
 

AD\1163839BG.docx  PE625.401v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
 

2018/0172(COD) 

27.9.2018 

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните 

относно предложението за директива на Европейския парламент и на 

Съвета относно намаляването на въздействието на определени 

пластмасови продукти върху околната среда 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

Докладчик по становище: Барбара Капел 

  



 

PE625.401v02-00 2/46 AD\1163839BG.docx 

BG 

PA_Legam 



 

AD\1163839BG.docx 3/46 PE625.401v02-00 

 BG 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

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 пластмасовите торбички, 10 пластмасови продукта за еднократна 

употреба (SUP) и риболовно оборудване (т.нар. макропластмаса), бяха идентифицирани 

като генериращи 70% от морските отпадъци в Европа. Важно е ЕС да предприеме 

подходящи мерки за справяне с екологичните аспекти на замърсяването на морската 

среда 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, що се отнася до 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 

настоява за глобален подход за борба със замърсяването от пластмаса и призовава за 

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

изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие. Освен това 

многонационалните кредитори и международните финансови организации следва да 

съсредоточават своите усилия върху мерки за намаляване на отпадъците в морските 

води чрез целеви програми за управление на отпадъците в рамките на кръговата 

икономика. 

Освен това осведомеността на потребителите представлява решаващ елемент за 

успешното намаляване на пластмасови изделия за еднократна употреба (SUP).  

Докладчикът е убеден, че кампаниите за повишаване на осведомеността и 

образованието са от основно значение за постигането на трайни резултати по 

отношение на мерките, налагани на държавите членки и промишлеността. 

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

на някои SUP и целите за намаляването им, 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 

на 11 милиарда евро. Разходите за предприятията за привеждане в съответствие 

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

Потребителите ще спестят около 6,5 млрд. евро, докато възстановяването на депозитите 

или равностойната система ще струва на потребителите допълнителни 1,4 млрд. 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. 

Докладчикът желае да подчертае, че като общ принцип вариантът на политиката за 

„забрана“ на някои видове продукти следва да бъде крайна мярка. Всъщност би било за 
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предпочитане да се възприеме подход, основан на повишаване на стандартите, което в 

крайна сметка би довело до премахването на някои замърсяващи продукти от пазара и 

същевременно би довело до насърчаване на научноизследователската и развойна 

дейност и иновациите за 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. 

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 промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

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

изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Позоваване 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

и по-специално член 192, параграф 1 от 

него, 

като взеха предвид Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

и по-специално член 192, параграф 1 от 

него, както и член 114, що се отнася 

до опаковките съгласно 

определението по член 3, параграф 1 

от Директива 94/62/ЕО, 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 1 
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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-неефикасни и линейни. Ето защо, в 

контекста на плана за действие за 

кръговата икономика, 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 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-неефикасни и линейни. Ето защо, в 

контекста на плана за действие за 

кръговата икономика, 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. Всички по-

нататъшни усилия в сегмента на 

пластмасите следва да се основават 

на и да са напълно съвместими с 

наскоро приетото законодателство 

на ЕС за кръговата икономика, и да се 

вписват в създадената по този начин 

система. 

__________________ __________________ 

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). 

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). 

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). 
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Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 1 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1 a) Наскоро приетото 

законодателство на ЕС в областта 

на отпадъците, по-специално 

Директива 2008/98/ЕС, 

Директива 94/62/ЕС и 

Директива 1999/31/ЕС, създаде 

сложна система за статистика за 

събирането и рециклирането на 

отпадъци, ясни цели за 

рециклирането на определени потоци 

от отпадъци, включително 

пластмаса, както и йерархия на 

отпадъците. Също така бяха 

определени стимули за преход към по-

кръгова икономика, по-широко 

използване на рециклирани 

материали, определени задължения за 

производителите в съответствие с 

минималните изисквания за 

разширена отговорност на 

производителя. Целта на 

настоящата директива не е да 

замести тази схема, а да я допълни с 

мерки, насочени към специфичния 

проблем с морските отпадъци. 

 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 1 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1б) Икономическият просперитет 

на Съюза е неразривно свързан с 

дългосрочната устойчивост на 

околната среда. Повишаването на 

устойчивостта на икономическите 
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модели на държавите членки може да 

създаде нови възможности за 

иновации, конкурентоспособност и 

откриване на работни места. 

 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 1 в (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1в) 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  6 

Предложение за директива 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Подходите на кръговата 

икономика, които отдават предимство 

на продуктите, които могат да бъдат 

повторно употребявани, и системите за 

повторна употреба, ще доведат до 

намаляване на образуваните отпадъци, а 

предотвратяването на отпадъците заема 

първо място в йерархията на 

отпадъците, заложена в член 4 от 

Директива 2008/98/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета34.Такива подходи 

са също така в съответствие с цел за 

устойчиво развитие № 1235 на 

Организацията на обединените нации за 

осигуряване на устойчиви модели на 

потребление и на производство. 

(2) Подходите на кръговата 

икономика, които отдават предимство 

на продуктите, които могат да бъдат 

повторно употребявани, и системите за 

повторна употреба, както и 

рециклируемостта на продуктите, 

ще доведат до намаляване на 

образуваните отпадъци, а 

предотвратяването на отпадъците заема 

първо място в йерархията на 

отпадъците, заложена в член 4 от 

Директива 2008/98/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета34. Такива 

подходи са също така в съответствие с 

цел за устойчиво развитие № 1235 на 

Организацията на обединените нации за 

осигуряване на устойчиви модели на 
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потребление и на производство. 

_________________ _________________ 

34 Директива 2008/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

19 ноември 2008 г. относно отпадъците 

и за отмяна на определени директиви 

(ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3). 

34 Директива 2008/98/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

19 ноември 2008 г. относно отпадъците 

и за отмяна на определени директиви 

(ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3). 

35 Програма до 2030 г. за устойчиво 

развитие, приета от Общото събрание на 

Организацията на обединените нации на 

25 септември 2015 г. 

35 Програма до 2030 г. за устойчиво 

развитие, приета от Общото събрание на 

Организацията на обединените нации на 

25 септември 2015 г. 

 

 

Изменение  7 

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) В моретата и океаните на 

планетата са се натрупали 150 

милиона тона пластмаси и 

пластмасови микрочастици, 

нанасящи сериозни вреди на морската 

фауна и флора, климата и 

биологичното разнообразие в световен 

мащаб, 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, като същевременно запазва 

справедлива конкурентна среда за 

своята промишленост. Във връзка с 

това Съюзът следва да се стреми към 

поемането на ангажименти от  



 

AD\1163839BG.docx 9/46 PE625.401v02-00 

 BG 

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 

устойчива 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  8 

Предложение за директива 

Съображение 3 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3 а) Въпреки усилията на ЕС в 

областта на дипломацията по 

отношение на климата и 

международното сътрудничество, 

ситуацията в някои трети държави 

все още е тревожна. ЕС трябва да 

увеличи усилията си по отношение на 

международното сътрудничество в 

областта на опазването на околната 

среда. ЕС следва да изпълнява ролята 

си на посредник и пионер на 

политиката в областта на околната 

среда и управлението на отпадъците. 

ЕС следва да се стреми да предава 

опит, да разпространява ноу-хау и 

технологии за справяне със 

замърсяването с пластмаси и да 

обмени най-добрите практики в 

областта на опазването на водната 

среда, нейното почистване и 

предотвратяването на 

замърсяването с пластмаси. 

 

Изменение  9 

Предложение за директива 
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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, 

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. 

(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, 

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 на 

животните; Те също така  
причиняват щети за дейности като 

туризма, рибарството и 

корабоплаването, по-специално в 

крайбрежните и островните региони. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Съществуващото 

законодателство на Съюза40 и 

инструментите на политиката 

предвиждат някои регулаторни ответни 

мерки за справяне с морските отпадъци. 

По-специално, пластмасовите отпадъци 

(6) Съществуващото 

законодателство на Съюза40 и 

инструментите на политиката 

предвиждат някои регулаторни ответни 

мерки за справяне с морските отпадъци. 

По-специално, пластмасовите отпадъци 
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подлежат на общите мерки и целеви 

стойности на Съюза за управление на 

отпадъците, като например целевата 

стойност за рециклиране на отпадъци от 

пластмасови опаковки41 и наскоро 

приетата в рамките на стратегията за 

пластмасите42 цел да се гарантира, че 

всички пластмасови опаковки ще бъдат 

годни за рециклиране до 2030 г. 

Въздействието на това 

законодателство върху морските 

отпадъци обаче не е достатъчно, а 

обхватът и равнището на амбиция на 

националните мерки за 

предотвратяване и намаляване на 

морските отпадъци се различават. 

Освен това някои от тези мерки, в 

частност ограниченията за търговия 

с пластмасови продукти за 

еднократна употреба, могат да 

създадат пречки пред търговията и 

да нарушат конкуренцията в Съюза. 

подлежат на общите мерки и целеви 

стойности на Съюза за управление на 

отпадъците, като например целевата 

стойност за рециклиране на отпадъци от 

пластмасови опаковки41 и наскоро 

приетата в рамките на стратегията за 

пластмасите42 цел да се гарантира, че 

всички пластмасови опаковки ще бъдат 

годни за рециклиране до 2030 г. 

_________________ _________________ 

40  Директива 2008/98/ЕО, 

Директива 2000/59/ЕО, 

Директива 2000/60/ЕО, 

Директива 2008/56/ЕО и Регламент (ЕО) 

№ 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 

2009 г. за създаване на система за 

контрол на Съюза за гарантиране на 

спазването на правилата на общата 

политика в областта на рибарството, за 

изменение на регламенти (ЕО) 

№ 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) 

№ 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) 

№ 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) 

№ 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) 

№ 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) 

№ 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за 

отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, 

(ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 

(ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1). 

40  Директива 2008/98/ЕО, 

Директива 2000/59/ЕО, 

Директива 2000/60/ЕО, 

Директива 2008/56/ЕО и Регламент (ЕО) 

№ 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 

2009 г. за създаване на система за 

контрол на Съюза за гарантиране на 

спазването на правилата на общата 

политика в областта на рибарството, за 

изменение на регламенти (ЕО) 

№ 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) 

№ 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) 

№ 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) 

№ 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) 

№ 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) 

№ 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за 

отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, 

(ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 

(ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1). 

41 Директива 94/62/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 20 декември 

1994 г. относно опаковките и 

отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 

31.12.1994 г., стр. 10). 

41 Директива 94/62/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 20 декември 

1994 г. относно опаковките и 

отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 

31.12.1994 г., стр. 10). 
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42 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). 

42 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). 

 

Изменение  11 

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, които 

причиняват значителни щети, като 

например замърсяване на моретата. 

Освен това в контекста на прехода 

към кръгова икономика държавите 

членки следва да се стремят да 

постигнат цялостно намаляване на 

потреблението на всички продукти и 

опаковки за еднократна 

употреба. При това трябва да се 

избягва всякаква дискриминация. 

 

 

Изменение  12 

Предложение за директива 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Пластмасовите продукти за 

еднократна употреба могат да бъдат 

(8) Пластмасовите продукти за 

еднократна употреба могат да бъдат 
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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 

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. 

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. Ето защо 

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 

като основен структурен компонент на 

крайни материали и продукти, като 

полимерни покрития, бои, мастила и 

лепила. Тези материали не следва да 

бъдат разгледани в настоящата 

директива и поради това не следва да 

бъдат обхванати от определението. 

__________________ __________________ 

43 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

18 декември 2006 г. на Европейския 

парламент и на Съвета от 18 декември 

2006 година относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и 

43 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

18 декември 2006 г. на Европейския 

парламент и на Съвета от 18 декември 

2006 година относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и 
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ограничаването на химикали (REACH), 

за създаване на Европейска агенция по 

химикали, за изменение на Директива 

1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент 

(ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и 

на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и 

директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 

93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията 

(OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1). 

ограничаването на химикали (REACH), 

за създаване на Европейска агенция по 

химикали, за изменение на Директива 

1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент 

(ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и 

на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и 

директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 

93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията 

(OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1). 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 

Съображение 8 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Необходимо е да се въведе 

общоприето определение за 

биоразградима и компостируема 

пластмаса. 

 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 8 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8 б) Пластмасовите продукти 

следва да се произвеждат, като се 

отчита целият им жизнен цикъл. 

Екологичният дизайн на 

пластмасовия продукт следва винаги 

да отчита фазата на производство, 

рециклируемостта и евентуалната 

възможност за повторна употреба на 

продукта. Когато е целесъобразно, 

производителите следва да бъдат 

насърчавани да използват единични 

или съвместими полимери за 

производството на техните 

продукти, за да опростят 

сортирането и да подобрят 

рециклируемостта, особено на 
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пластмасови опаковки. 

 

 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Пластмасовите продукти за 

еднократна употреба следва да бъдат 

разгледани чрез една или няколко 

мерки, в зависимост от различни 

фактори, като например наличието на 

подходящи и по-устойчиви алтернативи, 

възможността за промяна на моделите 

на потребление и степента, до която те 

вече са обхванати от съществуващото 

законодателство на Съюза. 

(10) Пластмасовите продукти за 

еднократна употреба следва да бъдат 

разгледани чрез една или няколко мерки 

в зависимост от различни фактори, като 

например наличието на подходящи, по-

устойчиви и икономически 

осъществими алтернативи, 

възможността за промяна на моделите 

на потребление и степента, до която те 

вече са обхванати от съществуващото 

законодателство на Съюза. 

Предложените мерки следва винаги да 

вземат под внимание Оценката на 

жизнения цикъл (LCA), за да се 

избегнат половинчати решения, 

които водят до още по-отрицателно 

въздействие върху различна част от 

околната среда или икономиката, 

като например заместване на 

пластмаси с подобен материал, 

произведен от биоматериал, без да 

има ясна оценка на 

биоразградимостта на този 

материал, включително 

биоразградимостта във водната 

среда. Настоящата директива не 

засяга разпоредбите, установени в 

Директива 94/62/ЕО, по отношение на 

продуктите за еднократна употреба, 

считани за опаковки съгласно 

определението в член 3, параграф 1 от 

същата директива. 

 

Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 10 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10 a) Отбелязва, че с оглед на 

прехода от икономика, основана на 

изкопаеми горива, и от гледна точка 

на климата, продуктите от 

пластмаса на биологична основа са 

по-устойчива алтернатива на 

пластмасите на основата на 

изкопаеми горива. Ето защо следва да 

се насърчава предоставянето на 

стимули, целящи заместване на 

материалите на основата на 

изкопаеми горива с материали на 

биологична основа. Това е в 

съответствие с целите на кръговата 

икономика, стратегията за 

биоикономика и стратегията за 

пластмасите. Комисията следва да 

обмисли включването на стимули за 

заместване в бъдещото предложение 

в областта на политиката, а при 

прегледа на Директивата за 

обществените поръчки (Директива 

2014/24/ЕС) да включи критерии за 

пластмасите въз основа на техния 

състав, равнище на пригодност за 

рециклиране и степен на опасност. 

Обосновка 

Регулирането в сегашния си вид остава неясно по отношение на пластмасите на 

биологична основа. Ползите от материалите на биологична основа за производството 

на пластмаси следва да бъдат признати и насърчавани, по-специално положителното 

им въздействие като по-устойчива алтернатива на пластмасите на полимерна 

основа, както и приносът им за намаляване на зависимостта от изкопаеми суровини. 

 

Изменение  17 

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 

(11) За някои пластмасови продукти 

за еднократна употреба все още не 

съществуват подходящи и по-устойчиви 
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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 

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 . 

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 премине към 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 

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. 

Намаляването на общото 

потребление на продукти за 

еднократна употреба е от решаващо 

значение при преминаването към 

кръгова икономика . 

_________________ _________________ 

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, 13.11.2004 г., стр. 4 – 17). 

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, 13.11.2004 г., стр. 4 – 17). 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) За други пластмасови продукти (12) За други пластмасови продукти 
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за еднократна употреба съществуват 

подходящи и по-устойчиви алтернативи, 

които също така са финансово достъпни 

и леснодостъпни. За да се ограничи 

неблагоприятното въздействие на тези 

продукти върху околната среда, 

държавите членки следва да бъдат 

задължени да забранят пускането им 

на пазара на Съюза. По този начин ще 

бъдат стимулирани използването на 

тези леснодостъпни и по-устойчиви 

алтернативи, както и иновативни 

решения за по-устойчиви бизнес 

модели, алтернативи за повторна 

употреба и заместване на материали. 

за еднократна употреба съществуват 

подходящи и по-устойчиви алтернативи, 

които също така са финансово достъпни 

и леснодостъпни. За да се ограничи 

неблагоприятното въздействие на тези 

продукти върху околната среда, 

държавите членки следва да бъдат 

задължени да забраняват или 

ограничават пускането на пазара на 

Съюза на продукти, които съдържат 

вещества и материали, за които 

съществуват устойчиви и налични 

алтернативи, освен ако те не 

отговарят на стандартите за морска 

биоразградимост, определени на 

равнището на ЕС, след доклада за 

оценка на Комисията, посочен в 

член 15, параграф 3, буква в) от 

настоящата директива. По този 

начин ще бъдат стимулирани 

използването на тези леснодостъпни и 

по-устойчиви алтернативи, както и 

иновативни решения за по-устойчиви 

бизнес модели, алтернативи за повторна 

употреба и заместване на материали. 

Целесъобразно е да се определят 

специфични критерии за оценка на 

жизнения цикъл на посочените 

алтернативи и да се прецени дали те 

отговарят на изискванията, които 

понастоящем са изпълнени от 

пластмасовите продукти за 

еднократна употреба, дали 

съответстват на 

законодателството на Съюза в 

областта на отпадъците и дали 

осигуряват по-голяма устойчивост. 

 

Изменение  19 

Предложение за директива 

Съображение 12 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12a) Директива 94/62/ЕО, изменена 

с Директива (ЕС) 2015/720, определи 

изискване към Комисията до май 
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2017 г. да извърши законодателен 

преглед относно мерки за намаляване 

на потреблението на много тънки 

пластмасови торбички за пазаруване 

въз основа на въздействията на 

жизнения цикъл. До момента 

Комисията не е извършила такъв 

преглед. Като се има предвид, че 

подобни пластмасови торбички много 

често биват изхвърляни, 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 по хигиенни 

причини (в които случаи следва да се 

използват биоразградими и 

компостируеми торбички) като при 

опаковането на влажна храна 

(например сурово месо, риба или 

млечни продукти). По отношение на 

много тънките пластмасови 

торбички за пазаруване, за които 

това ограничение за търговия не се 

прилага, съществуващите разпоредби, 

въведени с Директива (ЕС) 2015/720, 

остават приложими. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Съображение 12 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12 б) В съответствие с йерархията 

на управление на отпадъците 

държавите членки следва да 

предприемат мерки за насърчаване на 

възможностите за повторно 

използване на пластмаси за 

еднократна употреба, включително 

чрез поставяне на цели, икономически 

стимули, повишаване на 

осведомеността и осигуряване на 
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широко разпространение на 

алтернативите за многократна 

употреба. 

 

Изменение  21 

Предложение за директива 

Съображение 13 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13 а) Във връзка с доклада за 2016 г. 

на Програмата на ООН за околната 

среда (UNEP) Комисията изисква от 

европейските организации по 

стандартизация да разработят 

стандарт за биоразградимост в 

морска среда.  

 

 

Изменение  22 

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 

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 

(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 

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. В 
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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. 

сътрудничество с държавите членки 

Комисията следва да взема предвид 

приетите секторни доброволни 

споразумения за ясни правила за 

етикетиране, с цел информиране на 

потребителите, например чрез лого, 

дали продуктът подлежи на 

рециклиране или не. На Комисията 

следва да бъде предоставено 

правомощието да определи 

хармонизиран формат за маркировката и 

при това определяне тя следва, при 

необходимост и при отчитане на 

различните специфики в държавите 

членки, да провери възприемането на 

предложената маркировка от 

представителни групи потребители, за 

да се гарантират нейната ефективност и 

ясно разбиране. Маркировката следва 

да се поставя на видимо място върху 

опаковката на продуктите, които се 

продават на крайния потребител. 

 

 

Изменение  23 

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 разходите за управление и 

почистване на отпадъците, както и 

разходите за мерки за повишаване на 

осведомеността за предотвратяване и 

намаляване на такива отпадъци. По 

отношение на пластмасовите 

продукти за еднократна употреба, за 

които няма леснодостъпни 

подходящи и по-устойчиви 
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алтернативи, държавите членки 

следва да въведат, в съответствие с 

принципа „замърсителят плаща“, и 

схеми за разширена отговорност на 

производителя, за да се покриват 

разходите 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 изчистване на 

отпадъците и за мерки за повишаване 

на осведомеността за 

предотвратяване и намаляване на 

такива отпадъци. При това трябва 

да се взема предвид цялата 

потребителска верига и 

производителите не могат да бъдат 

държани отговорни за лошото 

поведение на потребителите. Следва 

да се прилага обща отговорност. 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Съображение 15 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15 a) На равнището на Съюза 

понастоящем не съществува приет 

научен стандарт за биоразградимост 

в морската среда, което подчертава 

спешната необходимостта 

Комисията да поиска от Европейския 

комитет по стандартизация да 

разработи отделен стандарт за 

биоразградимост в морската среда. 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Съображение 18 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18а) В съответствие с йерархията 

на управлението на отпадъците 
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държавите членки следва да 

поставят акцент върху 

предоставянето на информация 

относно алтернативите за 

многократна употреба на 

пластмасите за еднократна 

употреба. 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Съображение 19 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) В Директива 2008/98/ЕО са 

установени общи минимални 

изисквания за схемите за разширена 

отговорност на производителя. Тези 

изисквания следва да се прилагат за 

схемите за разширена отговорност на 

производителя, установени с 

настоящата директива. В настоящата 

директива обаче се установяват и 

допълнителни изисквания за разширена 

отговорност на производителя, 

например изискването производителите 

на определени пластмасови продукти за 

еднократна употреба да покриват 

разходите за почистване на отпадъци. 

(19) В Директива 2008/98/ЕО са 

установени общи минимални 

изисквания за схемите за разширена 

отговорност на производителя. Тези 

изисквания следва да се прилагат за 

схемите за разширена отговорност на 

производителя, установени с 

настоящата директива. В настоящата 

директива обаче се установяват и 

допълнителни изисквания за разширена 

отговорност на производителя, 

например изискването производителите 

на определени пластмасови продукти за 

еднократна употреба да покриват 

разходите за повишаване на 

осведомеността и за информиране на 

потребителите относно подходящия 

начин за обезвреждане и относно 

въздействието на отпадъците върху 

околната среда. Следва да се прилага 

принципът на споделена 

отговорност, както и по-добро 

сътрудничество между всички 

съответни сектори, включително 

производителите, потребителите и 

обществената сфера. 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Съображение 20 
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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 и слабото участие на 

потребителите в тези системи. 

Необходимо е да се насърчават по-

ефикасни системи за разделно събиране 

и от държавите членки зависи да 

установят най-ефективната и 

подходяща схема за събиране, за да 

постигнат целите, залегнали в 

Директива 2008/98/ЕО и 

Директива 94/62/ЕО. По-доброто 
събиране и по-високите нива на 

рециклиране биха могли да бъдат 

подпомогнати чрез мерки за 

екологичен дизайн, например чрез 

насърчаване на производителите да 

използват единични или съвместими 

полимери или чрез въвеждане на други 

мерки, които насърчават 

производителите да използват 

устойчиви материали. Това ще окаже 

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. 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Съображение 20 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (20 a) Държавите членки следва да 

обмислят въвеждането на 

задължително рециклирано 
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съдържание на някои пластмасови 

продукти, за да подпомогнат нивата 

на рециклиране и да търгуват с 

рециклирани материали. Следва да се 

подкрепят промишлените полезни 

взаимодействия в това отношение, 

тъй като отпадъците от един 

отрасъл на промишлеността биха 

могли да бъдат ценен ресурс за друг 

отрасъл. Държавите членки следва да 

играят своята роля в подкрепата на 

тези полезни взаимодействия и да 

стимулират доброволни дейности на 

производителите в областта на 

предотвратяването на изхвърлянето 

на отпадъци и по-доброто управление 

на отпадъците и в борбата със 

замърсяването. 

 

Изменение  29 

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 и на риболовни 

съоръжения 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 и 

риболовните съоръжения, 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. 

_________________ _________________ 

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

Обосновка 

За да се предприемат всички необходими действия за предотвратяване на морските 

отпадъци, все още съществува необходимост от оценяване на техническия и научния 

напредък на всички продукти, които биха могли да достигнат до морската среда. 
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Изменение  30 

Предложение за директива 

Съображение 23 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) Държавите членки следва да 

предвидят правила относно 

приложимите санкции при нарушаване 

на разпоредбите на настоящата 

директива и да осигурят тяхното 

прилагане. Тези санкции следва да 

бъдат ефективни, пропорционални и 

възпиращи. 

(23) Държавите членки следва да 

предвидят правила относно 

приложимите санкции при нарушаване 

на разпоредбите на настоящата 

директива и да осигурят тяхното 

прилагане. Тези санкции следва да 

бъдат ефективни, пропорционални и 

възпиращи. Потребителите също 

следва да бъдат стимулирани или 

наказвани за поведението си. 

 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Съображение 25 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (25a) Необходимо е да се насърчават 

чрез осигуряване на подкрепа за 

научните изследвания и иновации, 

включително по линия на програмата 

„Хоризонт Европа“, инвестициите в 

ефективни по отношение на 

ресурсите и кръгови решения, като 

например възможностите за 

превенция и проектиране, 

диверсификация на суровините и 

иновационни технологии за 

рециклиране като молекулярно и 

химическо рециклиране, както и 

подобряване на механичното 

рециклиране; в това отношение 

следва да се подчертае иновативният 

потенциал на стартиращите 

предприятия; Европейският 

парламент подкрепя създаването на 

стратегическа програма за научни 

изследвания и иновации относно 

цикличността на материалите, със 

специален акцент върху пластмасите 
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и материалите, съдържащи 

пластмаси, както и върху 

опаковките; ще бъде необходимо 

подходящо финансиране, за да се 

улесни привличането на частни 

инвестиции; публично-частните 

партньорства могат да спомогнат за 

ускоряването на прехода към кръгова 

икономика; 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Съображение 25 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (25 б) Насърчаването на научните 

изследвания и иновациите е 

необходимо средство и предпоставка 

за постигането на по-устойчива за 

създаване на стойност в сектора на 

опаковането. За тази цел е 

желателно да се подкрепят 

механизмите за финансиране в 

контекста на европейските 

инструменти за планиране в 

областта на 

научноизследователската и 

развойната дейност, като например 

рамковите програми на ЕС за научни 

изследвания и иновации (т.е. 

„Хоризонт 2020“) предвид 

предстоящата програма за 

стратегически иновации в областта 

на пластмасите. 

 (Това изменение следва да бъде 

включено като ново съображение; 

конкретното място не е важно.) 

Обосновка 

Изследванията и иновациите са основата на устойчивостта. С оглед на това е 

необходимо да се отделя адекватна помощ и средства за научни изследвания и 

иновации в сектора на опаковките, за да се подпомагат съответните промишлени 

отрасли в задачата им да постигат целите, посочени в стратегията за 

пластмасите. 
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Изменение  33 

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 

затвърди водещата роля на Съюза за 

предотвратяване и значително 

намаляване на 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 чрез 

намаляване на потреблението на 

продукти за еднократна употреба и 

насърчаване на устойчиви и 
иновативни бизнес модели, продукти и 

материали, като по този начин също 

така се допринесе за ефикасното 

функциониране на вътрешния пазар. 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – точка 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) „пластмаса“ означава материал, 

състоящ се от полимер по смисъла на 

член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) 

№ 1907/2006, към който може да са 

добавени добавки или други вещества и 

който може да функционира като 

основен структурен компонент на 

крайни продукти, с изключение на 

естествени полимери, които не са били 

химически модифицирани; 

(1) „пластмаса“; материал, състоящ 

се от полимер по смисъла на член 3, 

параграф 5 от Регламент (ЕО) 

№ 1907/2006, към който може да са 

добавени добавки или други вещества и 

който функционира като основен 

структурен компонент на крайни 

продукти, с изключение на естествени 

полимери, които не са били химически 

модифицирани, и полимерни 

покрития, облицовки или слоеве, бои, 

мастила и лепила, които не могат да 

функционират като основен 

структурен компонент на крайни 
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изделия и продукти; 

 

Изменение  35 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – точка 1 a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) биоразградими и 

компостируеми пластмаси и 

пластмаси, съдържащи високи нива 

на възобновяеми суровини, посочени в 

европейския стандарт UNI EN 13432 

и Директива 94/62/EО относно 

опаковките и отпадъците от 

опаковки, които дават възможност 

да се оптимизира управлението на 

органичните отпадъци, да се намали 

въздействието върху околната среда 

и допринасят за развитието на 

непорочна система със съществени 

дългосрочни ползи за цялото 

производство, потребление и цикъла 

на обезвреждане. 

Обосновка 

Тези материали, произведени чрез използване на редица технологии в областта на 

нишестето, целулозата, растителните масла и техните комбинации, са направени 

посредством интегрирана верига, която следва модел на биоикономиката, отчитащ 

териториалното възстановяване и иновациите в промишлените съоръжения. 

 

Изменение  36 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – точка 1 б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1б) „покрития“ означава един слой 

или повече слоя, който/които не е/са 

самоносещ(и), произведени с 

използване на пластмаса съгласно 

определението в член 3, параграф 1 от 

настоящия законодателен акт, 
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нанасян(и) върху материал или 

изделие с цел придаване на специални 

свойства или подобряване на 

техническите му/им 

характеристики; 

Обосновка 

За целите на настоящата директива и за да се гарантира еднакво тълкуване от 

държавите членки и добро функциониране на единния пазар на ЕС, определението за 

покритие в настоящата директива следва да се дефинира ясно въз основа на вече 

съществуващото определение в Регламент (ЕС) 2018/213 на Комисията за изменение 

на Регламент (ЕС) № 10/2011. 

 

Изменение  37 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – точка 2 a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2 а) „много тънки пластмасови 

торбички за пазаруване“ означава 

тънки пластмасови торбички за 

пазаруване с дебелина на стената под 

15 микрона. 

Обосновка 

Много тънките пластмасови торбички за пазаруване следва да се определят само въз 

основа на тяхната дебелина. Вече съществуват алтернативи за насипната храна; 

затова и не е правилно да се изискват много тънки торбички за хигиенни цели или за 

опаковане на тези храни в насипно състояние. Следователно не е подходящо 

позоваването на определението в член 3 от Директива 94/62/ЕО. 

 

 

Изменение  38 

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 

Държавите членки предприемат 

необходимите мерки за постигане на 

значително намаляване на 
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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]. 

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 извършват оценка на 

социалните, икономическите и 

екологичните въздействия, за да 

приемат планове на национално 

равнище за постигането на това 

намаляване, включително 

специфични количествени цели за 

намаляване, специфични стимули за 

засегнатите сектори и предприетите 

мерки. Националните планове се 

представят на Комисията и при 

необходимост се актуализират. 

Комисията може да отправя 

препоръки относно приетите 

планове. 

 

 

Изменение  39 

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, включително 

финансиране за изследвания за 

кръгови решения и взаимодействия с 

научноизследователски и 

инвестиционни фондове на ЕС, 

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 националните 
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особености и въздействието върху 

околната среда на продуктите, посочени 

в първа алинея. Желателни са мерки, 

предприемани от предприятията на 

доброволен принцип, и те следва да 

бъдат приоритетни и насърчавани. 

 

 

Изменение  40 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) наличието на пластмаси в 

продукта. 

заличава се 

Обосновка 

Наличието на пластмаса сама по себе си не съдържа информация, която е от 

значение. Пластмасата сама по себе си не е вещество, което следва да бъде 

забранявано или срещу което трябва да бъдат давани предупреждения. 

 

 

Изменение  41 

Предложение за директива 

Член 7 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 а. Съдовете за напитки, 

съдържащи газирани напитки, се 

изключват от обхвата на настоящия 

член. 

 

 

Изменение  42 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 2 – алинея 1 
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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 разходите за 

събирането на отпадъци, състоящи се от 

тези пластмасови продукти за 

еднократна употреба, и за последващото 

им транспортиране и третиране, 

определени в член 8 и 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. 

 

 

Изменение  43 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 2 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За пластмасовите продукти за 

еднократна употреба, които са 

опаковки, изискванията, посочени в 

настоящия параграф, допълват 

изискванията за схемите за разширена 

отговорност на производителя по 

Директива 94/62/ЕИО и Директива 

2008/98/ЕО. 

За пластмасовите продукти за 

еднократна употреба, които са 

опаковки, изискванията, посочени в 

настоящия параграф, не накърняват 

изискванията за схемите за разширена 

отговорност на производителя по 

Директива 94/62/ЕИО и Директива 

2008/98/ЕО. 

 

Изменение  44 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 2 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 a. В срок от 18 месеца от 

адаптирането на настоящата 

директива Комисията приема 
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делегирани актове в съответствие с 

член [ХХХ], за да определи ключовите 

елементи на схемите за разширена 

отговорност на производителя, 

посочени в параграфи 1 и 2 от 

настоящия член, за всеки продукт 

поотделно. Основните елементи 

включват методи за разпределяне на 

отговорността, изчисляване на 

разходите и определяне на други 

специфични елементи в 

съответствие с минималните 

изисквания, установени с 

Директива 2008/98/ЕО. Където е 

уместно, следва да се вземат предвид 

и изискванията на 

Директива 94/62/ЕИО. 

 

Изменение  45 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 2 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 б. Държавите членки приемат 

схемите за разширена отговорност на 

производителя, които попадат в 

обхвата на параграфи 1 и 2 от 

настоящия член, в срок до [18 месеца] 

от приемането на делегирания акт на 

Комисията, посочен в параграф 2а от 

настоящия член. 

 

 

Изменение  46 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 4 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

По отношение на създадените по силата 

на параграф 3 схеми държавите членки 

гарантират, че производителите на 

риболовни съоръжения, съдържащи 

пластмаси, покриват разходите за 

По отношение на създадените по силата 

на параграф 3 схеми държавите членки 

гарантират, че производителите на 

риболовни съоръжения, съдържащи 

пластмаси, покриват допълнителните 
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събиране на отпадъци от риболовни 

съоръжения, съдържащи пластмаси, 

които са предадени на подходящи 

пристанищни приемни съоръжения в 

съответствие със законодателството на 

Съюза относно пристанищните приемни 

съоръжения или на други еквивалентни 

системи за събиране на отпадъци, които 

попадат извън обхвата на 

законодателството на Съюза относно 

пристанищните приемни съоръжения, и 

за последващото им транспортиране и 

третиране. Производителите също така 

покриват разходите за мерки за 

повишаване на осведомеността, 

посочени в член 10, във връзка с 

риболовните съоръжения, съдържащи 

пластмаси. 

разходи за събиране на отпадъци от 

риболовни съоръжения, съдържащи 

пластмаси, които са предадени на 

подходящи пристанищни приемни 

съоръжения в съответствие със 

законодателството на Съюза относно 

пристанищните приемни съоръжения 

или на други еквивалентни системи за 

събиране на отпадъци, които попадат 

извън обхвата на законодателството на 

Съюза относно пристанищните приемни 

съоръжения, и за последващото им 

транспортиране и третиране. 

Производителите също така покриват 

разходите за мерки за повишаване на 

осведомеността, посочени в член 10, във 

връзка с риболовните съоръжения, 

съдържащи пластмаси. 

 

Изменение  47 

Предложение за директива 

Член 8 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 8 a 

 Упражняване на делегирането 

 1. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове при спазване на условията, 

предвидени в настоящия член. 

 2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в членове 

[XXX], се предоставя на Комисията за 

срок от пет години, считано на 

влизане в сила на настоящата 

директива. Делегирането на 

правомощия се продължава с 

мълчаливо съгласие за срокове с 

еднаква продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 
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 3. Делегирането на правомощия, 

посочено в членове [XXX], може да 

бъде оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от 

Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него 

делегиране на правомощия. 

Прекратяването поражда действие в 

деня след публикуването на 

решението в Официален вестник на 

Европейския съюз или на по-късна, 

посочена в решението дата. То не 

засяга действителността на 

делегираните актове, които вече са в 

сила. 

 4. Веднага след като приеме делегиран 

акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския 

парламент и Съвета. 

 5. Делегиран акт, приет съгласно 

членове [XXX], влиза в сила 

единствено ако нито Европейският 

парламент, нито Съветът не са 

представили възражения в срок от 

два месеца след нотифицирането на 

акта на Европейския парламент и 

Съвета или ако преди изтичането на 

този срок и Европейският парламент, 

и Съветът са уведомили Комисията, 

че няма да представят възражения. 

Този срок се удължава с два месеца по 

инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета. 

 

 

Изменение  48 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да осигурят до 

2025 г. разделното събиране на 

количество отпадъчни пластмасови 

продукти за еднократна употреба, 

Държавите членки предприемат 

необходимите мерки за изпълнение на 

целите за събиране на пластмаси и 

пластмасови опаковки, поставени в 

Директива 2008/98/ЕС, Директива 
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изброени в част Е, равняващо се на 90 

тегловни процента от тези 

пластмасови продукти за еднократна 

употреба, пуснати на пазара за дадена 

година. За да постигнат тази цел, 

държавите членки могат, наред с друго: 

94/62/ЕС. За да постигнат тази цел, 

държавите членки могат, наред с друго: 

 

 

Изменение  49 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) да създадат схеми за 

възстановяване на депозитите или 

a) да създадат схеми за 

възстановяване на депозитите или 

системи за автоматизирано 

събиране, които отчитат местните 

и регионалните условия , или 

 

 

Изменение  50 

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  51 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) нов чрез всякакви други мерки, 

например тези, изброени в 

приложението към Директива 

2008/98/ЕО, които държавите членки 
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считат за подходящи. 

 

Изменение  52 

Предложение за директива 

Член 9 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 9а 

 Европейската комисия разработва 

насоки, които съдържат минимални 

изисквания за създаването на системи 

за възстановяване на депозитите. 

 

Изменение  53 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 1 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки предприемат 

мерки за информиране на 

потребителите, които използват 

пластмасови продукти за еднократно 

употреба, изброени в част Б от 

приложението, относно основанията 

за ограничаване на пускането им на 

пазара преди влизането в сила на 

съответните ограничения. 

 

Изменение  54 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 1 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 На държавите членки се препоръчва 

да установят схема за стимулиране и 

санкциониране на потребителите за 

неправилното им поведение. 
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Изменение  55 

Предложение за директива 

Член 11 – заглавие 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Координиране на мерките Координиране на мерките между 

държавите членки 

 

Изменение  56 

Предложение за директива 

Член 11 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 11а 

 Координиране на мерките на 

международно равнище 

 Комисията, в сътрудничество с 

държавите членки, се стреми да 

координира мерки за намаляване на 

въздействието на определени 

пластмасови продукти върху 

околната среда и в подкрепа на 

прехода към устойчиви икономически 

модели на международно равнище. 

 

 

Изменение  57 

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 

1. Комисията извършва оценка на 

настоящата директива до … [четири 

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 
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информация, посочена в параграф 2. информация, посочена в параграф 2. 

 

 

Изменение  58 

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 случая, за кои изделия вече не 

трябва да се прилагат ограниченията 

за пускане на пазара. 

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, 

за кои изделия вече не трябва да се 

прилага намаляване на 

потреблението. 

 

Изменение  59 

Предложение за директива 

Член 17 – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки обаче прилагат по 

отношение на микро-, малките и 

средните предприятия, определени в 

съответствие с определението на 

Комисията за понятието „МСП“, 

което е валидно към момента на 

влизане в сила, мерките, необходими 

за постигане на съответствие с 

член 5 и член 7, параграф 1, считано 

от … [3 години след датата на 

влизане в сила на настоящата 

директива], и с член 6, параграф 1, 

считано от … [4 години след датата 

на влизане в сила на хармонизирания 

стандарт, посочен в член 6, 

параграф 3 от настоящата 
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директива]. 

 

Изменение  60 

Предложение за директива 

Член 17 – параграф 1 – алинея 2 б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки приемат схемите 

за разширена отговорност на 

производителя, необходими за 

спазване на параграфи 1 и 2 от член 8 

в съответствие с разпоредбите на 

този член. 

 

Изменение  61 

Предложение за директива 

Приложение I – част A – ред 24 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Мокри кърпички, т.е. предварително 

навлажнени кърпички за лична 

хигиена, битова и промишлена 

употреба, 

 

Изменение  62 

Предложение за директива 

Приложение I – част A – тире 24 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 — Бутилки за напитки 

 

Изменение  63 

Предложение за директива 

Приложение I – част Б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Пластмасови продукти за еднократна заличава се 
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употреба в обхвата на член 5 относно 

ограничения за пускането на пазара 

—  Клечки за уши, с изключение на 

тампони, предназначени и използвани 

за медицински цели 

 

—  Прибори за хранене (вилици, 

ножове, лъжици, пръчици за хранене) 

 

—  Чинии  

—  Сламки, с изключение на сламки, 

предназначени и използвани за 

медицински цели 

 

—  Бъркалки за напитки  

—  Пръчици, които се прикрепят и 

поддържат балони, с изключение за 

балони за промишлена или друга 

професионална употреба и 

приложения, които не се предлагат в 

търговската мрежа, включително 

механизмите за такива пръчици 

 

Обосновка 

Докладчикът счита, че ограниченията трябва да се прилагат само като крайна 

мярка. Когато става въпрос за установяване на най-подходящите начини за 

предотвратяване на замърсяването с отпадъци, Комисията следва да отдаде 

приоритет на събирането и правилното управление на отпадъците. Освен това 

въведените тук ограничения не са предвидени в междуинституционалното 

споразумение и не са взети предвид по време на обществените консултации. 

 

Изменение  64 

Предложение за директива 

Приложение I – част Г – тире 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

—  Балони, с изключение на балони за 

промишлена или друга професионална 

употреба и приложения, които не се 

разпространяват между 

потребителите 

заличава се 

Обосновка 

Вж. член 7. 
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Изменение  65 

Предложение за директива 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 — Бебешки пелени за еднократна 

употреба 

 

Изменение  66 

Предложение за директива 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 — Бебешки пелени за еднократна 

употреба 
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