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…e консултантска компания, която помага на 
бизнеса да управлява въздействието си върху 
природния и социалния капитал.

denkstatt ...
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denkstatt 

 Част от denkstatt Group и 
международната мрежа на 
Inogen® Environmental Alliance

 25-годишен опит на европейския 
пазар и 11 години активно 
участие в бизнес процесите в 
България.

 Работим с големи международни 
и български компании, 
Европейската комисия, 
Министерство на околната среда 
и водите, Столична община и др.



Разработваме проучвания за 
Европейската Комисия
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 Рамков договор за 
проучвания към ЕК, 
като част от 
консорциум

 Разписване на насоки 
за прилагане на 
обновените 
Директиви



Освежаване на кръговото законодателство
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★ Директива 2000/53/ЕО 
относно излезлите от 
употреба превозни 
средства (ИУМПС);

★ Директива 2006/66/ЕО 
относно батерии и 
акумулатори и отпадъци 
от батерии и акумулатори;

★ Директива 2012/19/ЕС 
относно отпадъци от 
електрическо и 
електронно оборудване 
(ИУЕЕО);

★ Директива 1999/31/ЕО 
относно депонирането на 
отпадъци;

★ Директива 2008/98/ЕО 
относно отпадъците;

★ Директива 94/62/ЕО 
относно опаковките и 
отпадъците от опаковки.

2018 г.



Налагане на основни изисквания към 
опаковките
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 Анекс към Директива 94/62/ЕО 

 Премахване на опасните съставки, 
намаляване на теглото и осигуряване на 
възможност за (енергийно) оползотворяване

 Допълване на основните изисквания, вкл. 
улеснено събиране, сортиране и рециклиране

 Рециклиране - да, но на каква цена?

 „Проблематичните“ опаковки – вероятна 
забрана

 Диалог със засегнатия бизнес

 Хармонизация



Разширяване на отговорността на 
производителите
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 Модулиране на дължимата еко-такса 
според възможността за поправка, 
повторна употреба и рециклиране

 Пропорционални разходи, пряко 
отразяващи стойността на всички дейности, 
които трябва да се извършват от ОО

 Еднакво третиране за малките и големите 
търговци, вкл. разглеждане на de minimis 
критерии

 Компаниите-тарикати, които избягват 
плащането на еко-такса, ще бъдат 
подложени на по-строг контрол 



Отговорност на платформите за 
електронна търговия? 
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Онлайн продажбите нарастват 
главоломно – над 30% от ЕЕО в ЕС 
се търгува по този начин

 Заобикаляне на 
законодателството чрез продажби 
от разстояние

Липса на ясна регулация за това, 
кой носи отговорност

Платформите претендират, че са 
единствено посредници на 
транзакциите* *Цената на продукта включва разходи от 0 лв за 

събиране, третиране и изхвърляне на ИУЕЕО
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