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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/95 

Изменение  95 

Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0317/2018 

Фредерик Рийс 

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната 

среда 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки предприемат 

необходимите мерки за постигане на 

значително намаляване на 

потреблението на тяхната територия на 

пластмасовите продукти за еднократна 

употреба, изброени в част А от 

приложението, до … [шест години след 

крайната дата за транспониране на 

настоящата директива]. 

Държавите членки предприемат 

необходимите мерки за постигане на 

намаляване наполовина (поне 50%) на 

потреблението на тяхната територия на 

пластмасовите продукти за еднократна 

употреба, изброени в част А от 

приложението, до … [шест години след 

крайната дата за транспониране на 

настоящата директива]. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/96 

Изменение  96 

Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0317/2018 

Фредерик Рийс 

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната 

среда 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Тези мерки могат да включват целеви 

стойности за намаляване на 

потреблението на национално равнище, 

мерки, гарантиращи предоставянето на 

използваеми повторно алтернативи на 

тези изделия на мястото на продажба 

на крайния потребител, икономически 

инструменти, като например мерки, 

гарантиращи, че на мястото на 

продажба на крайния потребител не се 

предоставят безплатно пластмасови 

продукти за еднократна употреба. Тези 

мерки могат да варират в зависимост от 

въздействието върху околната среда на 

продуктите, посочени в първа алинея. 

Тези мерки могат да включват целеви 

стойности за намаляване на 

потреблението на национално равнище, 

мерки, гарантиращи предоставянето на 

използваеми повторно алтернативи на 

тези изделия на крайния потребител, 

икономически инструменти, като 

например мерки, гарантиращи, че на 

мястото на продажба на крайния 

потребител не се предоставят безплатно 

пластмасови продукти за еднократна 

употреба. Тези мерки могат да варират в 

зависимост от въздействието върху 

околната среда на продуктите, посочени 

в първа алинея. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/97 

Изменение  97 

Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0317/2018 

Фредерик Рийс 

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната 

среда 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Предложение за директива 

Член 4 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията може да приеме акт 

за изпълнение, с който се определя 

методологията за изчисляване и 

проверка на значителното намаление 

на потреблението на пластмасови 

продукти за еднократна употреба, 

посочено в параграф 1. Този акт за 

изпълнение се приема в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в 

член 16, параграф 2. 

2. Комисията следва да приеме акт 

за изпълнение, с който се определя 

методологията за изчисляване и 

проверка на намалението на 

потреблението на пластмасови продукти 

за еднократна употреба, посочено в 

параграф 1. Този акт за изпълнение се 

приема в съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 16, 

параграф 2. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/98 

Изменение  98 

Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0317/2018 

Фредерик Рийс 

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната 

среда 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Предложение за директива 

Член 17 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки обаче прилагат 

мерките, необходими за постигане на 

съответствие с член 5 и член 7, 

параграф 1, считано от … [2 години 

след датата на влизане в сила на 

настоящата директива], и с член 6, 

параграф 1, считано от … [3 години 

след датата на влизане в сила на 

настоящата директива]. 

Държавите членки обаче прилагат 

мерките, необходими за постигане на 

съответствие с член 5 и член 7, 

параграф 1, считано от … [2 години 

след транспонирането на настоящата 

директива], и с член 6, параграф 1, 

считано от … [3 години след 

транспонирането на настоящата 

директива]. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/99 

Изменение  99 

Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0317/2018 

Фредерик Рийс 

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната 

среда 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Предложение за директива 

Приложение I – част A – тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Чаши за напитки — Чаши за напитки, включително 

съставни чаши, тоест чаши за 

кафе/чай за изнасяне от обекта и др. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/100 

Изменение  100 

Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0317/2018 

Фредерик Рийс 

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната 

среда 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Предложение за директива 

Приложение I — част В — тире 1 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – Съставни съдове за напитки, 

включително техните капачки и 

капаци 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/101 

Изменение  101 

Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0317/2018 

Фредерик Рийс 

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната 

среда 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

 

Предложение за директива 

Приложение I — част Е — тире 1 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – Чаши за напитки, 

включително съставни чаши 

Or. en 

 


