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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Инициативата относно пластмасовите продукти за еднократна употреба е част от по-

широката програма на ЕС за преминаване към кръгова икономика и ще се занимае с 

икономическите стимули за намаляване на отпадъците в морските води. И по-

специално с отрицателните външни ефекти, генерирани от пластмасовите продукти за 

еднократна употреба. Външните ефекти са некомпенсираните последици от 

икономически решения върху трети страни. Те не са отчетени в процеса на вземане на 

решения на причинителя. От икономическа гледна точка те представляват форма на 

неефективност на пазара и могат да доведат до необходимост от държавна намеса. 

Предотвратяването и намаляването на замърсяването на морските води с пластмасови 

продукти за еднократна употреба (SUP) и риболовно оборудване, съдържащо 

пластмаси, допълват специфичните мерки за пластмасови микрочастици, предвидени в 

стратегията на ЕС за пластмасите. След като през 2015 г. бяха предприети действия по 

отношение на найлоновите торбички, 10 пластмасови продукта за еднократна употреба 

(SUP) и риболовно оборудване (т.нар. макропластмаса), бяха посочени като 

генериращи 70% от морските отпадъци в Европа. Важно е ЕС и държавите членки да 

предприемат подходящи мерки за справяне с екологичните аспекти на замърсяването 

на морската среда с отпадъци чрез намаляване на количеството пластмаса в океаните и 

по морските плажове, като в същото време се поставя по-силен акцент върху по-

широкия контекст на прехода към кръгова икономика по отношение на пластмасите. 

Изхвърлянето на отпадъци в морската среда е световен проблем, който далеч надхвърля 

границите на ЕС, и само едно глобално споразумение може да спомогне за цялостно 

справяне с предизвикателството, пред което е изправена нашата планета. Както 

показват проучванията, 80% от отпадъците в морските води са с произход от само 20 

държави, като нито една от тях не е държава – членка на ЕС. Поради това докладчикът 

призовава за глобален подход за борба със замърсяването с пластмаси и настоява за 

предприемане на необходимите мерки на равнището на Г-7 и Г-20, както и за 

изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие. 

Финансовият сектор следва да помогне на предприятията да инвестират повече в 

устойчиви решения преди правителствата да прибягнат до мерки на политиката. 

Докладчикът счита, че е за предпочитане да се възприеме подход, основан на 

повишаване на стандартите, който в крайна сметка да доведе не само до изтласкването 

на някои замърсяващи продукти от пазара, но същевременно и до насърчаване на 

научноизследователската и развойна дейност и иновациите за разработване на годни за 

рециклиране при по-ниски разходи, биоразградими или безвредни продукти. Тези нови 

стандарти следва да бъдат въведени в разумни срокове, за да се гарантира, че МСП 

могат да адаптират своя бизнес модел, тъй като огромна част от наброяващите близо 

50 000 дружества, представляващи отрасъла на преработвателите на пластмаси в ЕС, са 

МСП. 

Според изчисленията в анализа на Комисията предлаганите от нея варианти за забрана 

на някои SUP и целите за намаляване, разширената отговорност на производителя 

(EPR), мерките за проектиране на продукти и предоставяните на рибарите стимули за 

връщане на риболовното оборудване ще доведат до икономии в размер на 2,6 милиона 

тона CO2 еквивалент и ще спомогнат за предотвратяване на екологични щети в размер 
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на 11 милиарда евро. Разходите за предприятията за привеждане в съответствие 

възлизат на 2 милиарда евро, а за управлението на отпадъците – на 510 милиона евро. 

Потребителите ще спестят около 6,5 милиарда евро, докато системите за обратно 

изкупуване или равностойните на тях системи ще струват на потребителите 

допълнително 1,4 милиарда евро. Комисията изчислява допълнителните разходи за 

риболовната промишленост на 0,16% от приходите при най-благоприятния сценарий. 

Комисията обаче не предоставя данни за разходите по изпълнението на EPR, които 

изцяло се прехвърлят към крайния потребител. 

Борбата със замърсяването на морето с отпадъци може да създава икономически 

възможности. Предприятията могат да повишат своята конкурентоспособност 

посредством иновации и научноизследователска и развойна дейност, като допринасят 

за една декарбонизирана икономика с ефективно използване на ресурсите. 

Инвестициите в превенция на замърсяването на морето с отпадъци, устойчиви 

алтернативни материали, продукти и бизнес модели могат да спомагат за създаването 

на работни места и за повишаване на техническите и научните умения. Въпреки че 

приветстваме инициативата за намаляване на пластмасите от SUP, считаме, че е 

необходим балансиран подход, за да се гарантира пропорционалност. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по околна 

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

изменения: 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение -1 (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1) Икономическият просперитет 

на Съюза е неразривно свързан с 

дългосрочната устойчивост на 

околната среда. Повишаването на 

устойчивостта на икономическите 

модели на държавите членки може да 

разкрие нови възможности за 

иновации, конкурентоспособност и 

създаване на работни места. 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение -1а (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (-1a)  Предизвикателствата, 

свързани с третирането на 

пластмасовите отпадъци, могат да 

се превърнат във възможност 

европейската промишленост да 

стане световен лидер в намирането 

на решения за преминаване към 

кръгова икономика. 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Замърсяването с морски 

отпадъци има трансграничен характер и 

се признава като глобален проблем. 

Намаляването на морските отпадъци е 

действие от ключово значение за 

постигането на цел за устойчиво 

развитие № 14 на Организацията на 

обединените нации, която призовава за 

опазване и устойчиво използване на 

океаните, моретата и морските ресурси 

за устойчиво развитие36.  Съюзът трябва 

да играе своята роля в борбата с 

морските отпадъци и да се стреми да 

бъде лидер, определящ стандартите за 

света. Във връзка с това Съюзът работи 

съвместно с партньори в много 

международни форуми като Г-20, Г-7 и 

ООН за насърчаване на съгласувани 

действия. Настоящата инициатива е част 

от усилията на Съюза в това 

отношение. 

(3) Замърсяването с морски 

отпадъци има трансграничен характер и 

се признава като глобален проблем. 

Успешното предотвратяване на 

генерирането и управление на 

пластмасовите отпадъци се постига 

най-ефективно посредством 

международно сътрудничество и 

когато се използва научен, основан на 

доказателства подход. Намаляването 

на морските отпадъци е действие от 

ключово значение за постигането на цел 

за устойчиво развитие № 14 на 

Организацията на обединените нации, 

която призовава за опазване и 

устойчиво използване на океаните, 

моретата и морските ресурси за 

устойчиво развитие36. Съюзът трябва да 

играе своята роля в борбата с морските 

отпадъци и да се стреми да бъде лидер, 

определящ стандартите за света. Във 

връзка с това Съюзът следва да засили 

сътрудничеството си, по-специално с 

основните замърсяващи държави, и с 

партньори на международно равнище, 

като Г-20, Г-7 и ООН, за насърчаване на 

съгласувани действия. Настоящата 

инициатива е част от усилията на Съюза 

за намаляване на отпадъците за 



 

PE625.356v02-00 6/25 AD\1163363BG.docx 

BG 

устойчива и кръгова икономика.  

__________________ __________________ 

36 Програма до 2030 г. за устойчиво 

развитие, приета от Общото събрание на 

Организацията на обединените нации на 

25 септември 2015 г. 

36 Програма до 2030 г. за устойчиво 

развитие, приета от Общото събрание на 

Организацията на обединените нации на 

25 септември 2015 г. 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За да се съсредоточат усилията 

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. 

(7) За да се съсредоточат усилията 

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. Преходът 

към кръгова икономика ще наложи 

намаляване на употреба на 

пластмаси за еднократна употреба 

като цяло. 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 7а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Настоящата директива не 

засяга установените разпоредби в 

Директива 94/62/ЕО по отношение на 

пластмасовите продукти за 

еднократна употреба, които се 

считат за опаковки съгласно 

определението в член 3, параграф 1 от 

Директива 94/62/ЕО. 
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Обосновка 

Необходимо е пояснение относно пластмасовите опаковки за еднократна употреба, 

които са обхванати от Директива 94/62/ЕО. 

 

Изменение  6 

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 

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 

(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 

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 
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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. 

като основен структурен компонент на 

крайни материали и продукти, като 

полимерни покрития, облицовки или 

пластове, 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. 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 

(ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1). 

43 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

18 декември 2006 г. 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 

(ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1). 

 

Изменение  7 

Предложение за директива 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) За някои пластмасови продукти 

за еднократна употреба все още не 

съществуват подходящи и по-устойчиви 

леснодостъпни алтернативи и се очаква 

потреблението на повечето пластмасови 

продукти за еднократна употреба от 

този вид да се увеличи. За да се обърне 

тази тенденция и да се насърчат 

усилията за постигане на по-устойчиви 

решения, държавите членки следва да 

бъдат задължени да предприемат 

необходимите мерки за постигане на 

значително намаляване на 

потреблението на тези продукти, без да 

се излагат на риск хигиената на храните 

(11) За някои пластмасови продукти 

за еднократна употреба все още не 

съществуват подходящи и по-устойчиви 

леснодостъпни алтернативи и се очаква 

потреблението на повечето пластмасови 

продукти за еднократна употреба от 

този вид да се увеличи. За да се 

насърчат усилията за постигане на по-

устойчиви решения, държавите членки 

следва да бъдат задължени да 

предприемат необходимите мерки за 

постигане на значително намаляване на 

потреблението на тези продукти, както 

се прави с найлоновите торбички в 

съответствие с Директива 94/62/ЕО, 
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или безопасността на храните, добрите 

хигиенни практики, добрите 

производствени практики, 

информацията за потребителите или 

изискванията за проследимост, 

определени в законодателството на 

Съюза в областта на храните44. 

и без да се засяга член 18 от 

Директива 94/62/ЕО, без да се излагат 

на риск хигиената на храните или 

безопасността на храните, добрите 

хигиенни практики, добрите 

производствени практики, 

информацията за потребителите или 

изискванията за проследимост, 

определени в законодателството на 

Съюза в областта на храните44. 

Държавите членки следва да 

насърчават употребата на продукти 

за многократна употреба, които са 

подходящи за една кръгова икономика, 

без да се излага на риск свободното 

движение на стоки на вътрешния 

пазар и без да се нарушава 

конкуренцията между 

производителите от ЕС и извън него. 

Всички мерки, насочени към 

значително намаляване на 

потреблението на пластмасови 

продукти за еднократна употреба, 

следва да бъдат пропорционални на 

целите на настоящата 

директива. Тези мерки следва да 

отчитат въздействието на 

продуктите през целия им жизнен 

цикъл.  

__________________ __________________ 

 43a Директива 94/62/ЕО относно 

опаковките и отпадъците от 

опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., 

стр. 10 – 23). 

44 Регламент (ЕО) № 178/2002 за 

установяване на общите принципи и 

изисквания на законодателството в 

областта на храните (ОВ L 31, 

1.2.2002 г., стр. 1 – 24), Регламент (ЕО) 

№ 852/2004 относно хигиената на 

храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1 –

 54), Регламент (ЕО) № 1935/2004 

относно материалите и предметите, 

предназначени за контакт с храни и 

други относими законодателни актове, 

свързани с безопасността, хигиената и 

етикетирането на храните (ОВ L 338, 

44 Регламент (ЕО) № 178/2002 за 

установяване на общите принципи и 

изисквания на законодателството в 

областта на храните (ОВ L 31, 

1.2.2002 г., стр. 1 – 24), Регламент (ЕО) 

№ 852/2004 относно хигиената на 

храните (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1 –

 54), Регламент (ЕО) № 1935/2004 

относно материалите и предметите, 

предназначени за контакт с храни и 

други относими законодателни актове, 

свързани с безопасността, хигиената и 

етикетирането на храните (ОВ L 338, 
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13.11.2004 г., стр. 4 – 17). 13.11.2004 г., стр. 4 – 17). 

 

Изменение  8 

Предложение за директива 

Съображение 11а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) В съответствие с Директива 

94/62/ЕО от държавите членки следва 

да се изисква да нотифицират 

Комисията за проектомерките, 

свързани с опаковките, преди 

приемането им, за да се установи 

дали те няма да създадат пречки пред 

функционирането на вътрешния 

пазар. 

Обосновка 

Важно е да се гарантира съгласуваността между Директива 94/62/ЕО, особено на 

член 16 (нотифициране) и член 18 (свобода на пускане на пазара), и настоящата 

директива, когато става въпрос за пластмасови опаковки за еднократна употреба, и 

да се защитава вътрешният пазар за опаковки. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 

Съображение 14 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Някои пластмасови продукти за 

еднократна употреба завършват пътя си 

в околната среда в резултат на 

неправилно обезвреждане чрез 

канализацията или друго неправилно 

освобождаване в околната среда. Ето 

защо пластмасовите продукти за 

еднократна употреба, които често 

неправилно се обезвреждат чрез 

канализацията или по друг начин, 

следва да подлежат на изисквания за 

маркировка. Маркировката трябва да 

информира потребителите за 

(14) Някои пластмасови продукти за 

еднократна употреба завършват пътя си 

в околната среда в резултат на 

неправилно обезвреждане чрез 

канализацията или друго неправилно 

освобождаване в околната среда. Ето 

защо пластмасовите продукти за 

еднократна употреба, които често 

неправилно се обезвреждат чрез 

канализацията или по друг начин, 

следва да подлежат на изисквания за 

маркировка. Маркировката трябва да 

информира потребителите за 
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подходящите варианти за обезвреждане 

на отпадъците и/или вариантите за 

обезвреждане, които трябва да се 

избягват, и/или за отрицателното 

въздействие на отпадъците върху 

околната среда в резултат на 

замърсяване с отпадъци. На Комисията 

следва да бъде предоставено 

правомощието да определи 

хармонизиран формат за маркировката и 

при това определяне тя следва, при 

необходимост, да провери 

възприемането на предложената 

маркировка от представителни групи 

потребители, за да се гарантират 

нейната ефективност и ясно разбиране. 

подходящите варианти за обезвреждане 

на отпадъците и/или вариантите за 

обезвреждане, които трябва да се 

избягват, и/или за отрицателното 

въздействие на отпадъците върху 

околната среда в резултат на 

замърсяване с отпадъци. На Комисията 

следва да бъде предоставено 

правомощието да определи 

хармонизиран формат за маркировката, 

например лого, и при това определяне 

тя следва, при необходимост, да 

провери възприемането на 

предложената маркировка от 

представителни групи потребители, за 

да се гарантират нейната ефективност и 

ясно разбиране. По време на този 

процес Комисията следва да взема 

предвид съществуващите секторни 

доброволни споразумения, приети за 

тази цел. Освен това държавите 

членки може да определят правила за 

налагане на възпиращи глоби и 

санкции на отговорните за 

замърсяването на околната среда с 

отпадъци. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) По отношение на пластмасовите 

продукти за еднократна употреба, за 

които няма леснодостъпни подходящи и 

по-устойчиви алтернативи, държавите 

членки следва да въведат, в 

съответствие с принципа „замърсителят 

плаща“, и схеми за разширена 

отговорност на производителя, за да се 

покрият разходите за управление и 

почистване на отпадъците, както и 

разходите за мерки за повишаване на 

осведомеността за предотвратяване и 

намаляване на такива отпадъци. 

(15) По отношение на пластмасовите 

продукти за еднократна употреба, за 

които няма леснодостъпни подходящи и 

по-устойчиви алтернативи, държавите 

членки следва да въведат, в 

съответствие с принципа „замърсителят 

плаща“, и схеми за разширена 

отговорност на производителя, за да се 

покрият необходимите разходи за 

управление в съответствие с член 8 и 

член 8а от Директива 2008/98/ЕО и 

член 7 от Директива 94/62/ЕО, както и 

разходите за мерки за повишаване на 

осведомеността за предотвратяване и 
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намаляване на такива отпадъци. 

Обосновка 

Борбата с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци следва да бъде съвместно 

усилие на компетентните органи, производителите и потребителите. Проблемът с 

отпадъците не се решава с плащания от страна на производителите на разходите за 

почистване, а с различно поведение на потребителите, което се постига чрез 

образоване на потребителите и прилагане на съществуващото законодателство. 

Предотвратяването на отпадъците е много по-ефективно. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 15а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15a) Гарантира се еднакво 

прилагане на мерките за разширена 

отговорност на производителя, с цел 

да се избегнат нарушения на 

конкуренцията на вътрешния пазар. 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 15 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15б) Икономическите стимули 

могат да влияят на избора на 

потребителите, да насърчават или 

обезсърчават конкретни навици на 

потребителите и по този начин 

могат да се използват като 

ефективен инструмент нагоре по 

веригата за намаляване на 

въздействието на някои пластмаси 

върху околната среда. 
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Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Големият дял в морските 

отпадъци на пластмасите от изоставени, 

изгубени и изхвърлени риболовни 

съоръжения, съдържащи пластмаси, 

показва, че съществуващите правни 

изисквания46 не осигуряват достатъчно 

стимули за връщането на такива 

риболовни съоръжения на брега с цел 

събирането и третирането им. Чрез 

системата за събиране на непрeки такси, 

предвидена съгласно законодателството 

на Съюза относно пристанищните 

приемни съоръжения за предаване на 

отпадъци от кораби, се премахват 

стимулите за корабите да обезвреждат 

своите отпадъци в морето и се 

осигурява право на депониране. Тази 

система обаче следва да бъде 

подкрепена с допълнителни 

финансови стимули за рибарите при 

връщане на техните отпадъци от 

риболовни съоръжения на брега, за да 

избегнат евентуално увеличаване на 

непряката такса за отпадъци, която 

ще се плаща. Тъй като потенциалът за 

рециклиране на пластмасовите 

компоненти в риболовните съоръжения 

е висок, държавите членки следва да 

въведат, в съответствие с принципа 

„замърсителят плаща“, разширена 

отговорност на производителя за 

риболовни съоръжения, съдържащи 

пластмаси, за да улеснят разделното 

събиране на отпадъците от 

риболовни съоръжения и да 
финансират доброто управление на 

такива отпадъци от риболовни 

съоръжения, по-специално 

рециклирането. 

(16) Големият дял в морските 

отпадъци на пластмасите от изоставени, 

изгубени и изхвърлени риболовни 

съоръжения, съдържащи пластмаси, 

показва, че съществуващите правни 

изисквания46 не осигуряват достатъчно 

стимули за връщането на такива 

риболовни съоръжения на брега с цел 

събирането и третирането им. Чрез 

системата за събиране на непрeки такси, 

предвидена съгласно законодателството 

на Съюза относно пристанищните 

приемни съоръжения за предаване на 

отпадъци от кораби, се премахват 

стимулите за корабите да обезвреждат 

своите отпадъци в морето и се 

осигурява право на депониране. Тази 

система обаче не е достатъчно 

ефективна, за да накара рибарите да 

предават своите отпадъци от 

риболовни съоръжения на брега. Тъй 

като потенциалът за рециклиране на 

пластмасовите компоненти в 

риболовните съоръжения е висок, 

държавите членки следва да въведат, в 

съответствие с принципа „замърсителят 

плаща“, разширена отговорност на 

производителя за риболовни 

съоръжения, съдържащи пластмаси, за 

да финансират доброто управление на 

такива отпадъци от риболовни 

съоръжения, по-специално 

рециклирането. Освен това Комисията 

и държавите членки следва да 

работят заедно за създаване на 

механизми за намаляване на 

отпадъците от риболовни 

съоръжения и за улесняване на 

разделното събиране на отпадъци от 

риболовни съоръжения. 

__________________ __________________ 
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46 Регламент (ЕО) № 1224/2009 на 

Съвета, Директива 2000/59/ЕО и 

Директива 2008/98/ЕО. 

46 Регламент (ЕО) № 1224/2009 на 

Съвета, Директива 2000/59/ЕО и 

Директива 2008/98/ЕО. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) За да се предотвратят 

замърсяването с отпадъци и други 

неправилни форми на обезвреждане, 

водещи до морски отпадъци, 

съдържащи пластмаси, потребителите 

трябва да бъдат надлежно информирани 

за най-подходящите варианти за 

обезвреждане на отпадъците и/или за 

вариантите за обезвреждане, които 

трябва да се избягват, за добрите 

практики по отношение на 

обезвреждането на отпадъци и за 

въздействието върху околната среда на 

лошите практики за обезвреждане, както 

и за съдържанието на пластмаси в 

определени пластмасови продукти за 

еднократна употреба и риболовни 

съоръжения. Поради това държавите 

членки следва да бъдат задължени да 

предприемат мерки за повишаване на 

осведомеността, с които се гарантира, че 

такава информация се предоставя на 

потребителите. Информацията не 

трябва да съдържа рекламно 

съдържание, насърчаващо 

употребата на пластмасови 

продукти за еднократна употреба. 
Държавите членки следва да могат да 

избират най-подходящите мерки въз 

основа на естеството на продукта или 

неговата употреба. Производителите на 

пластмасови продукти за еднократна 

употреба и риболовни съоръжения, 

съдържащи пластмаси, следва да 

покриват разходите за мерките за 

повишаване на осведомеността като 

част от тяхното задължение за 

(18) За да се предотвратят 

замърсяването с отпадъци и други 

неправилни форми на обезвреждане, 

водещи до морски отпадъци, 

съдържащи пластмаси, потребителите 

трябва да бъдат надлежно информирани 

за най-подходящите варианти за 

обезвреждане на отпадъците и/или за 

вариантите за обезвреждане, които 

трябва да се избягват, за добрите 

практики по отношение на 

обезвреждането на отпадъци и за 

въздействието върху околната среда на 

лошите практики за обезвреждане, както 

и за съдържанието на пластмаси в 

определени пластмасови продукти за 

еднократна употреба и риболовни 

съоръжения. Поради това държавите 

членки следва да бъдат задължени да 

предприемат мерки за повишаване на 

осведомеността, включително 

образователни кампании в 

училищата, с които се гарантира, че 

такава информация се предоставя на 

потребителите, за да бъдат те 

стимулирани да променят 

поведението си и да участват по-

активно в предотвратяването на 

генерирането на отпадъци. Държавите 

членки следва да могат да избират най-

подходящите мерки въз основа на 

регионалните условия, естеството на 

продукта или неговата употреба. Трябва 

да се внимава да няма нарушаване на 

конкуренцията между местните 

производители на пластмасови 

продукти за еднократна употреба и 
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разширена отговорност на 

производителя. 
риболовни съоръжения, съдържащи 

пластмаси, и конкурентите, на 

които е позволено да продават 

продуктите си на единния пазар. 

Производителите на пластмасови 

продукти за еднократна употреба и 

риболовни съоръжения, съдържащи 

пластмаси, следва да участват в 

мерките за повишаване на 

осведомеността като част от своята 

отговорност. Производителите не са 

задължени да покриват разходите за 

тези кампании за повишаване на 

осведомеността. Борбата с 

нерегламентираното изхвърляне на 

отпадъци следва да бъде съвместно 

усилие на компетентните органи, 

производителите и потребителите. 

 

Изменение  15 

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 

(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 
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така да се разгледа дали научният и 

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. 

така да се разгледа дали научният и 

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. В 

оценката следва също така да се 

отчита икономическото въздействие 

върху секторите, които са най-силно 

засегнати от настоящата 

директива, включително разходите за 

привеждане в съответствие. 

__________________ __________________ 

48 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 48 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 
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Изменение  16 

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 съществено 

въздействието на определени 

пластмасови продукти върху околната 

среда, и по-специално върху водната 

среда, както и върху здравето на човека, 

и да се засили водещата роля на ЕС за 

насърчаване на прехода към кръгова 

икономика с иновативни и устойчиви 

бизнес модели, продукти и нетоксични 

материали, като по този начин също 

така се допринесе за ефикасното 

функциониране на вътрешния пазар. 

 

Изменение  17 

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, без да се засяга 

член 18 от Директива 94/62/ЕО, за 

постигане на значително намаляване на 

потреблението на тяхната територия на 

пластмасовите продукти за еднократна 

употреба, изброени в част А от 

приложението, до … [четири години 

след крайната дата за транспониране на 

настоящата директива]. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки осигуряват 1. Държавите членки създават 
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създаването на схеми за разширена 

отговорност на производителя за всички 

пуснати на пазара на Съюза 

пластмасови продукти за еднократна 

употреба, изброени в част Д от 

приложението, в съответствие с 

разпоредбите за разширена отговорност 

на производителя в Директива 

2008/98/ЕО. 

схеми за разширена отговорност на 

производителя за всички пуснати на 

пазара на Съюза пластмасови продукти 

за еднократна употреба, изброени в 

част Д от приложението, при условие че 

не възниква нарушение на 

конкуренцията и третирането на 

вносните и местните продукти е с 

еднакъв ефект върху пазарните цени. 
Гарантира се съответствие с 

разпоредбите за разширена отговорност 

на производителя в Директива 

2008/98/ЕО. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

По отношение на създадените по силата 

на параграф 1 схеми държавите членки 

гарантират, че производителите на 

пластмасови продукти за еднократна 

употреба, изброени в част Д от 

приложението, покриват разходите за 

събирането на отпадъци, състоящи се от 

тези пластмасови продукти за 

еднократна употреба, и за последващото 

им транспортиране и третиране, 

включително разходите за почистване 

на отпадъци и разходите за мерките за 

повишаване на осведомеността, 

посочени в член 10, във връзка с тези 

продукти. 

По отношение на създадените по силата 

на параграф 1 схеми държавите членки 

гарантират, че производителите на 

пластмасови продукти за еднократна 

употреба, изброени в част Д от 

приложението, покриват необходимите 

разходи  за събирането на отпадъци, 

състоящи се от тези пластмасови 

продукти за еднократна употреба, и за 

последващото им транспортиране и 

третиране, както се посочва в член 8 и 

член 8а от Директива 2008/98/ЕО, 

включително разходите за почистване 

на отпадъци и разходите за мерките за 

повишаване на осведомеността, 

посочени в член 10, във връзка с тези 

продукти. 

Обосновка 

Борбата с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци следва да бъде съвместно 

усилие на компетентните органи, производителите и потребителите. Проблемът с 

отпадъците не се решава с плащания от страна на производителите на разходите за 

почистване, а с различно поведение на потребителите, което се постига чрез 

образоване на потребителите и прилагане на съществуващото законодателство. 

Предотвратяването на отпадъците е много по-ефективно. 
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Изменение  20 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 4 a (нов) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Комисията публикува насоки 

относно прилагането на всички 

мерки, включително разпределението 

на разходите, относно разширената 

отговорност на производителя в 

съответствие с настоящия член. 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 4б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4б. Компетентният орган 

гарантира, че разходите на 

производителите във връзка с 

разширената отговорност на 

производителя са пропорционални и 

се съобщават на съответните 

субекти редовно и по достъпен и 

прозрачен начин. 

 

Изменение  22 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да определят целеви стойности за 

разделно събиране за относимите схеми 

за разширена отговорност на 

производителя. 

б) да определят целеви стойности за 

разделно събиране за относимите схеми 

за разширена отговорност на 

производителя или 

 

Изменение  23 
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Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 – буква ба (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) да определят системи за събиране 

на отпадъци, които са доказали 

своята ефективност и които те 

считат за подходящи за постигане на 

целите. 

 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки могат, наред с 

другото, да въведат мерки за 

повишаване на осведомеността, 

когато това е целесъобразно. Тези 

мерки за повишаване на 

осведомеността могат например да 

се провеждат в училища или 

дружества. 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 11 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Координиране на мерките Координиране на мерките между 

държавите членки 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 11а (нов) 



 

AD\1163363BG.docx 21/25 PE625.356v02-00 

 BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 11 а  

 Координиране на мерките на 

международно равнище 

 Комисията, в сътрудничество с 

държавите членки, се стреми да 

координира мерките за намаляване на 

въздействието на определени 

пластмасови продукти върху 

околната среда и в подкрепа на 

прехода към устойчиви икономически 

модели на международно равнище. 

 

Изменение  27 

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 … [пет 

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. 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 15 – параграф 3 – буква ва (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) икономическото въздействие 

върху секторите, които са най-силно 

засегнати от настоящата 

директива, и дали икономическото 

въздействие и разходите за 

привеждане в съответствие 
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отговарят на прогнозите в оценката 

на въздействието на Комисията. 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 15 – параграф 3 – буква вб (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вб) прилагането на настоящата 

директива по никакъв начин не оказва 

отрицателно въздействие върху 

конкурентоспособността на 

секторите, които са най-засегнати 

от настоящото предложение, спрямо 

техните конкуренти, базирани извън 

ЕС. 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Приложение I – част Г – тире 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

- Мокри кърпички, т.е. 

предварително навлажнени кърпички за 

лична хигиена, битова и промишлена 

употреба 

- Мокри кърпички, т.е. 

предварително навлажнени кърпички за 

лична хигиена, битова и промишлена 

употреба, и отпадъци от 

предварително навлажнена тоалетна 

хартия. 

 

Изменение  31 

Предложение за директива 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - Тютюневи продукти с филтри 

и филтри, продавани за употреба в 

комбинация с тютюневи продукти. 
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Обосновка 

Цигарените фасове са вторият най-често срещан боклук по плажовете, а един 

единствен фас замърсява минимум 500 литра вода. Ето защо е много важно 

потребителите да осъзнават последиците, когато хвърлят цигари на улицата. 
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