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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/137 

Изменение   137 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Дарио Тамбурано 

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 

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, следва да се изясни 

значението на понятието 

„еднократна употреба“. Следва да се 

счита, че продуктите са за 

еднократна употреба, ако те не 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 от 

производителя за същата цел, за която 

са били определени. 

Or. en 

Обосновка 

Определението за „пластмаса за еднократна употреба“ не следва да съдържа позоваване на 

продукти, които са „използвани само веднъж“ (както беше прието от комисията ENVI). 

Определението може да се окаже подвеждащо и да доведе до правна обърканост, защото може 

да се твърди, че един пластмасов продукт за еднократна употреба би могъл да се използва два 

пъти, и следователно да не попада в обхвата на директивата. 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/138 

Изменение  138 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Дарио Тамбурано 

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 

Съображение 12 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12а) Директива 94/62/ЕО, изменена 

с Директива (ЕС) 2015/720, определи 

изискване към Комисията до май 

2017 г. да извърши законодателен 

преглед относно мерките за 

намаляване на потреблението на 

много тънки пластмасови торбички 

за пазаруване, на основание 

въздействията на жизнения цикъл. 

До момента Комисията не е 

извършила такъв преглед. Като се 

има предвид, че подобни пластмасови 

торбички са много податливи на 

изхвърляне и допринасят за 

замърсяването на морската среда, е 

целесъобразно да се въведат мерки за 

ограничаване на пускането им на 

пазара, с изключение на строго 

необходимото. Много тънките 

пластмасови торбички за пазаруване 

не следва да се пускат на пазара като 

опаковки за насипни храни, освен 

когато те са необходими поради 

хигиенни причини или за опаковането 

на влажни насипни храни, като 

например сурово месо, риба или 

млечни продукти. В този случай 

следва да се използват само 

биоразградими и компостируеми 

торбички. По отношение на много 

тънките пластмасови торбички за 
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пазаруване, за които това 

ограничение за търговия не се прилага, 

съществуващите разпоредби, 

въведени с Директива (ЕС) 2015/720, 

остават приложими. 

Or. en 

Обосновка 

Когато това е необходимо поради хигиенни причини, следва да се използват само биоразградими 

и компостируеми тънки торбички за пазаруване, които от екологична гледна точка са по-добър 

вариант спрямо неизползваните пластмасови торбички. 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/139 

Изменение  139 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Дарио Тамбурано 

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 3 – параграф 1 – точка 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) „пластмасов продукт за 

еднократна употреба“ означава продукт, 

който е направен изцяло или отчасти от 

пластмаса и не е замислен, проектиран 

или пуснат на пазара, за да направи в 

рамките на своя експлоатационен 

живот многократни цикли или 

обороти, като се връща на 

производителя за повторно пълнене или 

се използва за същата цел, за която е 

бил замислен; 

(2) „пластмасов продукт за 

еднократна употреба“ означава продукт, 

който е направен изцяло или отчасти от 

пластмаса и е замислен, проектиран или 

пуснат на пазара, за да бъде използван 

за кратък период от време, без 
многократни цикли или връщане на 

производителя за повторно пълнене или 

използване, преди изхвърлянето му; 

Or. en 

Обосновка 

Определението за „пластмаса за еднократна употреба“ не следва да съдържа позоваване на 

продукти, които са „използвани само веднъж“ (както беше прието от комисията ENVI). 

Определението може да се окаже подвеждащо и да доведе до правна обърканост, защото може 

да се твърди, че един пластмасов продукт за еднократна употреба би могъл да се използва два 

пъти, и следователно да не попада в обхвата на директивата. 
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18.10.2018 A8-0317/140 

Изменение  140 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Дарио Тамбурано 

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 7 – параграф 1 – буква в a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) наличието в продукта на 

химикали, пораждащи безпокойство, 

като например опасни метали, 

фталати, PFAS, бисфеноли, както и 

вещества, нарушаващи функциите на 

ендокринната система, и други 

вещества, пораждащи сериозно 

безпокойство (SVHC), съгласно 

Регламент (ЕС) 1907/2006. 

Or. en 

Обосновка 

Продуктите следва да съдържат информация за наличието на химикали, пораждащи 

безпокойство. 
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18.10.2018 A8-0317/141 

Изменение  141 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Дарио Тамбурано 

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 10 – параграф 1 – буква б а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) наличието в продукта на 

химикали, пораждащи безпокойство, 

като например опасни метали, 

фталати, PFAS, бисфеноли, както и 

вещества, нарушаващи функциите на 

ендокринната система, и други 

вещества, пораждащи сериозно 

безпокойство (SVHC), съгласно 

Регламент (ЕС) 1907/2006. 

Or. en 

Обосновка 

Гражданите следва да бъдат информирани за наличието в продуктите на химикали, пораждащи 

безпокойство. 
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18.10.2018 A8-0317/142 

Изменение  142 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Дарио Тамбурано 

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 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - Бутилки за напитки 

Or. en 

Обосновка 

Бутилките за напитки следва също да бъдат обект на цел за намаляване. 
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18.10.2018 A8-0317/143 

Изменение  143 

Пиерникола Педичини, Елеонора Еви, Дарио Тамбурано 

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 Б — тире 6а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - Много тънки пластмасови торбички 

за пазаруване, освен когато те са 

необходими поради хигиенни причини 

за опаковането на влажни насипни 

хранителни продукти, като в този 

случай следва да се използват само 

много тънки торбички за пазаруване, 

които са биоразградими и 

компоституеми. 

Or. en 

Обосновка 

Когато това е необходимо поради хигиенни причини, следва да се използват само биоразградими 

и компостируеми тънки торбички за пазаруване, които от екологична гледна точка са по-добър 

вариант спрямо неизползваните пластмасови торбички. 

 


