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18.10.2018 A8-0317/128 

Изменение  128 

Елизабета Гардини, Джовани Ла Вия, Иноченцо Леонтини, Пилар Аюсо, Лоренцо 

Чеза, Франсиско Хосе Милян Мон, Масимилиано Салини, Вероника Лопе 

Фонтане, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Паул Рюбиг, Тереса Хименес-

Бесерил Барио, Херберт Дорфман, Алойз Петерле, Габриел Мато, Естер Еранс 

Гарсия, Рафаеле Фито, Алберто Чирио, Дубравка Шуйца, Андреа Коцолино, Пина 

Пичерно, Патриция Тоя, Никола Капуто, Изабела Де Монте, Джузепе Ферандино, 

Лара Коми, Салваторе Чику, Джанкарло Скота, Мара Бицото, Анджело Чока, 

Данило Оскар Ланчини, Марио Боргецио, Марко Дзани, Алдо Патричело, Ружа 

Томашич, Ремо Сернаджото, Карлос Итургайс, Роса Естарас Ферагут, Вернер Кун, 

Дьорд Хьолвени, Анна Заборска, Иван Щефанец, Михай Цуркану, Паулу Ранжел, 

Теодорос Загоракис, Моника Холмайер, Стефано Маулу, Ливия Ярока 

 

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 

Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Пластмасовите продукти за 

еднократна употреба могат да бъдат 

произведени от широк спектър от 

пластмаси.   Пластмасите обикновено се 

определят като полимерни материали, 

към които може да са добавени добавки. 

В обхвата на това определение обаче 

попадат някои естествени полимери. 

Немодифицираните естествени 

полимери не трябва да са обхванати, тъй 

като те се срещат в естествен вид в 

околната среда. Поради това 

определението за полимер в член 3, 

параграф 5 от Регламент (ЕО) 

№ 1907/2006 на Европейския парламент 

и на Съвета43 следва да бъде адаптирано 

и за целите на настоящата директива 

следва да се въведе отделно 

определение. Пластмасите, произведени 

с модифицирани естествени полимери, 

или пластмасите, произведени от 

изходни вещества на биологична 

(8) Пластмасовите продукти за 

еднократна употреба могат да бъдат 

произведени от широк спектър от 

пластмаси. Пластмасите обикновено се 

определят като полимерни материали, 

към които може да са добавени добавки. 

В обхвата на това определение обаче 

попадат някои естествени полимери. 

Немодифицираните естествени 

полимери не трябва да са обхванати, тъй 

като те се срещат в естествен вид в 

околната среда. Поради това 

определението за полимер в член 3, 

параграф 5 от Регламент (ЕО) 

№ 1907/2006 на Европейския парламент 

и на Съвета следва да бъде адаптирано и 

за целите на настоящата директива 

следва да се въведе отделно 

определение. Пластмасите, произведени 

с модифицирани естествени полимери, 

или пластмасите, произведени от 

изходни вещества на биологична 
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основа, на основата на изкопаеми 

горива или синтетични изходни 

вещества, не се срещат в естествен вид и 

поради това следва да бъдат разгледани 

в настоящата директива. Следователно 

адаптираното определение за 

пластмаси трябва да обхваща 

каучукови изделия на полимерна 

основа и пластмаси на биологична 

основа и биоразградими пластмаси, 

независимо от това дали са получени 

от биомаса и/или е предвидено да се 

разградят биологично с течение на 

времето. Някои полимерни материали 

не могат да функционират като основен 

структурен компонент на крайни 

материали и продукти, като полимерни 

покрития, бои, мастила и лепила. Тези 

материали не следва да бъдат 

разгледани в настоящата директива и 

поради това не следва да бъдат 

обхванати от определението. 

основа, на основата на изкопаеми 

горива или синтетични изходни 

вещества, не се срещат в естествен вид и 

поради това следва да бъдат разгледани 

в настоящата директива. Някои 

полимерни материали не могат да 

функционират като основен структурен 

компонент на крайни материали и 

продукти, като полимерни покрития, 

бои, мастила и лепила. Тези материали 

не следва да бъдат разгледани в 

настоящата директива и поради това не 

следва да бъдат обхванати от 

определението. 

_________________  

43 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

18 декември 2006 г. на Европейския 

парламент и на Съвета от 18 декември 

2006 година относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH), 

за създаване на Европейска агенция по 

химикали, за изменение на Директива 

1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент 

(ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и 

на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и 

директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 

93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията 

(OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1). 

 

Or. en 

Обосновка 

Като се има предвид новото специфично определение за биоразградими пластмаси в член 3, 

точка 13а, което съдържа подробна информация за края на жизнения цикъл на този вид 

пластмаса и пояснява, че биоразградимите пластмаси не са решение за замърсяването на 
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морската среда, е целесъобразно да не се включва позоваване на биоразградимите пластмаси, за 

да се избегне погрешно тълкуване. 
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18.10.2018 A8-0317/129 

Изменение  129 

Елизабета Гардини, Джовани Ла Вия, Иноченцо Леонтини, Лоренцо Чеза, 

Масимилиано Салини, Паул Рюбиг, Херберт Дорфман, Алойз Петерле, Габриел 

Мато, Рафаеле Фито, Алберто Чирио, Дубравка Шуйца, Лара Коми, Салваторе 

Чику, Джанкарло Скота, Мара Бицото, Анджело Чока, Данило Оскар Ланчини, 

Марио Боргецио, Марко Дзани, Алдо Патричело, Ружа Томашич, Ремо 

Сернаджото, Карлос Итургайс, Роса Естарас Ферагут, Вернер Кун, Дьорд 

Хьолвени, Андреа  Коцолино, Никола Капуто, Джузепе Ферандино, Ана Заборска, 

Иван Щефанец, Михай Цуркану, Паулу Ранжел, Теодорос Загоракис, Моника 

Холмайер, Стефано Маулу, Фулвио Мартушело 

 

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 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) За да се определи ясно 

приложното поле на настоящата 

директива, трябва да се даде 

определение на понятието „пластмасов 

продукт за еднократна употреба“. 

Определението следва да изключва 

пластмасови продукти, които са 

замислени, проектирани и пуснати на 

пазара, за да направят в рамките на своя 

експлоатационен живот многократни 

цикли или обороти, като се пълнят 

отново или се използват повторно за 

същата цел, за която са били 

определени. 

(9) За да се определи ясно 

приложното поле на настоящата 

директива, трябва да се даде 

определение на понятието „пластмасов 

продукт за еднократна употреба“. 

Определението следва да изключва 

пластмасови продукти, които са 

замислени, проектирани и пуснати на 

пазара, за да направят в рамките на своя 

експлоатационен живот многократни 

цикли или обороти, като се пълнят 

отново или се използват повторно за 

същата цел, за която са били 

определени, както и пластмасови 

продукти, които се използват в 

„затворен цикъл“  в сградите (като 

например чаши и бъркалки, 

използвани в автомати за продажба в 

предприятия, болници, училища, 

университети и др.), когато 

системите за управление на 

отпадъците налагат разделно 

събиране и рециклиране. 
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Or. en 

Обосновка 

The single use plastic products used in the vending industry, due to the peculiarities of the beverage 

distribution service through automatic vending machines, must not be within the scope of the directive 

because: 1) Vending service is mainly provided in closed locations where the collection of waste (offices, 

schools, universities and hospitals, etc.) is mandatory (“closed loop”) and also the consumption takes 

place near the machine; therefore they do not produce marine littering; 2) Single-use vending products 

are designed specifically for use in vending machines and therefore must have specific technical 

characteristics that guarantee the reliability of delivery in addition to the high temperature resistance (90 

°) of hot drinks (“No alternatives”); 3) Single-use vending products guarantee the hygiene and food 

safety of the food delivery service as they are stored inside the machine in a special container / dispenser 

and are not subject to contamination (“hygiene and food safety”). 



 

AM\1166470BG.docx  PE624.162v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/130 

Изменение  130 

Джовани Ла Вия, Елизабета Гардини, Иноченцо Леонтини, Лоренцо Чеза, 

Масимилиано Салини, Паул Рюбиг, Херберт Дорфман, Алойз Петерле, Габриел 

Мато, Рафаеле Фито, Алберто Чирио, Дубравка Шуйца, Лара Коми, Салваторе 

Чику, Джанкарло Скота, Мара Бицото, Анджело Чока, Данило Оскар Ланчини, 

Марио Боргецио, Марко Дзани, Алдо Патричело, Ружа Томашич, Ремо 

Сернаджото, Карлос Итургайс, Роса Естарас Ферагут, Вернер Кун, Дьорд 

Хьолвени, Андреа  Коцолино, Никола Капуто, Джузепе Ферандино, Ана Заборска, 

Иван Щефанец, Михай Цуркану, Паулу Ранжел, Теодорос Загоракис, Моника 

Холмайер, Стефано Маулу, Фулвио Мартушело 

 

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 А – тире 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

— 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. Съдовете, които 

съдържат предварително опакована 

храна, както е определено в 

Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 

Европейския парламент и на 

Съвета1а, не се считат за съдове за 

храни. 

 _________________ 

 1a Регламент (ЕС) № 1169/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 25 октомври 2011 г. за 

предоставянето на информация за 

храните на потребителите, за 
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изменение на регламенти (ЕО) 

№ 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета 

и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО 

на Комисията, Директива 90/496/ЕИО 

на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на 

Комисията, Директива 2000/13/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета, 

директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на 

Комисията и на Регламент (ЕО) 

№ 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 

22.11.2011 г., стр. 18). 

Or. en 

Обосновка 

В Регламент (ЕС) 1169/2011 се прави разграничение между предварително опакована храна и 

непредварително опакована храна. Привеждането на предложението в съответствие с този 

регламент би подкрепило съгласуваността на политиките и би улеснило изпълнението, тъй като 

много държави членки вече са приели правно определение за непредварително опакована храна с 

оглед на етикетирането за алергени. Например, в Ирландия понятието „непредварително 

опакована храна“ се отнася до храни, продавани директно на потребителите или на заведения за 

обществено хранене, или храни, предоставяни безплатно, като например храни, предлагани от 

благотворителни организации или като проби в хранителни магазини. 
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18.10.2018 A8-0317/131 

Изменение  131 

Елизабета Гардини, Джовани Ла Вия, Иноченцо Леонтини, Лоренцо Чеза, 

Масимилиано Салини, Паул Рюбиг, Херберт Дорфман, Алойз Петерле, Габриел 

Мато, Рафаеле Фито, Алберто Чирио, Дубравка Шуйца, Лара Коми, Салваторе 

Чику, Джанкарло Скота, Мара Бицото, Анджело Чока, Данило Оскар Ланчини, 

Марио Боргецио, Марко Дзани, Алдо Патричело, Ружа Томашич, Ремо 

Сернаджото, Карлос Итургайс, Роса Естарас Ферагут, Вернер Кун, Дьорд 

Хьолвени, Андреа  Коцолино, Никола Капуто, Джузепе Ферандино, Ана Заборска, 

Иван Щефанец, Михай Цуркану, Паулу Ранжел, Теодорос Загоракис, Моника 

Холмайер, Стефано Маулу, Фулвио Мартушело 

 

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, с изключение 

на тези, които се използват в 

„затворен цикъл“ в сградите (като 

например чаши, използвани в 

автоматите за продажба в 

предприятия, болници, училища, 

университетите и др.), когато 

системите за управление на 

отпадъците налагат разделно 

събиране и рециклиране. 

Or. en 

Обосновка 

Vending cups, due to the peculiarities of the beverage distribution service through automatic vending 

machines, must not be within the scope of the directive because: 1) Vending service is mainly provided in 

closed locations where the collection of waste (offices, schools, universities and hospitals, etc.) is 

mandatory (“closed loop”) and also the consumption takes place near the machine; therefore they do not 

produce marine littering; 2) Vending cups are designed specifically for use in vending machines and 

therefore must have specific technical characteristics that guarantee the reliability of delivery in addition 

to the high temperature resistance (90 °) of hot drinks (“No alternatives”); 3) Vending cups guarantee 

the hygiene and food safety of the food delivery service as they are stored inside the machine in a special 

container / dispenser and are not subject to contamination (“hygiene and food safety”). 



 

AM\1166470BG.docx  PE624.162v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/132 

Изменение  132 

Елизабета Гардини, Джовани Ла Вия, Иноченцо Леонтини, Пилар Аюсо, Лоренцо 

Чеза, Франсиско Хосе Милян Мон, Масимилиано Салини, Вероника Лопе 

Фонтане, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Паул Рюбиг, Тереса Хименес-

Бесерил Барио, Херберт Дорфман, Алойз Петерле, Габриел Мато, Естер Еранс 

Гарсия, Рафаеле Фито, Дубравка Шуйца, Алберто Чирио, Лара Коми, Салваторе 

Чику, Джанкарло Скота, Мара Бицото, Анджело Чока, Данило Оскар Ланчини, 

Марио Боргецио, Марко Дзани, Алдо Патричело, Ружа Томашич, Ремо 

Сернаджото, Карлос Итургайс, Роса Естарас Ферагут, Вернер Кун, Дьорд 

Хьолвени, Андреа  Коцолино, Пина Пичерно, Никола Капуто, Джузепе 

Ферандино, Ана Заборска, Иван Щефанец, Михай Цуркану, Паулу Ранжел, 

Теодорос Загоракис, Моника Холмайер, Стефано Маулу 

 

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 Б – тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Прибори за хранене (вилици, 

ножове, лъжици, пръчици за хранене) 

— Прибори за хранене (вилици, 

ножове, лъжици, пръчици за хранене) с 

изключение, до 2025 г., на 

доставяните в учебните и лечебните 

заведения по реда на обществени 

поръчки за доставки, както са 

определени в член 21а, точка 8 от 

Директива 2014/24/ЕС.1 
1„обществени поръчки за доставки“ 

означава договори, чийто предмет е 

покупка, лизинг, наем или финансов 

лизинг, със или без правото на 

закупуване на продуктите. 

Поръчките за доставки може да 

включват като допълнителен 

предмет дейности по проучване на 

терена и инсталиране; 

Or. en 
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Изменение  133 

Елизабета Гардини, Джовани Ла Вия, Иноченцо Леонтини, Пилар Аюсо, Лоренцо 

Чеза, Масимилиано Салини, Вероника Лопе Фонтане, Хосе Игнасио Салафранка 

Санчес-Нейра, Паул Рюбиг, Тереса Хименес-Бесерил Барио, Херберт Дорфман, 

Алойз Петерле, Габриел Мато, Естер Еранс Гарсия, Рафаеле Фито, Дубравка 

Шуйца, Алберто Чирио, Лара Коми, Салваторе Чику, Джанкарло Скота, Мара 

Бицото, Анджело Чока, Данило Оскар Ланчини, Марио Боргецио, Марко Дзани, 

Алдо Патричело, Ружа Томашич, Ремо Сернаджото, Карлос Итургайс, Роса 

Естарас Ферагут, Вернер Кун, Дьорд Хьолвени, Андреа  Коцолино, Пина Пичерно, 

Никола Капуто, Джузепе Ферандино, Ана Заборска, Иван Щефанец, Михай 

Цуркану, Паулу Ранжел, Теодорос Загоракис, Моника Холмайер, Стефано Маулу 

 

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 Б – тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Прибори за хранене (вилици, 

ножове, лъжици, пръчици за хранене) 

— Прибори за хранене (вилици, 

ножове, лъжици, пръчици за хранене) с 

изключение на доставяните в 

учебните и лечебните заведения по 

реда на обществени поръчки за 

доставки, както са определени в 

член 21а, точка 8 от Директива 

2014/24/ЕС.1 
1„обществени поръчки за доставки“ 

означава договори, чийто предмет е 

покупка, лизинг, наем или финансов 

лизинг, със или без правото на 

закупуване на продуктите. 

Поръчките за доставки може да 

включват като допълнителен 

предмет дейности по проучване на 

терена и инсталиране; 

Or. en 
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Изменение  134 

Елизабета Гардини, Джовани Ла Вия, Иноченцо Леонтини, Пилар Аюсо, Лоренцо 

Чеза, Франсиско Хосе Милян Мон, Масимилиано Салини, Вероника Лопе 

Фонтане, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Паул Рюбиг, Тереса Хименес-

Бесерил Барио, Херберт Дорфман, Алойз Петерле, Габриел Мато, Естер Еранс 

Гарсия, Рафаеле Фито, Дубравка Шуйца, Алберто Чирио, Лара Коми, Салваторе 

Чику, Джанкарло Скота, Мара Бицото, Анджело Чока, Данило Оскар Ланчини, 

Марио Боргецио, Марко Дзани, Алдо Патричело, Ружа Томашич, Ремо 

Сернаджото, Карлос Итургайс, Роса Естарас Ферагут, Вернер Кун, Дьорд 

Хьолвени, Андреа  Коцолино, Пина Пичерно, Никола Капуто, Джузепе 

Ферандино, Ана Заборска, Иван Щефанец, Михай Цуркану, Паулу Ранжел, 

Теодорос Загоракис, Моника Холмайер, Стефано Маулу 

 

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 Б – тире 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Чинии — Чинии с изключение на 

доставяните в учебните и лечебните 

заведения по реда на обществени 

поръчки за доставки, както са 

определени в член 21а, точка 8 от 

Директива 2014/24/ЕС. 1 
1„обществени поръчки за доставки“ 

означава договори, чийто предмет е 

покупка, лизинг, наем или финансов 

лизинг, със или без правото на 

закупуване на продуктите. 

Поръчките за доставки може да 

включват като допълнителен 

предмет дейности по проучване на 

терена и инсталиране; 

Or. en 
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Изменение  135 

Елизабета Гардини, Джовани Ла Вия, Иноченцо Леонтини, Пилар Аюсо, Лоренцо 

Чеза, Франсиско Хосе Милян Мон, Масимилиано Салини, Вероника Лопе 

Фонтане, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Паул Рюбиг, Тереса Хименес-

Бесерил Барио, Херберт Дорфман, Алойз Петерле, Габриел Мато, Естер Еранс 

Гарсия, Рафаеле Фито, Дубравка Шуйца, Алберто Чирио, Лара Коми, Салваторе 

Чику, Джанкарло Скота, Мара Бицото, Анджело Чока, Данило Оскар Ланчини, 

Марио Боргецио, Марко Дзани, Алдо Патричело, Ружа Томашич, Ремо 

Сернаджото, Карлос Итургайс, Роса Естарас Ферагут, Вернер Кун, Дьорд 

Хьолвени, Андреа  Коцолино, Пина Пичерно, Никола Капуто, Джузепе 

Ферандино, Ана Заборска, Иван Щефанец, Михай Цуркану, Паулу Ранжел, 

Теодорос Загоракис, Моника Холмайер, Стефано Маулу 

 

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 Б – тире 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Чинии — Чинии с изключение, до 2025 г., 

на доставяните в учебните и 

лечебните заведения по реда на 

обществени поръчки за доставки, 

както са определени в член 21а, 

точка 8 от Директива 2014/24/ЕС.1 
1„обществени поръчки за доставки“ 

означава договори, чийто предмет е 

покупка, лизинг, наем или финансов 

лизинг, със или без правото на 

закупуване на продуктите. 

Поръчките за доставки може да 

включват като допълнителен 

предмет дейности по проучване на 

терена и инсталиране; 

Or. en 
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Изменение  136 

Елизабета Гардини, Джовани Ла Вия, Иноченцо Леонтини, Лоренцо Чеза, 

Масимилиано Салини, Паул Рюбиг, Херберт Дорфман, Алойз Петерле, Габриел 

Мато, Рафаеле Фито, Дубравка Шуйца, Алберто Чирио, Лара Коми, Салваторе 

Чику, Джанкарло Скота, Мара Бицото, Анджело Чока, Данило Оскар Ланчини, 

Марио Боргецио, Марко Дзани, Алдо Патричело, Ружа Томашич, Ремо 

Сернаджото, Карлос Итургайс, Роса Естарас Ферагут, Вернер Кун, Дьорд 

Хьолвени, Андреа  Коцолино, Никола Капуто, Джузепе Ферандино, Ана Заборска, 

Иван Щефанец, Михай Цуркану, Паулу Ранжел, Теодорос Загоракис, Моника 

Холмайер, Стефано Маулу, Фулвио Мартушело 

 

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 Б – тире 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Бъркалки за напитки — Бъркалки за напитки с 

изключение на използваните в 

затворена верига в сградите (напр. 

бъркалките, използвани в автомати 

за продажба в дружества, болници, 

училища, университети и др.), където 

разделното събиране и рециклирането 

са задължителни съгласно системите 

за управление на отпадъци. 

Or. en 

Обосновка 

Vending plastic stirrers, due to the peculiarities of the beverage distribution service through automatic 

vending machines, must not be within the scope of the directive because: 1) Vending service is mainly 

provided in closed locations where the collection of waste (offices, schools, universities and hospitals, 

etc.) is mandatory (“closed loop”), and also the consumption takes place near the machine; therefore 

they do not produce marine littering; 2) Vending plastic stirrers are designed specifically for use in 

vending machines and therefore must have specific technical characteristics that guarantee the reliability 

of delivery in addition to the high temperature resistance (90 °) of hot drinks (“No alternatives”); 3) 

Vending cups guarantee the hygiene and food safety of the food delivery service as they are stored inside 

the machine in a special container / dispenser and are not subject to contamination (“hygiene and food 

safety”). 

 


