване означава предварително съхраняване по смисъла на член 3, точка 10.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ДЕЙНОСТИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
R 1

Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия (*)

R 2

Възстановяване/регенериране на

R 3

Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (включително чрез
компостиране и други процеси на биологична трансформация) (**)

R 4

Рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения

R 5

Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали (***)

R 6

Регенериране на киселини или основи

R 7

Оползотворяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването

R 8

Оползотворяване на компоненти от катализатори

R 9

Повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла

R 10

Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда

R 11

Използване на отпадъците, получени в резултат на някоя от дейностите с кодове R 1—R 10

R 12

Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1—R 11 (****)

R 13

Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1—R 12 (с изключение на
временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) (*****)

(*) Това включва инсталации за изгаряне, предназначени за преработка на твърди битови отпадъци, единствено когато тяхната енергийна
ефективност е равна или по-висока от:
— 0,60 за инсталациите, които са в експлоатация и са получили разрешение съгласно приложимото общностно законодателство
преди 1 януари 2009 г.,
— 0,65 за инсталации, получили разрешение след 31 декември 2008 г.,
като се използва следната формула:
Енергийна ефективност = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)),
където:
Ер е годишното производство на енергия под формата на топлина или електричество. Изчислява се, като енергията под формата на
електричество се умножава по 2,6, а енергията под формата на топлина, произведена за търговска употреба, се умножава по 1,1
(GJ/годишно)
Ef е годишното количество енергия, вложена в системата от горива, участващи в производството на пара (GJ/годишно)
Ew е годишното количество енергия, съдържаща се в третираните отпадъци, изчислено въз основа на нетната топлинна стойност на
изгаряне на отпадъците (GJ/годишно)
Ei е годишният внос на енергия, като се изключват Ew и Ef (GJ/годишно)
0,97 е коефициент на загубите на енергия, дължащи се на дънната пепел и излъчването.
Тази формула се прилага в съответствие с референтния документ за най-добрите налични техники за изгаряне на отпадъци.
(**) Това включва също газификазия и пиролиза, като компонентите се използват като химикали.
(***) Това включва почистване на почвата, водещо до оползотворяване на почвата и рециклиране на неорганични строителни материали.
(****) При отсъствие на друг подходящ код R, това може да включва предварителни дейности преди оползотворяването, включително
предварителна обработка, като, inter alia, разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондицио
ниране, преопаковане, разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове R1—R11.
(*****) Временно съхраняване означава предварително съхраняване по смисъла на член 3, точка 10.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
СВОЙСТВА, КОИТО ПРАВЯТ ОТПАДЪЦИТЕ ОПАСНИ

H1

„Експлозивни“: вещества и препарати, които могат да експлодират под въздействието на пламък, или които са почувствителни към удар или триене от динитробензола.

H2

„Оксидиращи“: вещества и препарати, които предизвикват силно екзотермична реакция, когато влизат в контакт с
други вещества, и по-специално със запалими вещества.

H 3-A

„Лесно запалими“:
— течни вещества и препарати с температура на запалване под 21 °С (в това число изключително запалими
течности), или
— вещества и препарати, които могат да се нагорещят и накрая да се запалят, когато влязат в контакт с въздух с
температурата на околната среда, без никакво прилагане на енергия, или
— твърди вещества и препарати, които могат лесно да се запалят след кратък контакт с източник на огън, и
които продължават да горят или да тлеят след отстраняване на източника на огън, или
— газообразни вещества и препарати, които са запалими на въздух при нормално налягане, или
— вещества и препарати, които в контакт с вода или влажен въздух отделят високо запалими газове в опасни
количества.

H 3-Б

„Запалими“: течни вещества и препарати с температура на запалване, равна на или по-висока от 21 °С и равна на
или по-ниска от 55 °С.

H4

„Дразнещи“: не-корозивни вещества и препарати, които при непосредствен, продължителен или многократен
контакт с кожата или лигавицата, могат да причинят възпаление.

H5

„Вредни“: вещества и препарати, които ако се вдишат или погълнат, или проникнат през кожата, могат да
породят ограничени рискове за здравето.

H6

„Токсични“: вещества и препарати (включително силно токсични вещества и препарати), които, ако се вдишат
или погълнат, или проникнат през кожата, могат да породят сериозни, остри или хронични рискове за здравето и
дори смърт.

H7

„Канцерогенни“: вещества и препарати, които ако се вдишат или погълнат или ако проникнат през кожата, могат
да причинят рак или да повишат честотата му.

H8

„Корозивни“: вещества и препарати, които при контакт с жива тъкан, могат да я унищожат.

H9

„Инфекциозни“: вещества и препарати, съдържащи жизнеспособни микроорганизми или техни токсини, които са
известни, или за които има основание да се счита, че причиняват болести при хората или при други живи
организми.

H 10

„Токсични за репродукцията“: вещества и препарати, които ако се вдишат или погълнат, или ако проникнат през
кожата, могат да предизвикат ненаследствени вродени малформации или да увеличат честотата им.

H 11

„Мутагенни“: вещества и препарати, които ако се вдишат или погълнат, или ако проникнат през кожата, могат да
предизвикат наследствени генетични дефекти или да повишат честотата им.

H 12

Отпадъци, които отделят токсини или много токсични газове при контакт с вода, въздух или киселина.

H 13 (*) „Сенсибилизиращи“: вещества и препарати, които, ако се вдишат или проникнат през кожата, могат да
предизвикат реакция на свръхчувствителност, така че при следваща експозиция на веществото или на
препарата се причиняват характерни вредни ефекти.
H 14

„Токсични за околната среда“: отпадъци, които представляват или могат да представляват непосредствени или
забавени рискове за един или повече компоненти на околната среда.

(*) доколкото са на разположение методи за изпитване.
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Отпадъци, способни по какъвто и да е начин след обезвреждане, да образуват други вещества, например
инфилтрат, които притежават едно или повече от свойствата, изброени по-горе.

Забележки
1. Придаването на свойства на опасност като „токсични“ (и „силно токсични“), „вредни“, „корозивни“, „дразнещи“, „канце
рогенни“, „токсични за репродукцията“, „мутагенни“ и „опасни за околната среда“ е направено въз основа на критериите,
посочени в приложение VI към Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближаване на законовите,
подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни
вещества (1).
2. Когато е целесъобразно, за опасните препарати се прилагат пределните допустими стойности, посочени в приложения II
и III към Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. за сближаване на
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класифицирането, опако
ването и етикетирането на опасни препарати (2).
Методи на изпитвания
Методите, които се използват, са описани в приложение V към Директива 67/548/ЕИО, както и в други свързани с въпроса
документи на Европейския комитет по стандартизация (CEN).

(1) ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.
(2) ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1.

22.11.2008 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз
ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРИМЕРНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 29
Мерки, които могат да засегнат рамковите условия, свързани с образуването на отпадъци.
1. Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти за насърчаване на ефикасното използване на
ресурсите.
2. Насърчаване на изследователската и развойната дейност в областта на достигането на по-чисти и с по-малко отпадъци
продукти и технологии, както и разпространяването и използването на резултатите от тази изследователска и развойна
дейност.
3. Разработване на ефективни и целесъобразни показатели за натиска върху околната среда, свързан с образуването на
отпадъци, чиято цел е да допринесе за предотвратяване образуването на отпадъци на всички равнища, от сравнения на
продуктите на общностно равнище и действия на местни органи, до национални мерки.
Мерки, които могат да засегнат фазата на проектиране и производство и разпространение
4. Насърчаване на съобразеното с околната среда проектиране (систематично отчитане на екологичните аспекти при
разработването на продуктите с цел подобряване на „екологичното поведение“ на продукта през целия му жизнен
цикъл).
5. Предоставяне на информация относно техниките за предотвратяване на образуването на отпадъци с цел улесняване на
прилагането на най-добрите налични техники от промишлеността.
6. Организиране на обучение на компетентните органи по отношение на включването на изисквания за предотвратяване
на образуването на отпадъци в разрешенията съгласно настоящата директива и Директива 96/61/ЕО.
7. Включване на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци в инсталациите, които не попадат в обхвата на
Директива 96/61/ЕО. Където е целесъобразно, тези мерки могат да включват оценки или планове за предотвратяване
образуването на отпадъци.
8. Използване на разяснителни кампании или оказване на подкрепа на бизнеса — финансова, за вземане на решение или
друг вид подкрепа. Вероятно е тези мерки да са особено ефективни, когато са насочени и пригодени за малките и
средни предприятия и се осъществяват чрез установени бизнес мрежи.
9. Използване на доброволни споразумения, експертни групи на потребители/производители или секторни преговори с
оглед на това съответните предприятия или промишлени сектори да съставят свои собствени планове или цели за
предотвратяване образуването на отпадъци, или да внесат корекции в продукти или опаковки, от които се получава
голямо количество отпадъци.
10. Насърчаване на надеждни системи за екологично управление, включително EMAS и ISO 14001.
Мерки, които могат да засегнат фазата на потребление и употреба
11. Използване на икономически инструменти като стимули за „чисти покупки“ или въвеждане на задължително
заплащане от потребителите за определен продукт или елемент за опаковка, които иначе биха се предоставяли
безплатно.
12. Използване на разяснителни кампании и предоставяне на информация, насочена към широката общественост като цяло
или към специфични групи от потребители.
13. Насърчаване на надеждни екомаркировки.
14. Споразумения с производителите, като например работа на експертни групи за съответните продукти, каквато е
практиката в рамките на интегрираните политики за продуктите, или с търговците на дребно по въпросите за
наличие на информация във връзка с предотвратяване образуването на отпадъци и за продукти с по-малко отрицателно
въздействие върху околната среда.
15. В контекста на обществените и корпоративните поръчки — включване на критерии за защита на околната среда и
предотвратяване образуването на отпадъци в обявите за търгове и в договорите, съгласно Наръчника за екологичните
обществени поръчки, публикуван от Комисията на 29 октомври 2004 г.
16. Насърчаване на повторната употреба и/или поправка на подходящи изхвърлени продукти или на техните компоненти
чрез използването на образователни, икономически, логистични или други мерки, като например създаване или
подкрепа на акредитирани центрове и мрежи за поправка и повторна употреба, най-вече в гъсто населените райони.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
Директива 2006/12/ЕО

Настоящата директива

Член 1, параграф 1, буква а)

Член 3, точка 1

Член 1, параграф 1, буква б)

Член 3, точка 5

Член 1, параграф 1, буква в)

Член 3, точка 6

Член 1, параграф 1, буква г)

Член 3, точка 9

Член 1, параграф 1, буква д)

Член 3, точка 19

Член 1, параграф 1, буква е)

Член 3, точка 15

Член 1, параграф 1, буква ж)

Член 3, точка 10

Член 1, параграф 2

Член 7

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1, буква а)

Член 2, параграф 1, буква а)

Член 2, параграф 1, буква б)

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 1, буква б), подточка i)

Член 2, параграф 1, буква г)

Член 2, параграф 1, буква б), подточка ii)

Член 2, параграф 2, буква г)

Член 2, параграф 1, буква б), подточка iii)

Член 2, параграф 1, буква е) и параграф 2, буква в)

Член 2, параграф 1, буква б), подточка iv)

Член 2, параграф 2, буква а)

Член 2, параграф 1, буква б), подточка v)

Член 2, параграф 1, буква д)

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 4

Член 3, параграф 1

Член 4

Член 4, параграф 1

Член 13

Член 4, параграф 2

Член 36, параграф 1

Член 5

Член 16

Член 6

—

Член 7

Член 28

Член 8

Член 15

Член 9

Член 23

Член 10

Член 23

Член 11

Членове 24 и 25

Член 12

Член 26

Член 13

Член 34

Член 14

Член 35

Член 15

Член 14

Член 16

Член 37

Член 17

Член 38

Член 18, параграф 1

Член 39, параграф 1
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Директива 2006/12/ЕО

Настоящата директива

—

Член 39, параграф 2

Член 18, параграф 2

—

Член 18, параграф 3

Член 39, параграф 3

Член 19

Член 40

Член 20

—

Член 21

Член 42

Член 22

Член 43

Приложение I

—

Приложение IIА

Приложение I

Приложение IIБ

Приложение II

Директива 75/439/ЕИО

Настоящата директива

Член 1, параграф 1

Член 3, точка 18

Член 2

Членове 13 и 21

Член 3, параграфи 1 и 2

—

Член 3, параграф 3

Член 13

Член 4

Член 13

Член 5, параграф 1

—

Член 5, параграф 2

—

Член 5, параграф 3

—

Член 5, параграф 4

Членове 26 и 34

Член 6

Член 23

Член 7, буква а)

Член 13

Член 7, буква б)

—

Член 8, параграф 1

—

Член 8, параграф 2, буква а)

—

Член 8, параграф 2, буква б)

—

Член 8, параграф 3

—

Член 9

—

Член 10, параграф 1

Член 18

Член 10, параграф 2

Член 13

Член 10, параграфи 3 и 4

—

Член 10, параграф 5

Членове 19, 21, 25, 34 и 35

Член 11

—

Член 12

Член 35

Член 13, параграф 1

Член 34
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Директива 75/439/ЕИО

Настоящата директива

Член 13, параграф 2

—

Член 14

—

Член 15

—

Член 16

—

Член 17

—

Член 18

Член 37

Член 19

—

Член 20

—

Член 21

—

Член 22

—

Приложение I

—

Директива 91/689/ЕИО

Настоящата директива

Член 1, параграф 1

—

Член 1, параграф 2

—

Член 1, параграф 3

—

Член 1, параграф 4

Член 3, параграф 2 и член 7

Член 1, параграф 5

Член 20

Член 2, параграф 1

Член 23

Член 2, параграфи 2 — 4

Член 18

Член 3

Членове 24, 25 и 26

Член 4, параграф 1

Член 34, параграф 1

Член 4, параграф 2, точка 3

Член 35

Член 5, параграф 1

Член 19, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 34, параграф 2

Член 5, параграф 3

Член 19, параграф 2

Член 6

Член 28

Член 7

—

Член 8

—

Член 9

—

Член 10

—

Член 11

—

Член 12

—

Приложения I и II

—

Приложение III

Приложение III

22.11.2008 г.

22.11.2008 г.
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II
(Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително)

РЕШЕНИЯ

КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 2 юли 2008 година
относно държавна помощ C 18/07 (ex N 874/2006), която Германия възнамерява да приведе в
действие в полза на DHL
(нотифицирано под номер C(2008) 3178)
(само текстът на немски език е автентичен)
(текст от значение за ЕИП)

(2008/878/ЕО)
Европейския съюз (2). Германия представи мнението си с
писмо от 26 септември 2007 г.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

(3)

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо
пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от
него,

като покани заинтересованите страни да представят мненията
си (1) в съответствие с посочените разпоредби,

Комисията покани заинтересованите страни да представят
мненията си. DHL и UPS Germany представиха мненията
си с писма съответно от 15 октомври и 26 октомври
2007 г. Бележките на третите страни бяха препратени
на Германия за коментар с писма от 16 ноември и
20 ноември 2007 г. Германия отговори с писмо от
14 декември 2007 г. Комисията поиска допълнителна
информация с електронни писма от 12 февруари и
5 юни 2008 г., на които Германия отговори с писма от
14 февруари, 31 март и 17 юни 2008 г.
2. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
2.1. Получателят

като има предвид, че:

(4)

DHL е един от най-големите оператори на експресни
куриерски услуги с оборот от дейността си по целия
свят, възлизащ на 18,2 млрд. евро през 2005 г. Друже
ството е изцяло притежавано от Deutsche Post AG.

(5)

DHL изгради нов център за въздушна логистика за
доставка и въздушна спедиция в Лайпциг-Хале,
Германия, който се очакваше да заработи до края на
октомври 2007 г. Общите инвестиционни разходи по
проекта възлязоха на 250 млн. евро. През април 2004
г. DHL получи регионална инвестиционна помощ на
стойност около 70 млн. евро, която бе одобрена от
Комисията като държавна помощ № 608/2003 с
максимален интензитет на помощта от 28 %.

1. ПРОЦЕДУРА
(1)

С писмо от 21 декември 2006 г. Германия уведоми
Комисията за помощ за обучение за DHL.

(2)

С писмо от 27 юни 2007 г. Комисията уведоми Германия,
че е решила да открие процедурата, предвидена в член
88, параграф 2 от Договора за ЕО, по отношение на
помощта за DHL. Решението на Комисията да открие
процедурата беше публикувано в Официален вестник на

(1) ОВ C 213, 12.9.2007 г., стр. 28.

(2) Вж. бележка под линия 1.

(6)

(7)
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Центърът за доставка и въздушна спедиция се управлява
от двете дружества получатели — DHL Hub Leipzig
GmbH („DHL Hub“) и European Air Transport Leipzig
GmbH („DHL EAT“), които са изцяло притежавани от
Deutsche Post AG чрез други дъщерни дружества. DHL
Hub ще предоставя услуги по наземна обработка за
дейността по въздушна спедиция, а DHL EAT ще
отговаря за инспектирането на въздухоплавателните
средства на DHL.
Дружествата DHL Hub и DHL EAT се намират в подпо
магана област съгласно член 87, параграф 3, буква a) от
Договора за ЕО.

(12)

(13)

2.2. Проектът за обучение
(8)

DHL предоставя всички услуги за наземна обработка,
както и предполетни проверки и наземни проверки за
пристигащи и заминаващи въздухоплавателни средства в
логистичния център. За тази цел дружеството планира да
наеме поетапно около 1 500 души и да им предостави
подходящо обучение. Помощта, за която е отправено
уведомление обаче, се отнася само до мерки за обучение
на 485 служители.

(9)

Германия отправи уведомление за пряка безвъзмездна
помощ за мерките за обучение, предоставена от
свободна държава Саксония (50 %) и от провинция
Саксония-Анхалт (50 %), на стойност 7 753 307 EUR.

(10)

Планираното от DHL обучение ще бъде предоставено от
DHL Hub (320 участници) и от DHL EAT (165
участници) (3).

в) друго общо техническо обучение, като теглене на
въздухоплавателни средства, размразяване на въздухо
плавателни средства и контрол на зоната от страната
на съоръженията за излитане и кацане;
г) общо обучение на теми, включващи управление на
околната среда (стандарт ISO/DIN 14001) и управле
ние на качеството и процеси за гарантиране на каче
ството (стандарт ISO/DIN 9001).

Таблица 1
Брой на
служителите

Задачи

Служител на рампа
II

210

Товарене и разтоварване на
въздухоплавателни средства

Служител по сигур
ността

110

Проверки на лица и товари

(110) (*)

Управленски задачи на
средно ниво; управление и
планиране на персонала;
лидерство

Ръководители(о
перации)

(*) DHL ще предостави допълнително обучение по управление на 110
служители, които вече са взели участие в други курсове за обучение:
служител на рампа II, служител по сигурността или техник/механик.

(3) За допълнителна информация относно проекта за обучение вж.
решението за откриване на процедура.

Обучението на служителите на рампа включва 19 курса и
практическо обучение на работното място с обща продъл
жителност 77 дни, от които 47 дни са предвидени за
обучението на работното място. Обучението е предназ
начено за работници, чиято квалификация е с различен
предмет. Теоретичното обучение трябва да се проведе
преди влизането в действие на центъра. Обучението
включва един курс на тема Unit load device build up,
който следва да се счита за специфично обучение, тъй
като е посветен на структурата на специфичен тип
контейнери, използвани само от DHL. Общите курсове
за обучение обхващат също следните теми:

б) общо техническо обучение за получаване на
разрешения за упражняване на дейности, като управ
ление на превозни средства в зоната на перона, управ
ление на оборудване за наземно обслужване и управ
ление на вилкови товарачи;

Обучението, което ще бъде предоставено от DHL Hub,
представлява в основната си част общо обучение, чиято
цел е работниците да получат знания и умения,
необходими за изпълнение на определени дейности.
Дейността за обучение включва теоретично обучение и
практическо обучение на работното място. Обучението в
DHL Hub е свързано със следните подробни длъжностни
характеристики за 320 служители:

Длъжност

a) Служители на рампа II
Основните дейности, изпълнявани от служителите на
рампа, са товарене и разтоварване на въздухоплавателни
средства при спазване на строг график. Освен това тези
служители трябва да умеят да управляват оборудването за
наземно обслужване, да предават полетна документация,
да изготвят доклади и да осъществяват комуникация с
пилотите и летищните власти.

а) общо обучение по сигурност, включващо противо
пожарна охрана, работа с товарни люкове, първа
помощ, разпознаване на опасни товари и безопасност
на рампата;

2.2.1. DHL Hub
(11)

22.11.2008 г.

(14)

Националното и европейското законодателство по
принцип не регламентира минималния брой служители
и не съдържа изисквания за специфично обучение или
за разрешения за упражняване на дейността служител
на рампа II. Германия посочи обаче, че пет от плани
раните курсове (включително курсовете по противо
пожарна охрана, първа помощ, разпознаване на опасни
товари и безопасност на рампата) са задължителни
съгласно действащите правила за всички служители (4) и
че минимален брой служители (около 70) трябва

(4) Служителите, които имат пряк контакт с товарите, трябва съгласно
закона да притежават акредитирани сертификати за обработка на
товари; всички служители, работещи в зоната с ограничен достъп
на летището, трябва да преминат обучение по сигурност; служи
телите, които имат контакт с въздухоплавателните средства, трябва
да преминат обучение за работа с товарни люкове; освен това,
съобразно дейността, която изпълняват, служителите трябва да
притежават квалификации за управление на машини и превозни
средства.

22.11.2008 г.
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да преминат допълнителни курсове, включващи
подходящо обучение на работното място, на тема работа
с товарни люкове, а също и общото обучение, за което се
изискват разрешения. След това тези лица ще могат да
предадат знанията си на своите колеги в рамките на
кратки учебни сесии.

(18)

Германия посочи, че алтернативна възможност е възлагане
на дейности на подизпълнители, и предостави анализ на
разходите.

б) Служители по сигурността
(16)

Дейността на служителя по сигурността включва
извършване на проверки на лица и товари с цел предот
вратяване на нарушаването на дейността. Обучението на
служители по сигурността включва само общо обучение:

а) общо обучение по сигурност, включващо противо
пожарна охрана, първа помощ и разпознаване на
опасни товари;

Длъжност

в) друго общо техническо обучение за получаване на
разрешения за упражняване на дейности, като управ
ление на превозни средства в зоната на перона;

г) друго общо техническо обучение в области, като право,
работа с оръжия и взривни вещества, основи на
контрола и разчитането на изображения, получени с
рентгеново оборудване;

Мерките за обучение съответстват на приложимото
национално и европейско законодателство. DHL планира
да предостави на всички служители по сигурността
обстойно обучение по аспектите на безопасността, но
ако не бъде предоставена помощ, това обучение ще бъде
ограничено до минимум, т. е. ще включва само общо
техническо обучение по сигурност. Освен това, останалото
общо техническо обучение по сигурност и в този случай
ще бъде предоставено на ограничен брой служители,
които след това ще предадат знанията си на останалите
служители.

Извършваната от DHL EAT дейност е свързана основно с
техническо обслужване на въздухоплавателни средства
преди пускането им в експлоатация, като е предвидено
обучение за 165 служители, заемащи следните
длъжности:
Таблица 2

б) общо техническо обучение по сигурност, предвидено в
законодателството за служителите по сигурността, като
опасност от тероризъм, сигурност на достъпа, контрол
и претърсвания, сигурност на багажа и товарите,
оръжия и безопасни зони;

(17)

Обучението по оперативно управление на средно ниво е
предназначено за служители в логистичния център. На
Комисията беше обяснено, че тези служители ще
преминат посоченото по-горе обучение, преди да
получат по-задълбочени познания върху областите,
които следва да управляват. Тяхното обучение ще
включва и теми, като трудово право, основи на комуни
кациите, управление на човешките ресурси и управление
на конфликти, езиково обучение и обучение по
изграждане на екипи.
2.2.2. DHL EAT

(20)

д) общо обучение на теми, включващи управление на
качеството и процеси за гарантиране на качеството
(стандарт ISO/DIN 9001).

И в този случай Германия посочи възможността за подиз
пълнение като алтернативно решение, разходите за което
биха били по-ниски [(с 15—30 %)] (*) от разходите за
персонал на DHL.
в) Обучение по управление на средно ниво

(19)
(15)
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Брой
служители

Задачи

Механик по
техническо
обслужване,
разрешаващ пускане
в експлоатация
категория A

97

Обикновено планово
техническо обслужване или
отстраняване на прости
дефекти преди пускане в
експлоатация

Техник механик по
техническо
обслужване,
разрешаващ пускане
в експлоатация
категория B 1

68

Техническо обслужване,
включващо структура на
корпуса, двигатели и елек
трически системи преди
пускане в експлоатация

2.3. Приемливи разходи за обучение и планирана
помощ
(21)

В уведомлението Германия представи общ преглед на
допустимите разходи, който беше възпроизведен в
решението за откриване на процедура. Общите
допустими разходи възлизат на [(10—15)] млн. евро за
проекта за обучение и на 7 753 000 EUR за планираната
помощ за обучение.
3. РЕШЕНИЕ

(22)

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ОФИЦИАЛНА
ПРОЦЕДУРА ПО РАЗСЛЕДВАНЕ

Официалната процедура по разследване беше открита,
защото Комисията имаше съмнения относно това дали
помощта за обучение е съвместима с общия пазар.

(*) Поверителна информация.
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(23)

(24)

(25)
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Комисията се съмняваше по-специално дали помощта е
действително необходима за изпълнението на проекта за
обучение. Тя отбеляза, че може да се счита, че помощта за
обучение е съвместима с общия пазар по смисъла на член
87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО само когато
такава помощ не е пряко необходима за оперативните
дейности на получателя. Във връзка с това Комисията се
позова на своята практика по вземане на решения (5). Тя
имаше основания да приеме, че получателят би трябвало
да предостави, поне до известна степен, подобно обучение
на своите служители, дори ако не получи помощ.

Първо, беше очевидно, че дружеството DHL е направило
големи инвестиции в логистичния център и желае той да
започне да функционира. Германия потвърди, че работ
ниците в Белгия по принцип не желаят да преминат на
работа в Германия. Поради това DHL трябваше да наеме
нови работници, за да може центърът да започне работа.

работните процеси — нещо, което е особено важно за
дейностите с въздушни товари, тъй като товаренето на
самолети трябва да се осъществява съгласно строг
график поради факта, че една единствена грешка
може да доведе до големи закъснения.
д) Предоставяне на други общи знания, които не са
описани в букви б)—г).
(26)

Трето, Комисията се съмняваше дали DHL ще успее да
привлече на местния или европейския трудов пазар
достатъчен брой работници, притежаващи посочените
по-горе умения.

(27)

Четвърто, Комисията имаше съмнения дали наемането на
квалифицирани работници би било адекватна алтернатива
на обучението в рамките на дружеството. Тя прие за
даденост, че поне специфичното обучение и обучението
по сигурност трябва във всички случаи да се проведе от
DHL, тъй като то не може да се проведе от външни
обучаващи, а DHL трябва да докаже, че организираното
от дружеството обучение по сигурност е адекватно.

(28)

Пето, Комисията имаше съмнения дали DHL ще успее да
съкрати някои от курсовете в учебната програма, поспециално тези, отнасящи се до служителите на рампа
II, за които е планирано, както е посочено в уведом
лението, че дори и работниците, които притежават
разрешения, ще трябва да преминат отново целия курс
на обучение. Освен това, Комисията се съмняваше дали
е възможно да бъдат обучени само ограничен брой хора,
тъй като това би могло да има неблагоприятно отражение
върху безпроблемното предоставяне на услугите. Всъщност
DHL вече беше назначила целия персонал на пред
приятието с намерението да го обучи, поради което не
беше логично да се откаже от планираното обучение и да
плаща на служители, които не извършват никаква
дейност.

(29)

Шесто, Комисията изпитваше съмнения относно твър
дението на DHL, че при липса на помощ различни
услуги биха били възложени за подизпълнение с цел да
не се провежда планираното обучение, тъй като, от една
страна, дори в този случай би било необходимо да се
проведе определен обем обучение по букви а), б) и г), а
от друга страна, конкретната цел на цялостната инве
стиция на DHL в Лайпциг-Хале е дружеството да
предоставя всички услуги, свързани с експресни
доставки на пратки, със своя собствен персонал, и както
бе обяснено на Комисията на срещата с германските
органи, дори да предлага тези услуги на конкуренти,
извършващи дейности на същото летище.

(30)

От друга страна, с едно изключение Комисията не се
съмняваше, че разходите за обучение са по принцип
изчислени правилно. Единствените опасения, изразени от
Комисията, бяха свързани с наблюдението, че е пред
видено голяма част от обучението да се проведе като
обучение на работното място, в резултат на което би
могло да се наложи обучението да се приспадне от
разходите за обучаващите се като производствени часове.

Второ, изглежда, че за да функционира логистичният
център, персоналът се нуждае от определен обем
предимно техническо обучение в следните области:

а) Предаване на специфични за дружеството знания,
необходими за функционирането на пред
приятието, т. е. знания за специфични индивидуално
разработени системи на DHL за обработка на товари.

б) Придобиване на определени квалификации,
изисквани от законодателството във връзка с
функционирането на предприятието. Казано с
други думи, определен брой работници трябва да
бъдат запознати с проблемите на сигурността. Това е
законово изискване и изпълнението му трябва да бъде
удостоверено посредством някакъв вид официално
сертифициране. Това произтича от факта, че предоста
вяните от DHL услуги са свързани със значителни
рискове за безопасността и сигурността.

в) Провеждане на общо техническо обучение, пряко
необходимо за работата на логистичния център.
Това включва провеждане на курсове, включващи
обучение на служители на рампа II по теглене на
въздухоплавателни средства, размразяване на въздухо
плавателни средства, управление на превозни средства
в зоната на перона, управление на вилкови товарачи и
безопасност на рампата.

г) Предоставяне на обучение на работното място,
необходимо за безпроблемната работа на
центъра. Обучаващите се ще се запознаят с
(5) Вж. Решение 2007/612/ЕО на Комисията от 4 април 2007 г., General
Motors Belgium в Антверпен (ОВ L 243, 18.9.2007 г., стр. 71) и
Решение 2006/938/ЕО на Комисията от 4 юли 2006 г., Ford Genk
(ОВ L 366, 21.12.2006 г., стр. 32).
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бодени от изискването за уведомяване. Следователно
помощта за обучение е съвместима с общия пазар, ако
отговаря на всички условия, предвидени в Регламент
(ЕО) № 68/2001. Германия твърди, че това тълкуване е
потвърдено от Комисията в нейната отдавна установена
практика по вземане на решения, например в решението
по случая Volvo Gent (8). Тя подчертава изрично, че
Комисията трябва да има предвид също и факта, че
проектът за обучение на DHL отговаря на критериите,
изложени в решението по случая Webasto (9).

4. МНЕНИЕ НА ГЕРМАНИЯ
(31)

Германия твърди, че помощта за обучение, за която е
отправила уведомление, отговаря на всички критерии,
предвидени в Регламент (ЕО) № 68/2001 на Комисията
от 12 януари 2001 г. за прилагане на членове 87 и 88 от
Договора за ЕО по отношение на помощта за обучение (6).
Германия предостави достатъчна информация, за да
докаже, че за провеждане на обучението на работното
място не се отнемат производствени часове.

(32)

Второ, Германия оспорва правото на Комисията да
прилага критерия за необходимост в настоящия случай,
тъй като това би било нарушение на принципа за недис
криминация. Този нов подход не почива на правно
основание и не съответства на приложимото законода
телство на ЕО или на практиката на Комисията по
вземане на решения.

(33)

(34)

Германия твърди, че в съображение 11 от Регламент (ЕО)
№ 68/2001 са посочени трите критерия, съответствието с
които трябва да се преценява, когато се определя дали
дадена помощ е ограничена до необходимия минимум:
видът на осигуреното обучение, типът на предприятието
и неговото географско разположение. Тези три критерия
позволяват да се определи дали мерките за помощ имат
стимулиращ ефект и дали са пропорционални. Съгласно
Рамката относно държавните помощи за обучение (7)
единствено в случая на специфични мерки за обучение
за големи предприятия, разположени извън подпомагани
области по член 87, параграф 3, буква a) или в) от
Договора за ЕО, не се предполага, че съществува
стимулиращ ефект. Тъй като повече от 80 % от проекта
за обучение, за който е отправено уведомление, се състои
от мерки за общо обучение и този проект обхваща пред
приятие, разположено в подпомагана област по член 87,
параграф 3, буква a), помощта за обучение има
стимулиращ ефект. Освен това, тъй като помощта, за
която е отправено уведомление, не надхвърля макси
малния допустим интензитет, положителните ефекти от
подпомогнатите мерки за обучение са пропорционални
на нарушението на конкуренцията, като по този начин
се изпълнява критерият за пропорционалност.

Трето, Германия подчертава факта, че Комисията е
задължена да приложи посочените в параграф 32
критерии за съвместимост също и по отношение на
проектите, които не попадат в обхвата на изискването за
уведомяване. Тя твърди, че не трябва да се прилагат
различни критерии за съвместимост към помощ, осво
бодена от изискването за уведомяване, или към помощ,
която надхвърля прага от 1 млн. евро, поради което
подлежи на уведомяване; проектите, за които трябва да
се отправи уведомление, не трябва да се оценяват въз
основа на по-ограничаващи критерии от проектите, осво

(6) ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 20.
(7) ОВ C 343, 11.11.1998 г., стр. 10.

L 312/35

(35)

Четвърто, прилагането на различни критерии за оценка
противоречи на принципите на правна сигурност и равно
поставено третиране.

(36)

Пето, Германия твърди, че решенията на Комисията по
случаите Ford Genk и GM Antwerp не представляват
подходящи прецеденти, тъй като фактите по тези случаи
се различават от фактите по настоящия случай. Докато в
първите два случая помощта за обучение е била пред
видена за внедряване на нов модел и за запазване
работните места на персонала, помощта за обучение за
DHL е предназначена за обучение на новоназначени
служители за работа в новоизграден логистичен център.
Проектът на DHL се различава от останалите два случая и
в следните отношения: общото обучение съставлява
повече от 80 % от проекта; предприятието е разположено
в подпомагана област съгласно член 87, параграф 3, буква
a) от Договора за ЕО; DHL планира да разкрие нови
работни места в логистичния център; и за разлика от
сектора на автомобилостроенето, секторът на въздушния
транспорт не е засегнат от свръхкапацитет, а се развива с
бързи темпове.

(37)

Накрая, Германия предоставя допълнителна информация
във връзка с въпросите, повдигнати в решението за
откриване на процедура. Тя обяснява, че приложимите
законови разпоредби съдържат минимални норми за
равнището на обучение. С тях обаче не се регламентира
минималният брой квалифицирани служители, които
предприятието трябва да наеме. От друга страна,
Германия посочва колко служители са необходими, за
да започне работата на логистичния център, и
заключава, че мерките за обучение на допълнителните
служители надхвърлят необходимото от оперативна
гледна точка. Съгласно изследване, проведено от външен
консултант по обучение, което Германия предостави и,
дружеството DHL би могло да започне успешно
работата на центъра в Лайпциг-Хале с по-малък брой
обучени служители от предвидения в проекта за
обучение, за който е отправено уведомление.

(8) Решение на Комисията от 11 март 2008 г. относно държавна помощ
C 35/07, Volvo Cars Gent (все още непубликувано).
(9) Решение на Комисията от 16 май 2006 г. относно държавна помощ
№ 635/05, Webasto Portugal (ОВ C 306, 15.12.2006 г., стр. 12).
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5. МНЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
(38)

(41)

Мнението си представи и получателят DHL, който, както
и Германия, твърди, че Комисията се отклонява в своята
оценка на съвместимостта от общата си досегашна
практика по вземане на решения в подобни случаи. По
мнението на получателя помощта, за която е отправено
уведомление, отговаря на всички критерии, предвидени в
Регламент (ЕО) № 68/2001. Подходът на Комисията
противоречи на принципите на правна сигурност и на
равнопоставено третиране, които забраняват третиране,
различно от това в предходни решения по случаи на
помощ за обучение, в които въпросът за необходимостта
не е бил предмет на подробна оценка. Освен това,
решенията по случаите Ford Genk и GM Antwerp не
отразяват общата практика по вземане на решения,
защото обстоятелствата по тези случаи са различни и не
могат да се приложат по аналогия към случая на DHL
Leipzig. Вместо това DHL се позовава на критериите,
определени от Комисията в решението ѝ от юни 2006
г. за одобряване на помощ за обучение за Webasto,
според което проектът за обучение на DHL следва също
да е съвместим с общия пазар. Накрая, DHL отново
изтъква, че различното третиране на проекта за
обучение, за който е отправено уведомление, води до
недопустима дискриминация срещу дружеството.

22.11.2008 г.

Второ, според UPS DHL е длъжно съгласно съответното
национално и европейско законодателство да предостави
минимален обем обучение на своите служители, например
на регулираните посредници. Регламент (ЕО) №
2320/2002 на Европейския парламент и на Съвета от
16 декември 2002 г. относно създаване на общи
правила за сигурността на гражданското въздухо
плаване (10) предвижда, че регулираните посредници
трябва да бъдат определени, одобрени и изброени от
подходящ орган, в случая Федералната администрация
по въздухоплаване. За тази цел Администрацията е
приела насоки и е публикувала модел на курс за
обучение („Musterlehrplan“), където са предвидени задъл
жителните мерки за обучение. Що се отнася до служи
телите на DHL EAT, задължителните мерки за обучение
са предвидени в Регламент (ЕО) № 2042/2003 на
Комисията от 20 ноември 2003 г. относно поддържане
на летателната годност на въздухоплавателните средства и
авиационните продукти, части и устройства и за
одобряване на организациите и персонала, изпълняващ
тези задачи (11). Трето, тъй като DHL е получило
регионална помощ за създаване на работни места, не
следва да се приема, че дружеството ще се откаже от
мерките за обучение и ще назначи по-малко на брой
хора, като същевременно изнесе дейността или я
възложи за подизпълнение.

6. ОЦЕНКА НА ПОМОЩТА
(39)

(40)

Наред с горното DHL предоставя допълнителна
информация по въпросите, повдигнати в решението на
Комисията за откриване на процедура. Първо, съответните
разпоредби на националното, европейското и междуна
родното право определят само съдържанието на
обучението и квалификациите за обработка на товари и
обслужване на въздухоплавателни средства, но не
посочват минимален брой служители. Второ, планираните
мерки за обучение не само съответстват на действащите
правни изисквания, но отговарят на стандарт, надхвърлящ
задължителните изисквания. Следователно за всички
мерки, надхвърлящи правните изисквания, могат да
бъдат предвидени алтернативни сценарии (напр.
изнасяне на дейности и подизпълнение). Обаче, тъй като
тези алтернативни сценарии са само възможни варианти,
дружеството DHL не е възложило подробен анализ на
разходите, който би включил във всички случаи
разходите за провеждане на задължителното и/или мини
малното необходимото обучение и би посочил допълни
телните разходи за подизпълнение и/или наемане на
квалифицирани служители. DHL не разполага с
информация за равнището на обучението, обичайно
предоставяно в сектора.

UPS, конкурент на DHL, предостави мнение, подкрепящо
позицията на Комисията. Първо, дружеството обясни, че
набирането на нови служители за DHL Hub и DHL EAT е
свързано във всички случаи с предприемане на опре
делени мерки за обучение и инструктаж. Поради това
мерките за обучение са в известна степен необходими и
предприятието би трябвало да ги осъществи, дори ако не
получи помощ.

6.1. Наличие на държавна помощ
(42)

Комисията счита, че мярката представлява държавна
помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора
за ЕО, която е била предоставена под формата на безвъз
мездна помощ, финансирана с държавни ресурси. Мярката
е селективна и е ограничена до DHL. Селективната безвъз
мездна помощ създава заплаха от нарушаване на конку
ренцията посредством облагодетелстване на DHL за сметка
на други конкуренти, които не получават помощ. Накрая,
пазарът за експресни куриерски услуги, на който DHL е
важен участник, се характеризира с интензивна търговия
между държавите-членки.

(43)

Германия иска помощта да бъде одобрена на основание на
Регламент (ЕО) № 68/2001 на Комисията.

(44)

Съгласно член 5 от този регламент, когато стойността на
помощта, предоставена на едно предприятие за едно
кратен проект за обучение, надвишава 1 млн. евро,
помощта не се освобождава от изискването за уведомяване
по член 88, параграф 3 от Договора за ЕО. Комисията
отбелязва, че предложената помощ в този случай възлиза
на 7 753 307 EUR и ще бъде изплатена на едно пред
приятие, а също и че мерките за обучение представляват
еднократен проект. Тя счита, че изискването за уведо
мяване следователно се прилага към предложената
помощ и е спазено от Германия.

(10) ОВ L 355, 30.12.2002 г., стр. 1.
(11) ОВ L 315, 28.11.2003 г., стр. 1.
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видно, че, въпреки че голяма част от обучението е под
формата на обучение на работното място, за него не са
отделени производствени часове.

В съображение 16 към Регламент (ЕО) № 68/2001 се
повтаря обосновката от член 5 и посочва, че такава
помощ не подлежи на освобождаване: „подходящо е
големите стойности на помощ да останат обект на инди
видуална оценка от страна на Комисията, преди да влязат
в сила.“

6.3. Необходимост на помощта
(46)

Следователно, когато оценява индивидуална помощ за
обучение, която не отговаря на изискванията за освобож
даването, предвидено в Регламент (ЕО) № 68/2001,
Комисията трябва, в съответствие с предходните си
решения (12), да направи индивидуална оценка (13) въз
основа на член 87, параграф 3, буква в) от Договора за
ЕО, преди да одобри привеждането на помощта в
действие. За тази индивидуална оценка Комисията
трябва по аналогия да се основе на фундаменталните
принципи, залегнали в Регламент (ЕО) № 68/2001. Това
включва по-специално проверка на съответствието с
формалните критерии за освобождаване, предвидени в
член 4 от този регламент, и на това дали помощта е
необходима на получателя като стимул да предприеме
дейностите за обучение.

(50)

Основният аргумент в решението за откриване на
процедура беше, че дадена мярка за обучение може да
бъде оценена като съвместима с общия пазар съгласно
член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО, само
ако не е пряко необходима за оперативните дейности на
получателя. Комисията отбеляза, че необходимостта на
помощта представлява общ критерий за съвместимост и
заключи, че когато помощта не води до предприемане
на повече мерки, отколкото биха били реализирани
само въз основа на пазарните сили, не може да се
очаква, че тя ще окаже положително въздействие, компен
сиращо нарушаването на търговията, и следователно не
може да бъде разрешена. Ако дружеството би предприело
подпомогнатите мерки във всички случаи и по-специално,
ако не получи помощ, не може да се приеме, че
въпросната помощ за обучение „насърчава“ икономи
ческото развитие по смисъла на 87, параграф 3, буква
в) от Договора за ЕО и че в съответствие със съображение
10 към Регламент (ЕО) № 68/2001 помага за коригиране
на пазарно несъвършенство, в резултат на което пред
приятията обикновено не инвестират достатъчно в
обучението на своите работници (14). Този извод не
засяга помощ, освободена от изискването за уведомяване
съгласно Регламент (ЕО) № 68/2001, където се приема
prima facie, че такава помощ насърчава икономическото
развитие.

(51)

Фактът, че Комисията оценява дали е налице стимулиращ
ефект и отхвърля наличието на такъв ефект, когато
обучението трябва да се проведе задължително съгласно
закона, е нов подход по мнението на Германия, който не
съответства на правилата на ЕО, отклонява от съществу
ващата практика по вземане на решения по произволен
начин и препятства предоставянето на помощ за обучение
за целите на регионалната политика. Комисията не може
да приеме тези аргументи по причините, посочени подолу.

6.2. Съвместимост с общия пазар
(47)

В решението за откриване на процедура Комисията оцени
съответствието на проекта, за който е постъпило
уведомление, с критериите за освобождаване, предвидени
в член 4 от Регламент (ЕО) № 68/2001.

(48)

Първо, трябва да се отбележи, че посоченият интензитет
на помощта не надхвърля таваните, предвидени в член 4,
параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 68/2001, т. е. 35 %
за специфично обучение (35 % от […] = [(приблизително
5—25 %)]) и 60 % за общо обучение (60 % от […] =
[(приблизително 75—95 %)]). Германия може да
повиши таваните от 25 % и 50 % с 10 процентни
пункта, тъй като проектът е разположен в подпомагана
област съгласно член 87, параграф 3, буква a) от Договора
за ЕО.

(49)

Второ, допустимите разходи по мярката съответстват на
член 4, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 68/2001.
Разследването потвърди, че приемливите разходи за
персонал за обучаващите се са недвусмислено ограничени
до размера на общата сума на останалите допустими
разходи. Германия предостави доказателства, от които е

(12) Вж. решенията на Комисията по случаите на държавна помощ Ford
Genk, General Motors Belgium, Auto-Europa Portugal и Volvo Cars Gent.
(13) Това следва и от съображение 16 към Регламент (ЕО) № 68/2001.

(14) По отношение на помощта за обучение в съображение 10 към
Регламент (ЕО) № 68/2001 се посочва, че „обучението обикновено
има положително външно въздействие върху обществото като цяло и
то увеличава сдруженията на работници, притежаващи умения,
които другите предприятия могат да привлекат, подобрява конку
рентността в предприятията на Общността и играе важна роля за
стратегията на заетост. С оглед на факта, че предприятията в
Общността обикновено не инвестират достатъчно в обучението на
своите работници, държавните помощи вероятно спомагат за
промяна на несъвършенството на пазара и поради това при опре
делени условия могат да бъдат съвместими с общия пазар и да бъдат
освободени от предварителна нотификация“. В съображение 11 се
допълва, че трябва да се „гарантира, че държавните помощи са
ограничени до минимум, условие, необходимо за достигане целта
на Общността, която пазарните сили сами не могат да постигнат
[…]“.
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(52)

Първо, трябва да се припомни, че помощта за обучение
подлежи на оценка съгласно Регламент (ЕО) № 68/2001,
където в съображение 4 се посочва, че регламентът „не
накърнява възможността за държавите-членки да ноти
фицират помощта за обучение. Тези нотификации ще
бъдат оценени от Комисията, и по-специално в контекста
на критериите, установени в настоящия регламент или в
съответствие с приложимите насоки и рамки на
Общността, ако такива съществуват.“

(53)

Освен това, в съображение 16 се подчертава отново, че
„подходящо е големите стойности на помощ да останат
обект на индивидуална оценка от страна на Комисията,
преди да влязат в сила. Следователно помощта, надви
шаваща фиксираната стойност, която следва да бъде уста
новена на 1 000 000 EUR, е освободена от изклю
чението, предвидено в настоящия регламент, и остава да
бъде предмет на изискванията на член 88, параграф 3 от
Договора.“

(54)

Накрая, в съображение 4 се посочва, че „рамката за
помощ за обучение следва да бъде отменена от датата
на влизане в сила на настоящия регламент, откогато
съдържанието ѝ ще бъде заменено чрез настоящия
регламент.“

(55)

Тъй като планираната помощ надхвърля 1 млн. евро,
няма съмнение, че тя подлежи на уведомяване и трябва
да бъде одобрена от Комисията. Освен това, ясно е, че
подобна помощ трябва по принцип да отговаря на
критериите за освобождаване, предвидени в член 4 от
Регламент (ЕО) № 68/2001.

(56)

Германия обаче поставя под въпрос правомощието на
Комисията да разследва дали помощта има стимулиращ
ефект. Комисията е на мнение, че понятието за
държавна помощ и по-специално критерият за необхо
димост на помощта предполагат наличието на
стимулиращ ефект на помощта за получателя. Помощта
не може да съдейства за обществения интерес, ако
държавата подпомага мерки (включително мерки за
обучение), които получателят би осъществил във всички
случаи. Приетите напоследък решения на Комисията
включват по-конкретно оценка на стимулиращия ефект
за мерки за обучение (Ford Genk, GM Antwerp) в съот
ветствие с Регламент (ЕО) № 68/2001, Плана за действие
в областта на държавните помощи и решенията на Съда
на Европейските общности относно условията за вземане
на решение, че дадена помощ е съвместима с общия пазар.

(57)

За да изтъкне позицията си, Германия твърди, първо, че
съвместимостта с общия пазар трябва да се оценява в
светлината на критериите, предвидени в регламента, и в
тази връзка цитира съображение 4 към Регламент (ЕО) №
68/2001, тълкувайки, че помощта ще „бъде оценена от
Комисията, и по-специално в контекста на критериите,
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установени в настоящия регламент“. Германия пренебрегва
факта, че думите „по-специално“ означават недвусмислено,
че индивидуалната оценка не е ограничена до оценка на
помощта, предвидена в Регламент (ЕО) № 68/2001. Тъй
като в съображение 16 е посочено ясно, че такава помощ
остава обект на индивидуална оценка, не може да има
съмнение, че тази оценка не се ограничава с критериите,
предвидени в горепосочения регламент и трябва да се
извършва пряко на основание на член 87 от Договора
за ЕО.

(58)

Второ, Германия твърди, че Регламент (ЕО) № 68/2001
трябва да се тълкува в светлината на рамката за помощ за
обучение от 1998 г., която предшестваше този регламент
и посочваше критериите за оценка на наличието на
стимулиращ ефект в случаи на значителна помощ. Поспециално, Германия твърди, че в рамката се посочва, че
следва да се приеме, че е налице стимулиращ ефект,
когато обучението се осъществява в подпомагана област
съгласно член 87, параграф 3, буква a) или в). Комисията
обаче не може да приеме този аргумент, тъй като текстът
на съображение 4 към Регламент (ЕО) № 68/2001 не
оставя съмнение, че рамката за помощ за обучение е
отменена от датата на влизане в сила на регламента. Наме
рението на Комисията (и последицата от регламента) е
рамката да се замени с регламент. От една страна, това
се вижда от други езикови версии, в които текстът на
съображение 4 към Регламент (ЕО) № 68/2001 ясно
посочва, че рамката е „отменена“, тъй като съдържанието
ѝ е „заменено“. От друга страна, това обстоятелство е ясно
изразено в предходни решения на Комисията (15). Нещо
повече, в регламента не е заимствана залегналата в рамката
правна презумпция за наличие на стимулиращ ефект, като
вместо това съзнателно е посочено с по-общи думи, че
при определени условия помощта за обучение може да
се приеме за съвместима с общия пазар (16). Въпреки това,
ако едно предприятие би предприело във всички случаи
мерките, за които е предоставена помощ, и по-специално
при липса на помощ, не може да се приеме, че помощта
има стимулиращ ефект.

(59)

Трето, Германия и особено получателят твърдят, че една
допълнителна оценка на необходимостта на помощта въз
основа на член 87, параграф 3, буква в) от Договора за
ЕО би означавала, че Регламент (ЕО) № 68/2001 проти
воречи в своята цялост на тази разпоредба на Договора.
Тук очевидно се приема, че необходимостта на помощта
не е предмет на оценка. Комисията не може да приеме и
този аргумент, защото той очевидно пренебрегва факта, че
за критерия за необходимост също се приема, че е
изпълнен за помощ, ненадхвърляща 1 млн. евро, която
отговаря на критериите, предвидени в този регламент.

(15) Вж. например Решение 2001/698/EC на Комисията от 18 юли
2001 г., Sabena (ОВ L 249, 19.9.2001 г., стр. 21), където в съоб
ражение 28 се посочва, че: „… рамката е заменена с Регламент (ЕО)
№ 68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. за прилагане на
членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на помощта за
обучение“.
(16) В параграф (50) е дадена по-подробна информация относно съдър
жащите се в Регламент (ЕО) № 68/2001 съображения относно
стимулиращия ефект.
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(60)

Четвърто, Германия твърди, че Комисията се отклонява от
своята практика по предходни случаи, в които не е
оценявала наличието на стимулиращ ефект. Това е така.
Комисията обаче посочи, че е променила практиката си
въз основа на прецизирания икономически подход. Тази
промяна настъпи при задълбочената оценка на случаите
за помощ Ford Genk и GM Antwerp и бе изрично
изтъкната в тази оценка. Въпреки това, Германия
посочи, че практиката на Комисията не е последователна,
тъй като след откриването на официалната процедура по
разследване по случая Ford Genk тя е приела решения по
най-малко два случая: BMW Austria (държавна помощ №
304/2005) (17) и Webasto (държавна помощ №
653/2005), без да извърши аналогични оценки или на
основата на друга оценка. Комисията обаче отбеляза, че
тези решения са взети без задълбочена оценка и преди
довършването на първата от двете посочени по-горе задъл
бочени оценки, в рамките на които Комисията прецизира
своя подход. Не се оспорва принципът, че Комисията
може да прецизира и променя своя подход, когато съще
ствуват достатъчно основания за това. Такъв е случаят с
Ford Genk и GM Antwerp, но не и с по-ранни решения за
държавни помощи. От това следва, че до приемането на
окончателното решение по случая Ford Genk Комисията
може да се позовава на досегашната си практика по
вземане на решения.

(61)

Пето, Германия и получателят оспорват аргумента, че
Комисията може да се позовава на решенията по
случаите Ford Genk и GM Antwerp, тъй като фактите по
тези случаи се различават от тези по случая DHL. Вместо
това Комисията би трябвало да се позовава на решението
Webasto. Категорично не може да се защити становището,
че помощта за DHL трябва да се третира различно,
защото не засяга сектора на автомобилостроенето, както
другите два случая. Решението по случая Webasto, с което
се обосновават Германия и получателят, се отнася до
сектора на автомобилостроенето. Единствената разлика е,
че първите два случая се отнасят до съществуващи произ
водствени обекти, докато случаите DHL и Webasto се
отнасят до нови производствени обекти. Въпреки това,
макар че не се оспорва, че в първите два случая всяка
помощ за мерки, които биха били реализирани във
всички случаи, е оперативна помощ, Комисията не
намира основания да приеме твърдението, че няма
оперативна помощ в случай на мерки за обучение в нов
производствен обект, които биха били реализирани във
всички случаи. И в този случай дружеството получава
помощ за мерки, които би предприело при всички
обстоятелства.

за предоставяне на регионална помощ, тъй като регио
налните недостатъци трябва да бъдат компенсирани с
регионална инвестиционна помощ, а не с помощ за
обучение. Във връзка с това Германия твърди, че перспек
тивата за получаване на държавна помощ за необходимите
и задълбочени мерки за обучение е имала решаващо
значение за окончателното решение на DHL за преме
стване на центъра. От своя страна Комисията поддържа
становището, че е обичайно предприятия в Европейския
съюз да вземат решения с цел намаляване на разходите и
повишаване на рентабилността. Предприятия, които
обмислят преместване на производството си, в много
случаи разглеждат няколко конкуриращи се места за уста
новяване на производството в различни държави-членки.
Решението относно мястото на преместване се взема с
оглед не само на очакваните оперативни разходи (вклю
чително разходи за обучение на новоназначени и често
неквалифицирани работници) и на други икономически
предимства или недостатъци (например местни
разпоредби относно работното време), но до известна
степен и на възможността за получаване на подкрепа от
държавата (например регионална помощ). Комисията не
може да приеме аргумента на Германия, тъй като за
разлика от регионалната инвестиционна помощ целта на
помощта за обучение не е да повлияе върху избора на
място за установяване на производството, а да компенсира
недостатъчните инвестиции в обучение в Общността.
Наличието в дадена подпомагана област на по-ниски
равнища на квалификация е регионален проблем, който
следва да се решава посредством предоставяне на
регионална инвестиционна помощ.

(63)

Нещо повече, мерките за обучение в случая на нов произ
водствен обект, които биха били предприети във всички
случаи, не могат да се обосноват също и със съображения

(17) ОВ C 87, 11.4.2006 г., стр. 4.

Въз основа на предоставената информация Комисията
стига до заключението, че DHL ще трябва да предостави
голяма част от обучението за своите служители във
всички случаи, т. е. дори при липса на помощ. Този
извод произтича от две основни констатации, които са
изложени в подробности по-долу: първо, обучението на
служителите е необходимо, за да може да започне
работата на логистичния център, и второ, мерките за
обучение са до голяма степен задължителни съгласно
закона.

а) Необходимост на обучението за работата на
новия обект
(64)

(62)
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Що се отнася до необходимостта от обучение, преме
стването на DHL в Лайпциг-Хале, Германия има
последствия, сходни с тези на установяването на ново
предприятие, тъй като DHL трябва да наеме нови
работници, за да започне дейността. Изглежда, че друже
ството може да посрещне оперативните си потребности по
три начина: то би могло да наеме нови работници, които
ще се нуждаят от обучение, квалифицирани работници
или, ако не е възможно да наеме квалифицирани
работници, би могло да възложи определени услуги на
подизпълнители.
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Най-напред, Германия не предостави допълнителна
информация, която да разсее съмненията на Комисията
относно това дали DHL би могла да набере достатъчно
квалифицирани работници за новия си обект. Вместо това,
тя потвърди, че работниците от Брюксел, съществуващия
обект на DHL, по принцип не желаят да преминат на
работа в Германия. Освен това, DHL не предостави
никакви доказателства, че ще може да привлече
достатъчно квалифицирани работници от местния или
европейския пазар на труда, за да удовлетвори потреб
ностите на дейността си. На местния пазар на труда
очевидно няма работници с подходяща квалификация, а
освен това изглежда доста трудно да се намерят такива
работници на европейския пазар за услуги за въздушен
транспорт.

22.11.2008 г.

Механици и техници на DHL EAT
(69)

Това се отнася до мерките за обучение, свързани с пред
полетни проверки и проверки на рампа, които ще се
извършват от механиците и техниците на DHL EAT.
Съгласно Регламент (ЕО) № 2042/2003 персоналът,
участващ в техническо обслужване на въздухоплавателни
средства, трябва да притежава разрешения за издаване на
сертификати за пускане в експлоатация. Условията за
получаване на такива разрешения са предвидени в горе
посочения регламент и се отнасят до обхвата и съдър
жанието на съответните мерки за обучение.

(70)

Планираните мерки за обучение съответстват на посо
чените по-горе задължителни изисквания и се отнасят
до две професионални категории: механик, заверяващ
линейно техническо обслужване (категория A) и техник/
механик, заверяващ техническо обслужване (категория
B1). Обучението и за двете специалности включва
следните модули:

Освен това, Германия не подкрепи убедително аргумента
на DHL, че ако дружеството не получи помощ, то ще
възложи някои услуги за подизпълнение на местни
фирми, в резултат на което би могло се откаже от изпъл
нението на планираните мерки за обучение. Наред с това
Германия не предостави никакви доказателства за
наличието на такива доставчици на услуги на летище
Лайпциг. Тъй като, първо, дори в случай на подиз
пълнение все пак ще бъдат необходими определени
мерки за обучение, и второ, цялостната инвестиция на
DHL в Лайпциг-Хале е направена именно с цел друже
ството да предоставя всички услуги, свързани с експресни
доставки на пратки, със своя персонал и дори да предлага
тези услуги на конкуренти, извършващи дейности на
същото летище, Комисията заключи, че подизпълнението
не отговаря на бизнес-плана и би било свързано с допъл
нителни разходи.

а) курсове по английски език, включително технически
английски;

б) основни технически знания, включващи електро
техника, електроника и аеродинамика;

в) практическо прилагане
технически знания;

на

придобитите

основни

г) допълнително обучение за категория B1.

(67)

Германия твърди също, че тъй като DHL ще разкрие нови
работни места в подпомагана област съгласно член 87,
параграф 3 от Договора за ЕО, не става дума за
обикновена оперативна помощ, както в случаите с
белгийските автомобилни предприятия, а за помощ за
нов обект, за който няма налични квалифицирани
работници. Комисията отхвърля този аргумент, тъй като
DHL би трябвало да предприеме мерките за обучение за
новия обект извън Брюксел във всички случаи и неза
висимо от местоположението му.

(71)

Всички мерки за обучение на DHL EAT се допълват с дни
за обучение на работното място, чиито брой значително
надвишава броя на дните, отделени за теоретично
обучение.

(72)

На Германия е известно, че без служители, притежаващи
подходяща квалификация и разрешения, DHL не може да
извършва дейността си. Тъй като цялостната програма за
обучение е задължителна съгласно Регламент (ЕО) №
68/2001, германските органи приемат, че DHL не може
да се откаже от нито една от мерките за обучение.
Въпреки това, те твърдят, че ако не бъде предоставена
помощ, DHL няма да предостави никакво обучение, а
вместо това ще набере правоспособни служители от
конкурентите си или ще прибегне до подизпълнение.

(73)

Съгласно предоставения от Германия анализ на разходите,
разходите за подизпълнение са по-ниски от разходите за
персонал, включващи разходи за обучение (около
[(5—20 %)] за категория A и около [(10—30 %)] за
категория B1). Обаче Германия не предостави никакви
доказателства за съществуване или наличие на
подходящи доставчици на услуги.

б) Задължителен характер на обучението по закон
(68)

Съгласно информацията, с която разполага Комисията, поголямата част от мерките за обучение са задължителни
според националното и европейското законодателство.
Предвид специфичния характер на предоставяните от
DHL услуги, които са свързани със значителни рискове
за сигурността и безопасността, към тях се прилагат
редица минимални стандарти и изисквания за безопасност
съгласно националното или европейското законодателство
за обработка на товари и проверки и технически
инспекции на въздухоплавателни средства.
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(74)

Що се отнася до набирането на квалифицирани
работници от конкуренти, Германия не предостави
никакви доказателства за наличието на подготвени и
квалифицирани работници на европейския пазар на
труда, които биха приели да се преместят в ЛайпцигХале. Тя самата призна, че европейският пазар на труда
за услуги за въздушен транспорт изпитва недостиг на
подготвени и квалифицирани механици и техници.

(75)

Освен това, Германия предостави анализ на разходите за
курсовете по английски език, планирани за механиците и
техниците на DHL EAT. Тя твърди, че това са общи
мерки, които имат допълнителен характер по отношение
на задължителното обучение. Поради това тя е изчислила
допустимите разходи за тези курсове на [(0,5—1)] млн.
евро. Комисията отбелязва обаче, че, първо, курсовете са
по технически английски. Второ, тя посочва, че техни
ческите проверки на въздухоплавателни средства са стан
дартизирани в цяла Европа, поради което механиците и
техниците на DHL EAT трябва да владеят технически
английски език. Според Комисията тези курсове по
технически английски език са част от стандартизираната
задължителна учебна програма. Поради това тя застъпи
становището, че DHL би трябвало във всички случаи да
предостави курсове по технически английски език, дори
ако не получи помощ.

(76)

Съответно Комисията заключава, че посочените по-горе
мерки за обучение са задължителни и необходими за
успешното функциониране на DHL EAT и биха били
предприети от дружеството във всички случаи, дори ако
не бъде предоставена помощ. Вследствие на това
Комисията счита, че разходите за обучение на техниците
и механиците на DHL EAT не са допустими разходи.

Служители на рампа II
(77)

Служителите на рампа II изпълняват следните дейности:
управление на оборудването за наземно обслужване,
товарене и разтоварване на въздухоплавателни средства,
предаване на полетна документация, изготвяне на
доклади и комуникация с пилотите и летищните власти.
Проектът, за който е отправено уведомление, предвижда
да бъдат обучени 210 служители на рампа II, като плани
раните допустими разходи възлизат на [(2—3)] млн. евро.

(78)

Съгласно германското законодателство, за да получат
разрешение за работа на перона, служителите на рампа
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II трябва да са преминали обучение по управление на
оборудване за наземно обслужване (Arbeitsschutzgesetz)
и по сигурност (BGV C 10 FBO), а също така трябва да
притежават разрешения за управление на превозни
средства в зоната на перона (BGG 925 – Ausbildung
und Beauftragung der Fahrer von Flurförderzeugen). Те
трябва да са преминали обучение и по работа с рискови
товари и да са запознати с потенциалните рискове,
свързани с тази работа (Gefahrstoffeverordnung).
Накрая, те трябва да преминат обучение за работа с
опасни товари в съответствие с разпоредбите на
Наредбата за опасните стоки на Международната
асоциация за въздушен транспорт (IATA).

(79)

От параграфи 77 и 78 е видно, че курсовете за обучение,
предвидени в рамките на проекта, за който е отправено
уведомление, са в голямата си част задължителни: теглене
и избутване на въздухоплавателни средства, размразяване
на въздухоплавателни средства (основен курс), размра
зяване на въздухоплавателни средства (опреснителен
курс), разрешение за управление на превозни средства в
зоната на перона, контрол на зоната от страната на съоръ
женията за излитане и кацане, инструктаж по противо
пожарна охрана, работа с товарни люкове, първа помощ,
сертификат за управление на вилков товарач, IATA PK
7/8, оборудване за наземно обслужване, безопасност на
рампата, инструктаж по безопасност и информираност
по въпросите на сигурността. Курсът на тема „ULD
build-up“ е специфична мярка за обучение за работа с
контейнерите на DHL.

(80)

Единствените курсове, които не са задължителни, са:
G25/41 — здравни проверки на работното място (4 от
общо 240 учебни часа), DIN EN 9001:2000 — качество
и процеси и DIN EN 14001 — управление на околната
среда и организационна структура (8 от общо 240 учебни
часа). Обаче, тъй като Германия подчерта, че DHL има
намерение да предоставя самостоятелно всички услуги,
свързани с центъра, и дори да предлага тези услуги на
конкуренти, извършващи дейности на летището ЛайпцигХале, и тъй като тя не доказа, че при липса на помощ
DHL няма да предостави тези курсове за обучение,
курсовете очевидно съставляват част от пакета обучение,
необходим за служителите на DHL с оглед успешния
старт на дейността на центъра за въздушна спедиция,
който, заедно с центровете в Хонг Конг (Китай) и
Уилмингтън (САЩ), е основен център на дейността на
DHL в световен мащаб. По-специално, курсът по здраве
на работното място изглежда крайно необходим, тъй като
предвижда обучение на служителите да идентифицират
членовете на персонала, които биха могли да предста
вляват риск за работната среда, тъй като безпроблемната
работа на DHL зависи от предотвратяването и премах
ването на всички непредвидени закъснения. Според
предоставената информация служителите на рампа II,
взели участие в обучението, ще бъдат подготвени също
да проверяват общите професионални способности на
бъдещите служители. В съответствие с приетата от нея
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рамка за оценка, посочена в параграф (25), Комисията
стига до заключението, че, макар че обучението не се
изисква по закон, то е необходимо за безпроблемната
работа на центъра и поради това би било реализирано
във всички случаи от DHL. Курсът за обучение по
стандарти за качество, който по принцип не е задъл
жителен, е наложен на клоновете на DHL от централното
ръководство на Deutsche Post. DHL обяви, че всички
служители на дружеството ще участват в специфично
обучение с цел получаване на сертификата DIN EN
9001 (18). Освен това дружеството обяви, че от юли
2008 г. ще бъде въведен стандартът DIN EN 14001 (19).
Следователно мерките за обучение, които са предмет на
настоящото решение, са очевидно необходими за
изпълнение на стандартите, предвидени в бизнес стра
тегията на дружеството, поради което във всички случаи
биха били реализирани при липса на помощ. Освен това,
тъй като дъщерните дружества на DHL изтъкват факта, че
осъществяват дейността си съгласно най-високите
стандарти, както е удостоверено със съответните серти
фикати DIN, DHL, като водещ доставчик на услуги,
може да включи тези разходи в своята стратегия за ценоо
бразуване. Съответно, Комисията счита, че DHL би реали
зирало описаните по-горе мерки за обучение дори ако не
получи помощ.

(81)

хорариума на мерките за обучение, предвидени в нацио
налното законодателство (Musterlehrplan für Luftsicher
heitskontrollkäfte für Personal- und Warenkontrollen), с
които се изпълнява Регламент (ЕО) № 2320/2002.
Учебният модул IATA PK 7/8 също е задължителен
съгласно Наредбата за опасните стоки на IATA (IATA
Gefahrgutvorschriften), транспонирана в германското
законодателство с нормативния акт NfL II-36/05. В
допълнение, курсовете по първа помощ и противопожарна
охрана са задължителни съгласно германския Закон за
безопасността на работното място (Arbeitsschutzgesetz).

(84)

Единствено курсовете за обучение за придобиване на
разрешение за управление на превозни средства в зоната
на перона и за управление на качеството (8 от общо 300
учебни часа в двата случая) изглежда имат допълнителен
характер, т. е. провеждането им не се изисква задъл
жително от закона. Тъй като обаче Германия подчерта,
че DHL желае да предоставя всички услуги, свързани с
центъра, самостоятелно и не успя да докаже, че при липса
на помощ DHL не би провело тези курсове, Комисията
счита, че те представляват част от цялостния пакет за
обучение. Освен това курсовете по DIN EN 9001:2000
и DIN EN 14001, които са предвидени за служители по
сигурността, са част от обичайната бизнес практика на
Deutsche Post и поради това са задължителни за всички
служители на DHL (вж. параграф (80)). По същия начин
курсът за получаване на разрешение за управление на
превозни средства в зоната на перона изглежда е
абсолютно необходим за служителите по сигурността,
тъй като те трябва да имат достъп по всяко време до
пистата за рулиране и перона на летището. Не е
логично безпроблемната работа на центъра да бъде
застрашена поради това, че служител по сигурността не
разполага с достъп до перона (както е обяснено в
параграф 90 и следващите, участието в обучението
може да бъде ограничено до определен брой
служители). Както е посочено в рамката за оценка,
посочена в параграф (25), Комисията стига до заклю
чението, че, макар че обучението не се изисква от
закона, то е необходимо за безпроблемната работа на
центъра и поради това би било реализирано във всички
случаи от DHL. Съответно Комисията отбелязва, че тези
два курса за обучение няма да бъдат засегнати, дори ако
не бъде отпусната помощ.

(85)

С оглед на задължителния характер на курсовете за
обучение за служители по сигурността, посочени в
параграфи 83 и 84, Комисията не може да приеме
приведения от Германия аргумент, че DHL може да
наеме минимален брой квалифицирани служители,
които след това да обучат останалите служители в
процеса на работата. Въз основа на предоставената
информация Комисията заключава, че всички служители
по сигурността трябва да преминат курсовете.

С оглед на това Комисията заключава, че една част от
мерките за обучение на служители на рампа II са задъл
жителни, а друга част са елемент от стратегията за
качество на дружеството, в резултат на което всички
тези мерки без изключение са необходими за успешното
функциониране на центъра за въздушна спедиция и биха
били предприети от дружеството във всички случаи, дори
при липса на помощ. Следователно, Комисията счита, че
разходите за обучение на служители на рампа II не пред
ставляват допустими разходи.

Служители по сигурността
(82)

Приложим законодателен акт в тази област е Регламент
(ЕО) № 2320/2002. В раздели 8 и 9 от германския Закон
за безопасност на въздушния транспорт (Luftsicherheits
gesetz) са предвидени задължения за летищните
оператори и операторите на въздушна спедиция да осъще
ствяват обучението на своите служители по сигурността и
на останалите служители.

(83)

До голяма степен планираните от DHL курсове за
обучение на служители по сигурността съответстват по
отношение както на учебното съдържанието, така и на

(18) http://www.dpwn.de/dpwn?skin=hi&check=yes&lang=de_DE
&xmlFile=2000910
(19) http://www.dpwn.de/dpwn%3Ftab%3D1%26skin%3Dhi%26check
%3Dyes%26lang%3Dde_DE%26xmlFile%3D2008898
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необходимо DHL да обучи допълнителните 76 служители
на рампа II, вследствие на което при липса на помощ
тяхното обучение няма да се проведе. Допустимите
разходи за тези допълнителни 76 служители на рампа II
възлизат на [(0,5—1,5)] млн. евро за мерки за общо
обучение и на [(0,01—0,03)] млн. евро за мерки за
специфично обучение.

С оглед на горепосоченото Комисията стига до заклю
чението, че разходите за обучение на служителите по
сигурността не представляват допустими разходи.

Оперативно управление
(87)

(88)

(89)

Комисията направи различно заключение само по
отношение на оперативното управление. Обучението за
тази категория служители включва курсове по
английски език, основи на трудовото право, комуникация,
техники на презентация, управление на човешките
ресурси, основи на наставничеството, управление на
конфликти, изграждане на екип, интервюиране на
кандидати и корпоративно поведение. Проектът, за
който е отправено уведомление, предвижда обучение на
110 оперативни ръководители, приемливите разходи за
което възлизат на [(1—2)] млн. евро. Предвидено е, че
ръководителите на средно ниво ще се набират измежду
служителите, които са преминали другите програми за
обучение (т. е. служителите на рампа II и служителите
по сигурността).

Това обучение по управление доразвива споменатите
други учебни програми и не изглежда абсолютно
необходимо за безпроблемната работа на центъра за
въздушна спедиция. Обучението представлява възможност
за професионално развитие на съществуващите служители
на DHL с оглед развиване на техните лични и социални
(„личностни“) умения. Мерките за обучение представляват
също така общи мерки, които са необходими в други
сектори освен въздухоплаването и изграждат умения,
които могат да се използват в други предприятия, като
същевременно допринасят за подобряване на работната
среда и междуличностните отношения в предприятието.

С оглед на съображенията от параграфи 87 и 88
Комисията заключава, че обучението по оперативно
управление не се изисква от закона и надхвърля необхо
димото за безпроблемната работа на центъра за въздушна
спедиция на DHL в Лайпциг-Хале. На това основание
разходите за тези мерки за обучение отговарят на
критериите за предоставяне на помощ за обучение.

в) Обхват на необходимото обучение
(90)

Съгласно предоставения от Германия анализ на разходите
(вж. параграф (37)) 134 служители на рампа II ще
гарантират успешната работа на центъра. Посредством
замяна в шестчленния наземен екип на двама служители
на рампа II, управляващи превозни средства, с двама
служители на рампа I, законовите изисквания и опера
тивните потребности пак биха били удовлетворени.
Германия твърди, че в резултат на това няма да е

(91)

Ако обаче DHL замени служителите на рампа II, упра
вляващи превозни средства, със служители на рампа I,
последните също би трябвало да получат определен
обем обучение, по-специално във връзка с управлението
на оборудване за наземно обслужване (по-конкретно
управление на превозни средства в зоната на перона,
контрол на зоната от страната на съоръженията за
излитане и кацане, управление на вилкови товарачи, безо
пасност на рампата, инструктаж по противопожарна
охрана, първа помощ и др.). Според Германия разходите
за обучение за тези допълнителни служители на рампа I
възлизат на [(0,1—0,5)] млн. евро за мерки за общо
обучение и на [(0,01—0,03)] млн. евро за мерки за
специфично обучение.

(92)

Мнението на Комисията е, че разходите за обучението на
допълнителните служители на рампа I, които DHL би
трябвало да поеме във всички случаи, трябва да бъдат
приспаднати, като допустимите разходи за обучение на
допълнителните 76 служители на рампа II възлизат на
[(0,4—1,0) млн. евро]. Тъй като единствено тези мерки
за обучение надхвърлят необходимия минимум, който
трябва да бъде покрит от DHL във всички случаи,
Комисията стига до заключението, че единствено тази
сума отговаря на критериите за предоставяне на помощ.

(93)

Що се отнася до служителите по сигурността,
Германия обясни също, че центърът за въздушна
спедиция на DHL може да функционира безпроблемно
само със 70 вместо със 110 служители, какъвто е броят
им съгласно първоначалното уведомление. Разликата от
40 служители може лесно да бъде компенсирана
посредством по-активно наблюдение с камери, без от
това да пострада сигурността в центъра за въздушна
спедиция. В съответното изследване е изчислен мини
малният възможен брой служители, необходими за осъще
ствяване на проверките за сигурност на лица и товари,
който след това е умножен по броя на смените. Изчис
ленията отчитат и общия брой работни дни в седмицата и
допълнителните служители, необходими за обезпечаване с
персонал в случаи на празници или отпуски по болест, с
цел да се гарантира непрекъснатата работа на центъра.
Изследването завършва със заключението, че за това
допълнително обучение ще бъдат направени допустими
разходи в размер на [(0,05—0,2) млн. евро].
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(94)

Германия обаче обяснява също, че DHL предвижда да наеме 110 служители по сигурността, защото
като глобално предприятие с висок авторитет дружеството трябва да избегне всякакви инциденти,
свързани със сигурността. Подобни инциденти могат да повлияят на качеството на куриерските услуги
и да предизвикат сериозни закъснения, с което ще засегнат неблагоприятно отношенията на друже
ството с неговите клиенти. Поради това, с цел да не застрашава безпроблемното функциониране на
куриерските услуги, дружеството DHL съзнателно е предпочело варианта на „преосигуряване“ („Über
sicherung“) на центъра. Вследствие на това Комисията не може да приеме аргумента на Германия, че
центърът би могъл да работи успешно със 70 служители по сигурността вместо със 110 служители. В
съответствие с приетата от нея рамка за оценка, посочена в параграф (25), Комисията заключава, че,
макар че обучението не се изисква от закона, то е необходимо за безпроблемната работа на центъра и
поради това би било реализирано във всички случаи от DHL.

(95)

Съответно, може да се направи заключение, че всички мерки за обучение, чиято цел е сто и десетте
служители по сигурността да придобият уменията, необходими за старта на дейностите и успешната
работа на центъра за въздушна спедиция, биха били реализирани във всички случаи. Вследствие от
това Комисията счита, че тези разходи не отговарят на критериите за предоставяне на помощ за
обучение.
Таблица 3
Обявена численост

Задължително
обучение

Допълнително
обучение

Служител на рампа II

210

134

76

Служител по сигурността

110

110

0

Ръководители (операции)

110

0

110

Механик по техническо обслужване, разрешаващ
пускане в експлоатация
категория A

97

97

0

Техник-механик по техническо обслужване,
разрешаващ пускане в експлоатация
категория B 1

68

68

0

Длъжност

(96)

Въз основа на предоставения от Германия анализ на разходите Комисията изчисли разходите за
обучение за допълнителните мерки за обучение, както следва (20):
Таблица 4

(в евро)

Служител на
рампа II (*)

Ръководители на
средно ниво

Обучаващ (теория и практика)

[…]

[…]

Административни разходи

[…]

[…]

Пътни разходи

[…] (**)

[…]

Общи разходи: обучаващи

[…]

[…]

[…]

Разходи за персонал: обучаващи се

[…]

[…]

[…]
(само отчасти
допустими)

Вид разход

Общо

Общи допустими разходи: […]
Максимален интензитет на помощта: 60 %
Помощ: 1 578 109
(*) Сумите в таблицата са дадени след приспадане на разходите за обучение на служители на рампа I. Тези разходи биха били
направени във всички случаи, т. е. също и при алтернативния сценарий, представен от Германия (замяна на определен брой
служители на рампа II с по-малко обучени служители на рампа I).
(**) Въз основа на предоставената от Германия информация представените пътни разходи не включват пътните разходи, направени
във връзка със специфично обучение, възлизащи на […] EUR, които отговарят на критериите за отпускане на помощ.
Комисията разбира, че германските органи са взели решение да не отпускат никаква помощ в това отношение.

(20) Допълнителното обучение включва до голяма степен общи мерки; единствено обучението за служители на рампа II
включва специфични мерки на стойност […] EUR. Обаче и обучението за служители на рампа I, които биха заменили
по-високо квалифицираните служители, ако не бъде отпусната помощ, също включва специфични мерки на стойност
[…] EUR, в резултат на което двете суми се анулират взаимно.
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г) Изчисляване
помощта
(97)

(98)
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на

допустимия

размер

на

Мярката, за която е отправено уведомление (с обявен
размер на допустимите разходи [(10—15)] млн. евро),
включва разходи в размер на [(8—12)] млн. евро, които
би трябвало да бъдат поети от DHL във всички случаи,
дори ако не бъде предоставена помощ за обучение. Тази
част от помощта, за която е отправено уведомление, не
води до допълнителни мерки за обучение, а покрива
обичайните оперативни разходи на дружеството, като по
този начин намалява обичайните разходи на пред
приятието. Следователно помощта не може да бъде
одобрена.
Останалите мерки включват допустими разходи в размер
на [(2—3)] млн. евро. Това отговаря на помощ в размер
на 1 578 109 EUR. Единствено тази част от помощта
отговаря на критериите за установяване на съвместимост
с общия пазар.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(99)

Комисията заключава, че помощта за DHL Leipzig, за
която е отправено уведомление, се отнася от една
страна до разходи в размер на [(8—12)] млн. EUR,
които DHL трябва да поеме във всички случаи, т. е.
дори, ако не бъде отпусната помощ, и от друга страна,
до разходи за мерки за обучение в размер на 2 630 182
EUR, които надхвърлят законовите изисквания и необхо
димите разходи, свързани с дейността на предприятието.

(100) Вследствие от горното Комисията счита, че частта от

помощта, за която е отправено уведомление, която не е
необходима за изпълнението на разглежданите мерки за
обучение, не води до допълнително обучение, а покрива
обичайни оперативни разходи на дружеството, като по
този начин намалява обичайните му разходи. Поради
това, по мнението на Комисията помощта ще наруши
конкуренцията и ще засегне условията за търговия до
степен, която противоречи на общия интерес. При тези
обстоятелства помощта не може да бъде оправдана на
базата на член 87, параграф 3, буква в) от Договора за
ЕО. Тъй като в случая не може да се приложи никое
друго изключение, предвидено в член 87, параграфи 2
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и 3 от Договора за ЕО, помощта в размер на
6 175 198 EUR не отговаря на критериите за устано
вяване на съвместимост с общия пазар.
(101) Останалите мерки, за които е отправено уведомление,

включващи допустими разходи в размер на [(2—3)]
млн. евро, за които е планирана помощ в размер на
1 578 109 EUR, отговарят на критериите за установяване
на съвместимост с общия пазар съгласно член 87,
параграф 3, буква в) от Договора за ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Държавната помощ, която Германия възнамерява да приведе в
действие в полза на DHL, е несъвместима с общия пазар до
размер от 6 175 198 EUR.
Останалата част от държавната помощ в размер на 1 578 109
EUR, която Германия възнамерява да приведе в действие в полза
на DHL, e съвместима с общия пазар по смисъла на член 87 от
Договора за ЕО.
Член 2
Германия уведомява Комисията в срок от два месеца от уведо
мяването за настоящото решение за мерките, предприети за
неговото спазване.
Член 3
Адресат на настоящото решение е Федерална република
Германия.
Съставено в Брюксел на 2 юли 2008 година.
За Комисията
Neelie KROES

Член на Комисията

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ
Институциите решиха, че занапред в техните текстове няма да се съдържа позоваване на
последното изменение на цитираните актове.
Освен ако не е посочено друго, позоваванията на актове в публикуваните тук текстове се
отнасят към актуалната версия на съответния акт.

