
 

AM\1166931BG.docx  PE624.162v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

23.10.2018 A8-0317/124/rev 

Изменение  124/rev 

Карл-Хайнц Флоренц 

от името на групата PPE 
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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 – част A 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Пластмасови продукти за еднократна 

употреба в обхвата на член 4 относно 

намаляване на потреблението 

Пластмасови продукти за еднократна 

употреба в обхвата на член 4 относно 

намаляване на потреблението 

 – Чаши за напитки и капаци за 

тях 

– – Съдове за храни, т.е. 

съдове като кутии, с или без капак, 

използвани за съхранение на храна, 

която е предназначена за незабавна 

консумация от съда, както на място, 

така и за изнасяне от обекта, без по-

нататъшна подготовка, като например 

съдове за храни, използвани в заведения 

за бързо хранене, с изключение на 

съдове за напитки, чинии, пликове и 

обвивки, съдържащи храни 

– – Съдове за храни, т.е. 

съдове като кутии, с или без капак, 

използвани за съхранение на храна, 

която е предназначена за незабавна 

консумация от съда, както на място, 

така и за изнасяне от обекта, без по-

нататъшна подготовка, като например 

съдове за храни, използвани в заведения 

за бързо хранене, с изключение на 

съдове за напитки, чинии, пликове и 

обвивки, съдържащи храни 

 Продажбата на храни в съд за порция 

храна за един човек или в съд в 

комплект с прибори за хранене 

показва, че въпросната храна е 

предназначена за непосредствена 

консумация от съда за храна. 

 По-нататъшната подготовка 

включва дейности като затопляне, 

добавяне на вряща вода, измиване, 

разрязване и нарязване на парчета. 

 Примери за пластмасови съдове за 

храна за еднократна употреба, 
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обхванати от части А, Д и Ж от 

настоящото приложение: 

 – Съдове за „бързо хранене“, като 

например кутии с храна и кутии със 

салата, съдържащи храна за 

консумация в студено състояние 

 – Съдове за „бързо хранене“, като 

например кутии с храна и кутии със 

салата, съдържащи храна за 

консумация в горещо състояние, освен 

когато след покупката на продукта 

храната трябва да бъде затоплена от 

потребителя 

 – Кутии за хамбургери, кутии за 

сандвичи, кутии за сандвичи в тънка 

питка 

 – Съдове за храна с порция храна 

за един човек, които съдържат 

прясна или обработена храна, която 

не се нуждае от по-нататъшна 

подготовка, например плодове, 

зеленчуци, десерти или сладоледи, и  

които се продават поединично 

 Примери за съдове, които не са 

пластмасови съдове за храна за 

еднократна употреба, обхванати от 

части А, Д и Ж от настоящото 

приложение: 

 – Съдове за храна, които 

съдържат сушена храна или храна, 

която се продава студена, като тази 

храна се нуждае от по-нататъшна 

подготовка 

 – Съдове за храна, съдържащи 

храна в порции за повече от един 

човек 

 – Съдове за храна с порция храна 

за един човек, които не се продават 

поединично 

 – Кофички за кисело  мляко с 

херметичен капак, продавани за 

консумация у дома 

– Чаши за напитки  
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