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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Целта на директивата съгласно нейния член 1 е „да се намали въздействието на 

определени пластмасови продукти върху околната среда, и по-специално върху водната 

среда, както и върху здравето на човека“. 

 

Поради това в становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони 

беше счетено, че е важно да се подчертаят видовете замърсяване с пластмаси, свързани 

със селското стопанство, дори ако те са по-силно представени на местно или на 

регионално равнище. Предложението на Комисията за намаляване на замърсяването с 

пластмасови отпадъци за еднократна употреба се основава на оценка на въздействието 

на основните – усреднено за ЕС – категории замърсяване с големи пластмасови 

отпадъци, които се превръщат в морски отпадъци, и на това се обръща особено 

внимание при изготвянето на предложението. 

 

На първо място следва да се уточни, че пластмасата, която се намира в полето или в 

селскостопанската екосистема, може да бъде погълната от животни или да премине във 

водни екосистеми и в крайна сметка да се озове в морето. По подобен начин 

пластмасата, която влиза в почвата, в крайна сметка ще бъде раздробена или разградена 

от почвената флора и фауна на по-малки части, включително микропластмаси, ще влезе 

в почвената вода и може да навлезе в сладководните екосистеми и след това в морските 

системи. Вторият начин на действие не се взема под внимание от базирания на морски 

отпадъци подход при оценката на въздействието, който е съсредоточен върху по-

големите отпадъци. 

 

На второ място, съществуват някои видове замърсяване с пластмаси, които 

преобладават на регионално или местно равнище, свързани със специфични видове 

земеползване, които включват използването на селскостопанска пластмаса. Те могат да 

бъдат съчетани с местни практики или инфраструктура, например трудностите, които 

много земеделски стопани или производители срещат при рециклирането на 

използвани пластмаси за мулчиране, или отказ да се приемат замърсени пластмасови 

листове. 

 

На последно място, трябва да се отбележи, че подходът на предложението на 

Комисията дава възможност за мерки за повишаване на осведомеността на 

потребителите, в този случай земеделските стопани, като тези мерки могат да бъдат под 

формата на информация за изхвърлянето и рециклирането на селскостопански 

пластмаси, изисквания за маркиране, разширена отговорност на производителите на 

пластмаси и т.н. Следователно тези мерки не предполагат непременно допълнителна 

неразумна или скъпоструваща тежест за земеделските стопани. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните 

изменения: 
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Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) поради голямата 

функционалност и относително 

ниската цена на пластмасите този 

материал все повече се разпространява 

повсеместно в ежедневието. 

Нарастващата му употреба за широка 

гама от приложения с кратък жизнен 

цикъл, които не са предназначени за 

повторна употреба или рентабилно 

рециклиране, означава, че свързаните с 

тях модели на производство и 

потребление стават все по-

неефикаснини и линейни. Ето защо, в 

контекста на плана за действие за 

кръговата икономика32, в европейската 

стратегия за пластмасите33 Комисията 

заключава, че трябва да се търси 

решение за постоянно нарастващото 

образуване на пластмасови отпадъци и 

тяхното изпускане в околната среда, в 

частност в морската среда, ако искаме 

да постигнем истинска кръгов жизнен 

цикъл при пластмасите. 

(1) поради относително ниската цена 

на пластмасите този материал все 

повече се разпространява повсеместно в 

ежедневието. Нарастващата му употреба 

за широка гама от приложения с кратък 

жизнен цикъл, които не са 

предназначени за повторна употреба 

или рентабилно рециклиране, означава, 

че свързаните с тях модели на 

производство и потребление стават все 

по-неефикасни и линейни. Ето защо, в 

контекста на плана за действие за 

кръговата икономика32, в европейската 

стратегия за пластмасите33 Комисията 

заключава, че трябва да се търси 

решение за постоянно нарастващото 

образуване на пластмасови отпадъци и 

тяхното изпускане в околната среда, в 

частност в морската среда, ако искаме 

да постигнем истинска кръгов жизнен 

цикъл при пластмасите. 

__________________ __________________ 

32 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите 

„Затваряне на цикъла — план за 

действие на ЕС за кръговата икономика“ 

(COM(2015) 0614 final). 

32 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите 

„Затваряне на цикъла — план за 

действие на ЕС за кръговата икономика“ 

(COM(2015) 0614 final). 

32 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите 

„Европейска стратегия за пластмасите в 

кръговата икономика“ (COM(2018) 28 

final). 

33 Съобщение на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален 

комитет и Комитета на регионите 

„Европейска стратегия за пластмасите в 

кръговата икономика“ (COM(2018) 28 

final). 

Or. en 
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Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) В съответствие с многостранните 

споразумения37  и законодателството на 

Съюза в областта на отпадъците38 от 

държавите членки се изисква да 

осигурят добро управление на 

отпадъците, за да предотвратяват и 

намаляват морските отпадъци от 

източници, разположени както в морето, 

така и на сушата. Съгласно 

законодателството на Съюза в областта 

на водите39 от държавите членки се 

изисква също така да се справят с 

морските отпадъци, когато те 

възпрепятстват постигането на 

добро състояние на околната среда в 

техните морски води, включително 

като принос към цел за устойчиво 

развитие № 14 на Организацията на 

обединените нации. 

(4) В съответствие с многостранните 

споразумения37  и законодателството на 

Съюза в областта на отпадъците38 от 

държавите членки се изисква да 

осигурят добро управление на 

отпадъците, за да предотвратяват и 

намаляват морските отпадъци от 

източници, разположени както в морето, 

така и на сушата. Съгласно 

законодателството на Съюза в областта 

на водите39 от държавите членки се 

изисква също така да се справят с 

морските отпадъци, за да гарантират, 

че техните свойства, в т.ч. 

химическият им състав и 

количествата им, не нанасят вреди 

на морските води, включително като 

принос към цел за устойчиво развитие 

№ 14 на Организацията на обединените 

нации. 

__________________ __________________ 

Конвенцията на Организацията на 

обединените нации по морско право 

(UNCLOS), Конвенцията за 

предотвратяване на замърсяването на 

морската среда от преднамерено 

изхвърляне на отпадъци и други 

материали от 1972 г. (Лондонската 

конвенция) и протоколът към нея от 

1996 г. (Лондонският протокол), 

приложение V към Международната 

конвенция за предотвратяване на 

замърсяването от плавателни съдове 

(MARPOL), Базелската конвенция за 

контрол на трансграничното движение 

на опасни отпадъци и тяхното 

обезвреждане. 

37 Конвенцията на Организацията на 

обединените нации по морско право 

(UNCLOS), Конвенцията за 

предотвратяване на замърсяването на 

морската среда от преднамерено 

изхвърляне на отпадъци и други 

материали от 1972 г. (Лондонската 

конвенция) и протоколът към нея от 

1996 г. (Лондонският протокол), 

приложение V към Международната 

конвенция за предотвратяване на 

замърсяването от плавателни съдове 

(MARPOL), Базелската конвенция за 

контрол на трансграничното движение 

на опасни отпадъци и тяхното 

обезвреждане. 

38 Директива 2008/98/ЕО и Директива 

2000/59/ЕО на Европейския парламент и 

38 Директива 2008/98/ЕО и Директива 

2000/59/ЕО на Европейския парламент и 
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на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно 

пристанищните приемни съоръжения за 

отпадъци от експлоатацията на корабите 

и на остатъци от товари (ОВ L 332, 

28.12.2000 г., стр. 81). 

на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно 

пристанищните приемни съоръжения за 

отпадъци от експлоатацията на корабите 

и на остатъци от товари (ОВ L 332, 

28.12.2000 г., стр. 81). 

39 Директива 2000/60/EО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

23 октомври 2000 г. за установяване на 

рамка за действията на Общността в 

областта на политиката за водите (ОВ 

L 327, 22.12.2000 г., стр. 1) и Директива 

2008/56/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване 

на рамка за действие на Общността в 

областта на политиката за морска среда 

(Рамкова директива за морска 

стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., 

стр. 19) 

39 Директива 2000/60/EО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

23 октомври 2000 г. за установяване на 

рамка за действията на Общността в 

областта на политиката за водите (ОВ 

L 327, 22.12.2000 г., стр. 1) и Директива 

2008/56/ЕО на Европейския парламент и 

на Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване 

на рамка за действие на Общността в 

областта на политиката за морска среда 

(Рамкова директива за морска 

стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., 

стр. 19) 

Or. en 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) В Съюза 80 — 85 % от морските 

отпадъци, измерени чрез преброяване 

по плажовете, представляват пластмаса, 

като 50 % от тях са пластмасови изделия 

за еднократна употреба и 27 % са 

изделия, свързани с риболова. 

Пластмасовите продукти за еднократна 

употреба включват разнообразна гама 

от често използвани бързооборотни 

потребителски продукти, които се 

изхвърлят, след като са били използвани 

веднъж за целта, за която са 

предоставени, рядко се рециклират и 

лесно водят до замърсяване с отпадъци. 

Значителна част от риболовните 

съоръжения, предлагани на пазара, не се 

събират за третиране. Поради това 

пластмасовите продукти за еднократна 

употреба и риболовните съоръжения, 

(5) В Съюза 80 — 85 % от морските 

отпадъци, измерени чрез преброяване 

по плажовете, представляват пластмаса, 

като 50 % от тях са пластмасови изделия 

за еднократна употреба и 27 % са 

изделия, свързани с риболова. 

Пластмасовите продукти за еднократна 

употреба включват разнообразна гама 

от често използвани бързооборотни 

потребителски продукти, които се 

изхвърлят, след като са били използвани 

веднъж за целта, за която са 

предоставени, рядко се рециклират и 

лесно водят до замърсяване с отпадъци. 

Значителна част от риболовните 

съоръжения, предлагани на пазара, не се 

събират за третиране. Поради това 

пластмасовите продукти за еднократна 

употреба и риболовните съоръжения, 
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съдържащи пластмаси, са особено 

сериозен проблем в контекста на 

морските отпадъци и представляват 

сериозен риск за морските екосистеми, 

биологичното разнообразие и 

потенциално за здравето на човека, и 

причиняват щети за дейности като 

туризма, рибарството и 

корабоплаването. 

съдържащи пластмаси, са особено 

сериозен проблем в контекста на 

морските отпадъци и представляват 

сериозен риск за морските екосистеми, 

биологичното разнообразие и здравето 

на човека, и причиняват щети за 

дейности като туризма, рибарството и 

корабоплаването. 

Or. en 

Обосновка 

Съображението се привежда в съответствие с член 1, в който се признава 

въздействието върху здравето. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 5 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5 a) ЕС следва да възприеме 

всеобхватен подход към проблема с 

микропластмасите и следва да 

насърчава всички производители да 

ограничават строго 

микропластмасите в своите 

препарати, както и да ограничават 

строго продуктите, образуващи 

микропластмаси, от навлизане в 

почвата и в сладководните, а оттам 

и в морските екосистеми. 

Or. en 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За да се съсредоточат усилията (7) За да се съсредоточат усилията 
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там, където са най-необходими, 

настоящата директива следва да 

обхваща само най-често срещаните 

пластмасови продукти за еднократна 

употреба, които е изчислено, че 

представляват около 86 % от 

пластмасите за еднократна употреба, 

които се срещат по плажове в Съюза, 

отчетени чрез преброяване. 

там, където са най-необходими, 

настоящата директива следва да 

обхваща най-често срещаните 

пластмасови продукти за еднократна 

употреба, които е изчислено, че 

представляват около 86 % от 

пластмасите за еднократна употреба, 

които се срещат по плажове в Съюза, 

отчетени чрез преброяване, както и 

риболовните съоръжения, които 

причиняват значителни щети като 

морски отпадъци. 

Or. en 

Обосновка 

В проекта на директива се разглеждат също и изхвърлените риболовни съоръжения. 

 

Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 7 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7 a) Съществуват значителни 

различия между регионите по 

отношение на източниците на 

замърсяване с пластмаси. В някои 

региони други пластмасови изделия 

допринасят значително за морските 

отпадъци, както се вижда от 

наблюдението, проведено съгласно 

Рамковата директива за морска 

стратегия и от гражданското 

общество В тези региони от 

държавите членки следва да се 

изисква да приемат специфични 

мерки за справяне с други 

преобладаващи на национално или 

местно равнище източници на 

замърсяване с пластмаси. Например 

селскостопанските пластмаси са 

свързани също така с проблемите на 

наземното замърсяване, ниските нива 

на рециклиране и неподходящото 
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изхвърляне. По-специално, може да 

съществува местно нежелание за 

приемане на селскостопански 

пластмаси за рециклиране. Такива 

селскостопански пластмаси следва да 

се приемат от съоръженията за 

рециклиране или унищожаване без 

ненужни препятствия. 

Or. en 

Обосновка 

Макар че този проект на директива обхваща пластмасовите продукти за еднократна 

употреба, които обикновено се срещат по плажовете в ЕС, видовете пластмаси се 

различават значително в различните региони. На отделни места се намират 

значителни количества определени видове пластмаси, които не са обхванати от 

настоящия проект на директива. В някои региони селскостопанските пластмаси са 

сериозен проблем: например извършени аутопсии показват, че те се поглъщат от 

кашалоти по южното крайбрежие на Испания. Освен това използваните пластмасови 

листове за мулчиране, по които има почва, могат да бъдат отказани от някои местни 

съоръжения за рециклиране. 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 7 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7 б) В допълнение, наземното 

замърсяване и замърсяването на 

почвата с по-големи пластмасови 

изделия и производните от тях 

частици или микропластмаси може 

да бъде значително на местно или 

регионално равнище. 

Or. en 

(http://recyclingnetwerk.org/2018/02/27/zwerfvuil-maakt-koeien-ziek-vlaanderen/ 

http://recyclingnetwerk.org/2018/02/26/zwerfafval-maakt-koeien-ziek/) 

Обосновка 

Целта на директивата е да се ограничи въздействието върху околната среда като 

цяло, въпреки че чрез оценката на въздействието се поставя акцент върху морските 
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отпадъци. Въпреки това местните проблеми в наземните и сладководните системи 

(които захранват морските системи) могат да бъдат сериозни. Например във 

Фландрия над 5000 крави годишно се разболяват след поглъщане на отпадъци (от 

общо 1,3 милиона); в Нидерландия между 11 000 и 13 000 крави годишно се нараняват 

сериозно от отпадъци, като в резултат на това загиват над 4000 (от общо 4,29 

милиона). 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 20 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) Бутилките за напитки, които са 

пластмасови продукти за еднократна 

употреба, са едни от най-често 

срещаните по плажовете в Съюза 

морски отпадъци. Това се дължи на 

неефективните системи за разделно 

събиране и слабото участие на 

потребителите в тези системи. 

Необходимо е да се насърчават по-

ефикасни системи за разделно събиране 

и поради това трябва да се установи 

минимална целева стойност за разделно 

събиране на бутилките за напитки, 

които са пластмасови продукти за 

еднократна употреба. Държавите членки 

следва да могат да постигнат тази 

минимална целева стойност, като 

определят целеви стойности за разделно 

събиране на бутилки за напитки, които 

са пластмасови продукти за еднократна 

употреба в рамките на схемите за 

разширена отговорност на 

производителя, или като създадат схеми 

за възстановяване на депозитите, или 

чрез всяка друга мярка, която те считат 

за подходяща. Това ще окаже пряко 

положително въздействие върху нивото 

на събираемост, качеството на 

събраните материали и качеството на 

рециклирания материал, което ще 

разкрие възможности за предприятията 

за рециклиране и пазара на рециклирани 

материали. 

(20) Бутилките за напитки, които са 

пластмасови продукти за еднократна 

употреба, са едни от най-често 

срещаните по плажовете в Съюза 

морски отпадъци. Това се дължи на 

неефективните системи за разделно 

събиране, слабото участие на 

потребителите в тези системи, а също 

така и на физическите и 

химическите свойства на 

пластмасата, които я правят 

устойчива на разграждане – тя 

остава в околната среда десетилетия 

или векове, след като пластмасовите 

изделия са изпълнили 

предназначението си. Необходимо е да 

се насърчават по-ефикасни системи за 

разделно събиране и поради това трябва 

да се установи минимална целева 

стойност за разделно събиране на 

бутилките за напитки, които са 

пластмасови продукти за еднократна 

употреба. Държавите членки следва да 

могат да постигнат тази минимална 

целева стойност, като определят целеви 

стойности за разделно събиране на 

бутилки за напитки, които са 

пластмасови продукти за еднократна 

употреба в рамките на схемите за 

разширена отговорност на 

производителя, или като създадат схеми 

за възстановяване на депозитите, или 

чрез всяка друга мярка, която те считат 
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за подходяща. Това ще окаже пряко 

положително въздействие върху нивото 

на събираемост, качеството на 

събраните материали и качеството на 

рециклирания материал, което ще 

разкрие възможности за предприятията 

за рециклиране и пазара на рециклирани 

материали. 

Or. en 

Обосновка 

Различните от пластмаси материали, които не попадат в системите за събиране, са 

по-малко устойчиви и има по-голяма вероятност да се разградят, следователно е по-

малко вероятно да се натрупат като плажни или морски отпадъци. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 22 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(22) Съгласно параграф 22 от 

Междуинституционалното 

споразумение между Европейския 

парламент, Съвета на Европейския съюз 

и Европейската комисия за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г.48 

Комисията следва да извърши оценка на 

настоящата директива. Тази оценка 

следва да се основава на натрупания 

опит и данните, събрани по време на 

прилагането на настоящата директива, 

както и на данните, събрани съгласно 

Директива 2008/56/ЕО или 

Директива 2008/98/ЕО. Оценката следва 

да предостави основата за оценяване на 

възможните по-нататъшни мерки и 

оценка на това дали, с оглед на 

мониторинга на морските отпадъци в 

Съюза, е необходимо да се преразгледа 

приложението, изброяващо 

пластмасовите продукти за еднократна 

употреба. При оценката следва също 

така да се разгледа дали научният и 

(22) Съгласно параграф 22 от 

Междуинституционалното 

споразумение между Европейския 

парламент, Съвета на Европейския съюз 

и Европейската комисия за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г.48 

Комисията следва да извърши оценка на 

настоящата директива. Тази оценка 

следва да се основава на натрупания 

опит и данните, събрани по време на 

прилагането на настоящата директива, 

както и на данните, събрани съгласно 

Директива 2008/56/ЕО или 

Директива 2008/98/ЕО. Оценката следва 

да предостави основата за оценяване на 

възможните по-нататъшни мерки и 

оценка на това дали, с оглед на 

мониторинга на морските отпадъци в 

Съюза, е необходимо да се преразгледа 

приложението, изброяващо 

пластмасовите продукти за еднократна 

употреба. При оценката следва също 

така да се разгледа дали научният и 
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технически прогрес, който е достигнат 

междувременно, включително 

разработването на биоразградими 

материали и изготвянето на критерии 

или стандарт за биоразградимост на 

пластмасите в морската среда, както е 

предвидено в европейската стратегия за 

пластмасите, позволява установяването 

на стандарт за биоразграждане на 

определени пластмасови продукти за 

еднократна употреба в морската среда. 

Този стандарт би включвал стандарт 
за изпитване на това дали, в резултат 

на физическо и биологично 

разграждане в морската среда, 

пластмасите напълно се разлагат на 

въглероден диоксид (CO2), биомаса и 

вода в рамките на достатъчно 

кратък срок, за да не настъпи вредно 

въздействие на пластмасите върху 

морските организми и натрупване на 

пластмаси в околната среда. Ако 

случаят е такъв, пластмасовите 

продукти за еднократна употреба, 

които отговарят на такъв стандарт, 

биха могли да бъдат освободени от 

забраната за пускане на пазара. 

Въпреки че в европейската стратегия за 

пластмасите вече са предвидени 

действия в тази област, там се признават 

и предизвикателствата, свързани със 

създаването на регулаторна рамка за 

пластмасите с биоразградими свойства, 

дължащи се на различните условия на 

морската среда в моретата и океаните. 

технически прогрес, който е достигнат 

междувременно, включително 

разработването на биоразградими 

материали и изготвянето на критерии 

или стандарт за биоразградимост на 

пластмасите в морската среда, както е 

предвидено в европейската стратегия за 

пластмасите, позволява установяването 

на стандарт за биоразграждане на 

определени пластмасови продукти за 

еднократна употреба в морската среда. 

Но като се има предвид, че 

биоразграждането е опция за края на 

жизнения цикъл и самото то има за 
резултат унищожаването на продукти 

за еднократна употреба, които след 

това се разлагат в различна степен в 

зависимост от околната среда, която 

замърсяват, и може да окажат 

въздействие върху сухоземни и морски 

живи организми, то разработването 
на критерии или стандарт за 

биоразградимост в морската среда не 

може да отговаря на условията за 

каквито и да било бъдещи 

освобождавания в рамките на 

настоящата директива. Целта на 

настоящата директива е да се 

предотврати и да се намали 

въздействието на определени 

пластмасови продукти върху 

околната среда и човешкото здраве и 
да се насърчи преход към кръгова 

икономика, която е подкрепена от 

системи за повторна употреба или 

рециклиране. Въпреки че в 

европейската стратегия за пластмасите 

вече са предвидени действия в тази 

област, там се признават и 

предизвикателствата, свързани със 

създаването на регулаторна рамка за 

пластмасите с биоразградими свойства, 

дължащи се на различните условия на 

морската среда в моретата и океаните. 

__________________ __________________ 

48 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 48 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 

Or. en 
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Обосновка 

Освобождаването на биоразградимите пластмаси в рамките на настоящата 

директива противоречи на целта и духа на текста, а именно опазването на околната 

среда, включително на морския живот и здравето на моретата. Да се подкрепя 

разработването на изделия за еднократна употреба, които се разлагат в околната 

среда и могат да бъдат погълнати от всяко случайно животно, без сигурност за 

тяхната безопасност, пречи на постигането на целта на настоящата директива. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Доколкото целите на настоящата 

директива, а именно да се предотврати и 

да се намали въздействието на 

определени пластмасови продукти за 

еднократна употреба и риболовни 

съоръжения, съдържащи пластмаси, 

върху околната среда, да се насърчи 

преходът към кръгова икономика, 

включително да се стимулират 

иновативните бизнес модели, продукти 

и материали, като по този начин също 

така се допринесе за ефикасното 

функциониране на вътрешния пазар, не 

могат да бъдат постигнати в достатъчна 

степен от държавите членки, а поради 

мащаба и последиците на действията 

могат да бъдат по-добре постигнати на 

равнището на Съюза, Съюзът може да 

приеме мерки в съответствие с 

принципа на субсидиарност, уреден в 

член 5 от Договора за Европейския 

съюз. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, уреден в същия 

член, настоящата директива не 

надхвърля необходимото за постигането 

на тези цели, 

(25) Доколкото целите на настоящата 

директива, а именно да се предотврати и 

да се намали въздействието на 

определени пластмасови продукти за 

еднократна употреба и риболовни 

съоръжения, съдържащи пластмаси, 

върху околната среда и здравето на 

човека, да се насърчи преходът към 

кръгова икономика, включително да се 

стимулират иновативните бизнес 

модели, продукти и материали, като по 

този начин също така се допринесе за 

ефикасното функциониране на 

вътрешния пазар, не могат да бъдат 

постигнати в достатъчна степен от 

държавите членки, а поради мащаба и 

последиците на действията могат да 

бъдат по-добре постигнати на 

равнището на Съюза, Съюзът може да 

приеме мерки в съответствие с 

принципа на субсидиарност, уреден в 

член 5 от Договора за Европейския 

съюз. В съответствие с принципа на 

пропорционалност, уреден в същия 

член, настоящата директива не 

надхвърля необходимото за постигането 

на тези цели, 

Or. en 
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Обосновка 

Това съответства на член 1, в който вече се признава, че въздействието върху 

здравето е повод за загриженост. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Целта на настоящата директива е да се 

предотврати и да се намали 

въздействието на определени 

пластмасови продукти върху околната 

среда, и по-специално върху водната 

среда, както и върху здравето на човека, 

и да се насърчи преходът към кръгова 

икономика с иновативни бизнес модели, 

продукти и материали, като по този 

начин също така се допринесе за 

ефикасното функциониране на 

вътрешния пазар. 

Целта на настоящата директива е да се 

предотврати и да се намали 

въздействието на пластмасите върху 

околната среда, и по-специално върху 

водната среда, както и върху здравето 

на човека, и да се насърчи преходът към 

кръгова нетоксична икономика с 

иновативни бизнес модели, нетоксични 

продукти и материали, като по този 

начин също така се допринесе за 

ефикасното функциониране на 

вътрешния пазар. 

Or. en 

Обосновка 

За да се намали въздействието върху здравето, целта трябва да бъде липса на 

токсичност. Това е в съответствие с желанието за нетоксично бъдеще, както вече е 

уредено по закон и планирано в някои държави членки. 

 

Изменение  12 

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 

Държавите членки предприемат 

необходимите мерки за постигане на: 

50-процентно намаляване на 

потреблението на тяхната територия на 

пластмасовите продукти за еднократна 

употреба, изброени в част А от 
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приложението, до … [шест години след 

крайната дата за транспониране на 

настоящата директива]. 

приложението, до 2025 г. и 80-

процентно намаляване до 2030 г. 

Or. en 

Обосновка 

В Директива 2015/720 относно пластмасовите торбички също се определят ясни 

общи цели, но на държавите членки се предоставя свобода да избират как да ги 

достигнат. Това доведе до драстично намаление на тънките пластмасови торбички – 

например в Ирландия намаление с 90% за една година. Тези изделия се внасят в Европа 

предимно от Азиатско-тихоокеанския регион. Държавите членки вече са предприели 

действия срещу тези изделия: Франция е забранила пластмасовите чашки и подобни 

мерки се разглеждат на Балеарските острови и в областта Навара в Испания. 

 

Изменение  13 

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 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, или 

ограничения за пускането на пазара. 

Тези мерки могат да варират в 

зависимост от въздействието върху 

околната среда и човешкото здраве на 

продуктите, посочени в първа алинея. 

Or. en 
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Изменение  14 

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 приема 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, до две години след 

влизането в сила на настоящата 

директива. 

Or. en 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

на всеки пуснат на пазара пластмасов 

продукт за еднократна употреба, 

посочен в част Г от приложението, е 

нанесена видима, ясно четлива и 

незаличима маркировка, която 

информира потребителите за един или 

повече от следните елементи: 

1. Държавите членки гарантират, че 

на всеки пуснат на пазара пластмасов 

продукт за еднократна употреба, 

посочен в част Г от приложението, е 

нанесена видима, ясно четлива и 

незаличима маркировка, която 

информира потребителите за следните 

елементи: 

Or. en 

Обосновка 

Важно е да се предостави информация не само за един от изброените елементи, а за 

всички, по-конкретно: наличието на пластмаси, въздействието на пластмасите върху 

околната среда и правилния начин за изхвърляне. Това е важно и за пластмасите, 

използвани в селското стопанство и храните, където земеделските стопани и 

опаковчиците са потребители. 
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Изменение  16 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) въздействието на замърсяването 

с отпадъци и други неправилни 

начини за обезвреждане на 

отпадъците от такива продукти и 

риболовни съоръжения, съдържащи 

пластмаси, върху околната среда, и 

по-специално върху морската среда. 

б) въздействието на пластмасите 

върху околната среда, включително 

почвата, и по-специално върху 

морската среда и здравето на човека. 

Or. en 

 

Изменение  17 

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

в съответствие с националното 

законодателство или практика 

физическите или юридическите лица 

или техните сдружения, организации 

или групи имат достъп до процедура за 

обжалване пред съд или друг законово 

установен независим и безпристрастен 

орган, където могат да оспорят 

материалната или процесуалната 

законосъобразност на решения, 

действия или бездействия, свързани с 

прилагането на членове 5, 6, 7 и 8, 

когато е изпълнено едно от следните 

условия: 

1. Държавите членки гарантират, че 

в съответствие с националното 

законодателство или практика 

физическите или юридическите лица 

или техните сдружения, организации 

или групи имат достъп до процедура за 

обжалване пред съд или друг законово 

установен независим и безпристрастен 

орган, където могат да оспорят 

материалната или процесуалната 

законосъобразност на решения, 

действия или бездействия, свързани с 

прилагането на членове 4, 5, 6, 7, 8 и 9, 

когато е изпълнено едно от следните 

условия: 

Or. en 

Обосновка 

Този член трябва да обхваща и задълженията, определени в член 4 (цели за 
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намаляване) и член 9 (цел за разделно събиране). 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 15 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията извършва оценка на 

настоящата директива до … [шест 

години след крайната дата за 

транспонирането ѝ]. Тази оценка се 

основава на наличната информация 

съгласно член 13. Държавите членки 

предоставят на Комисията всяка 

допълнителна необходима за целите на 

оценката и изготвянето на доклада 

информация, посочена в параграф 2. 

1. Комисията извършва оценка на 

настоящата директива до … [три 

години след крайната дата за 

транспонирането ѝ]. Тази оценка се 

основава на наличната информация 

съгласно член 13. Държавите членки 

предоставят на Комисията всяка 

допълнителна необходима за целите на 

оценката и изготвянето на доклада 

информация, посочена в параграф 2. 

Or. en 

Обосновка 

Шест години след изтичането на преходния период означава най-рано през 2027 г. 

Като се има предвид значението и неотложността на предизвикателството на 

замърсяването на околната среда и особено на морската среда, трябва да се извърши 

оценка на директивата по-рано. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 15 – параграф 3 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) дали е постигнат достатъчен 

научен и технически прогрес и дали са 

разработени критерии или стандарт 

за биоразградимост в морската среда, 

приложими за пластмасовите 

продукти за еднократна употреба, 

попадащи в приложното поле на 

настоящата директива, и техните 

заместители за еднократна 

употреба, за да се определи, според 

заличава се 
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случая, за кои изделия вече не трябва 

да се прилагат ограниченията за 

пускане на пазара. 

Or. en 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Приложение I – част Б – тире 6 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - полистирен във всички 

приложения, освен когато може да се 

докаже за специфично приложение, 

че материалът предоставя най-

голяма полза за околната среда и 

обществото във въпросното 

приложение и се улавя за обработка 

на отпадъци. 

Or. en 

Обосновка 

Експандираният полистирен (EPS) често се среща в околната среда и попада в 

морската вода като отпадък, оказващ въздействие върху околната среда, 

обществото и икономиката, поради свойството си бързо да се раздробява на 

пластмасови микрочастици. Въпреки че е възможно този материал да се рециклира, 

замърсяването от храни при употребата му и ниската му плътност правят 

рециклирането неикономично. Съществуват алтернативи за тези приложения. 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Приложение I – част Б – тире 6 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - съдържащи пластмаси 

опаковки или материали, 

предназначени за контакт с храни, 

които допринасят за навлизането на 

микропластмаси в почвата при 

компостиране или производство на 
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биогаз, като пластмасови пакетчета 

за чай или пакетчета с пластмасово 

покритие 

Or. en 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Приложение I – част Г – тире 3 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - селскостопански пластмаси, 

когато са определени като местно 

или национално значим елемент, 

допринасящ за замърсяването на 

околната среда с пластмаси, и при 

които степента на събираемост е 

под 90% 

Or. en 

Обосновка 

Селскостопанската пластмаса се добавя в списъка на продуктите, за които 

изискванията за предлагане на пазара ще включват етикетиране или информация за 

потребителите, в този случай земеделските стопани. 

 

Изменение  23 

Предложение за директива 

Приложение I – част Д – тире 8 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - селскостопански пластмаси, 

когато са определени като местно 

или национално значим елемент, 

допринасящ за замърсяването на 

околната среда с пластмаси, и при 

които степента на събираемост е 

под 90% 

Or. en 
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Обосновка 

Селскостопанската пластмаса се добавя в списъка на продуктите, за които 

производителите носят по-голяма отговорност при продажбата на стоки, в този 

случай на земеделски стопани. 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

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

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - селскостопански пластмаси, 

когато са определени като местно 

или национално значим елемент, 

допринасящ за замърсяването на 

околната среда с пластмаси 

Or. en 

Обосновка 

Селскостопанската пластмаса се добавя в списъка на продуктите, за които 

държавите членки следва да определят цели за разделно събиране, например засягащи 

достъпа до съоръжения за изхвърляне/рециклиране. 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Приложение I – част Ж – тире 9 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - селскостопански пластмаси, 

когато са определени като местно 

или национално значим елемент, 

допринасящ за замърсяването на 

околната среда с пластмаси 

Or. en 

Обосновка 

Селскостопанската пластмаса се добавя в списъка на продуктите, за които 

държавите членки следва да повишават осведомеността, например сред 
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ползвателите/потребителите в селскостопанската общност. Това може да включва 

например информация относно достъпа до съоръжения за изхвърляне/рециклиране. 

 


