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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Целта на предложението на Комисията е да предотврати и намали отрицателното 

въздействие на някои пластмасови продукти върху околната среда, по-специално върху 

морската среда, в съответствие със стратегията на ЕС относно пластмасите и в по-

широкия контекст на прехода към кръгова икономика. Разпространението на пластмаса 

в морето е световен проблем, поради което следва да се подходи към него чрез 

действия на няколко равнища и чрез по-добра координация на международните усилия. 

Инициативата се отнася до 10 пластмасови изделия за еднократна употреба и до 

съдържащите пластмаси риболовни съоръжения. Тези продукти са избрани въз основа 

на количеството намерени по плажовете отпадъци, като са използвани и данните, 

събрани съгласно Рамковата директива за морска стратегия. Осъществен беше 

мониторинг на 276 европейски плажове, като бяха извършени общо 679 посещения и 

бяха наблюдавани 355 671 изделия. Преброяванията показаха, че около половината от 

всички отпадъци, намерени по плажовете, представляват пластмасови изделия за 

еднократна употреба, а 27% — от риболовни съоръжения. 

Разпространението на пластмасата в морето оказва отрицателно въздействие върху 

морските биологични ресурси, по-специално върху най-чувствителните морски 

ресурси, както и върху средата, в която те виреят. Следователно това се отразява 

отрицателно и на риболовните дейности, с очаквани нетни загуби за европейския флот 

между 70 млн. EUR и 350 млн. EUR на година. Освен това се създава риск за здравето 

на човека, като се има предвид, че пластмасата, като се раздробява, попада в 

хранителната верига, тоест и на нашите трапези. 

Докладчикът по становище счита на първо място, че рибарите играят ключова роля в 

решаването на проблема с разпространението на пластмасата в морето. Инициативите 

„улов на отпадъци“, финансирани включително чрез Европейския фонд за морско дело 

и рибарство (ЕФМДР), са пример за нова парадигма, в която рибарят става част от 

решението и престава да бъде част от проблема. Следователно е необходимо да се 

насърчават подходящи действия за признаване и засилване на ролята на рибарите като 

„пазители на морето“. 

По отношение на риболовните съоръжения с предложението се въвеждат схеми за 

разширена отговорност на производителя и мерки за повишаване на осведомеността. 

Схемите за разширена отговорност на производителя ще осигурят по-добро управление 

на извадени от употреба риболовни съоръжения, като бъдат покрити разходите за 

обработка на такива отпадъци, както и на мерките за повишаване на осведомеността. 

Докладчикът счита, че посочените схеми следва да се придружават от адаптирана 

тарифа, която да облагодетелства пускането на пазара на риболовни съоръжения, 

създадени, за да бъдат трайни, повторно използваеми и подлежащи на рециклиране в 

съответствие със законодателството на Съюза относно отпадъците. Пластмасовите 

компоненти на риболовните съоръжения в действителност имат висок потенциал за 

рециклиране, който понастоящем не се използва. 

Схемите за разширена отговорност на производителя, приложими за риболовните 

съоръжения се включват в мерките предвидени т предложението относно 

пристанищните съоръжения за приемане на отпадъци (COM (2018) 33), които 

намаляват финансовата тежест за пристанищата и съответно – за операторите в сектора 
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на рибарството. Следователно от първостепенно значение е да се осигури 

съгласуваност между двете директиви. За тази цел е необходимо на първо място да се 

хармонизира терминологията, тъй като с настоящото предложение се въвежда 

определението за изведено от експлоатация риболовно съоръжение, докато 

терминологията относно пристанищните съоръжения се позовава на излезли от 

употреба риболовни съоръжения, за които обаче липсва определение. Необходимо е 

също така да се гарантира, че всички пристанища, на които могат да акостират 

риболовни кораби, са снабдени с подходящи съоръжения, за да се гарантира 

събирането и третирането на отпадъци, които се ловят пасивно по време на 

риболовните дейности, и че в съответствие с принципа „замърсителят плаща“ на 

операторите не се възлагат допълнителни разходи за тези операции. По този начин 

рибарите ще имат допълнителен стимул да разтоварват на сушата извадените от 

употреба риболовни съоръжения и уловените пасивно отпадъци. Накрая, схемите за 

разширена отговорност на производителя ще обхванат също така разходите за 

управление на отпадъците от пластмасовите материали, използвани за аквакултури, 

които са изключени, поне отчасти, от мерките, предложени за пристанищните 

съоръжения. В този случай също докладчикът счита за необходимо да се осигури 

съгласуваност между двете предложения. 

Предложението на Комисията включва също Регламент (ЕО) № 1224/2009 за създаване 

на система на Съюза за контрол на рибарството, включително мерки за намаляване на 

въздействието на изгубени риболовни уреди в морето, както превантивни, така и 

коригиращи.  Поради това при настоящето преразглеждането на регламента относно 

контрола следва да се вземат предвид целите на тази инициатива.  

В заключение по отношение на иновациите и търсенето на алтернативни материали, 

докладчикът счита за целесъобразно Европейският съюз да приеме ясно определение 

както за биологично разградима пластмаса, така и за органична пластмаса, както и 

хармонизирани стандарти относно биоразградимостта, по-специално относно 

биоразградимостта в морска среда и относно компостируемостта, с цел да се осигури 

ясна и уеднаквена правна рамка. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по околна среда, 

обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за директива 

Съображение 1 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) За да се гарантира 

възприемането на правилен подход в 

борбата с пластмасовите отпадъци в 



 

AD\1163799BG.docx 5/38 PE625.586v02-00 

 BG 

морето, трябва да се разгледа и 

въпроса с пластмасовите отпадъци 

на морското дъно и в морската среда 

като цяло, както и въпроса с 

пластмасовите микрочастици. 

 

Изменение  2 

Предложение за директива 

Съображение 3 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) като има предвид, че 

държавите членки са страни по 

Международната конвенция за 

предотвратяване на замърсяването 

от кораби (MARPOL) и следва да се 

стремят към пълно прилагане на 

нейните разпоредби; 

 

Изменение  3 

Предложение за директива 

Съображение 3 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3б) Приблизително 80% от 

отпадъците в морските води се 

дължат на пластмасови продукти и  

пластмасови микрочастици, и между 

20% и 40% от пластмасовите морски 

отпадъци са свързани отчасти с 

човешките дейности в морето, 

включително търговските и 

круизните кораби, а останалите са с 

произход от сушата. Според 

неотдавнашно проучване на ФАО 

около 10% се дължат на изгубени и 

изоставени риболовни съоръжения. 

Изгубените и изоставени риболовни 

съоръжения са един от 

компонентите на пластмасовите 

морски отпадъци и, като се има 

предвид, че приблизително 94% от 
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пластмасовите продукти, депонирани 

в океана, се озовават на морското 

дъно, Европейският фонд за морско 

дело и рибарство (ЕФМДР) може да 

се използва, за да се насърчават 

рибарите да участват в схеми за 

„улавяне на морски отпадъци“, като 

например им се представят 

финансови или материални стимули. 

Изхвърлянето в морето на 

значителни количества пластмасови 

продукти не само оказва 

отрицателно въздействие върху 

устойчивите морски запаси, 

морските биологични ресурси, по-

специално върху чувствителните 

ресурси и върху средата, в която 

виреят, но също засяга  риболовната 

дейност, включително като води до 

увеличаване на разходите, свързани с 

почистването на мрежите и 

обезвреждането на събраните 

отпадъци; въздействието е още по-

голямо и по-скъпо в икономическо 

отношение в случая на 

дребномащабния риболов. Като се 

има предвид, че морските отпадъци 

имат трансгранично въздействие, 

Комисията следва да положи 

допълнителни усилия, в 

сътрудничество с държави, които не 

са членки, да предотврати 

производството на такива отпадъци 

и да насърчи правилното управление 

на отпадъците; 

 

Изменение  4 

Предложение за директива 

Съображение 4 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Резолюция 11 на Асамблеята на 

ООН по околната среда на 

Програмата на ООН за околната 

среда, приета на заседанието от 23 – 
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27 май 2016 г. признава, че 

„наличието на пластмасови 

отпадъци и пластмасови 

микрочастици в морската среда бързо 

води до нарастващ сериозен проблем в 

световен мащаб, който се нуждае от 

спешно реагиране на глобално 

равнище, като се вземе предвид 

подхода, основан на жизнения цикъл 

на продуктите“. Следва да се разгледа 

взаимоотношението между 

пластмасовите микрочастици и 

пластмасовите продукти за 

еднократна употреба и риболовните 

съоръжения, като се има предвид, че 

пластмасата може да се раздроби и 

да предизвика щети.  Проучванията 

сочат, че в морската среда могат да 

се намерят значителни количества 

пластмасови микрочастици, като 

наблюдението показа, че те могат да 

бъдат погълнати от морските 

животни и в резултат на това да се 

включат в хранителната верига1.   

Следователно мерките, предвидени в 

настоящата директива за 

намаляване на въздействието на 

определени пластмасови продукти, 

имат важни ползи за околната среда 

и здравето. Съюзът следва да 

възприеме всеобхватен подход към 

проблема с пластмасовите 

микрочастици и следва да насърчава 

всички производители да ограничават 

стриктно пластмасовите 

микрочастици в своите продукти, 

като обръщат специално внимание на 

производителите на текстил и гуми, 

тъй като синтетичните облекла и 

гумите допринасят за 63% от 

пластмасовите микрочастици, които 

се озовават директно в морската 

среда. 

 _________________ 

 1 EFSA CONTAM Panel (EFSA Panel on 

Contaminants in the Food Chain), 2016. 

Statement on the presence of 

microplastics and nanoplastics in food, 
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with particular focus on seafood. 

(Декларация относно наличието на 

пластмасови микрочастици и 

наночастици в храната, с конкретен 

акцент върху морската храна) 

 

 

Изменение  5 

Предложение за директива 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) В Съюза 80 — 85% от морските 

отпадъци, измерени чрез преброяване 

по плажовете, представляват пластмаса, 

като 50% от тях са пластмасови изделия 

за еднократна употреба и 27% са 

изделия, свързани с риболова. 

Пластмасовите продукти за еднократна 

употреба включват разнообразна гама 

от често използвани бързооборотни 

потребителски продукти, които се 

изхвърлят, след като са били използвани 

веднъж за целта, за която са 

предоставени, рядко се рециклират и 

лесно водят до замърсяване с 

отпадъци. Значителна част от 

риболовните съоръжения, предлагани на 

пазара, не се събират за третиране. 

Поради това пластмасовите продукти за 

еднократна употреба и риболовните 

съоръжения, 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 се 

превръщат в отпадък.  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 и пластмасови 

микрочастици, са особено сериозен 

проблем в контекста на морските 

отпадъци и представляват сериозен риск 

за морските екосистеми, устойчивите 

рибни запаси, биологичното 

разнообразие и потенциално за здравето 

на човека, и причиняват щети за 

дейности като туризма, 

професионалното и любителското 

рибарство и корабоплаването, особено 

в най-отдалечените и крайбрежните 

региони. 
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Изменение  6 

Предложение за директива 

Съображение 6 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) Призрачният риболов възниква, 

когато изгубени или изоставени 

бионеразградими риболовни мрежи, 

въдици и капани улавят, омотават, 

нараняват, довеждат до гладна 

смърт или друг вид смърт морски 

организми. Явлението „призрачен 

риболов“ се дължи на загубата и 

изоставянето на риболовни 

съоръжения. Съгласно Регламент 

(ЕО) № 1224/2009 съоръженията 

трябва да бъдат маркирани, а  за 

изгубените съоръжения следва да се 

докладва, и те да бъдат откривани.  

Поради това някои рибари, 

действащи по своя собствена 

инициатива, връщат изгубените 

мрежи обратно в пристанището, 

след като ги изтеглят от морето. 

 

Изменение  7 

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 
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като цяло. 

 

Изменение  8 

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 

като основен структурен компонент на 

крайни материали и продукти, като 

полимерни покрития, бои, мастила и 

(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 

като основен структурен компонент на 

крайни материали и продукти, като 

полимерни покрития, облицовки или 
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лепила. Тези материали не следва да 

бъдат разгледани в настоящата 

директива и поради това не следва да 

бъдат обхванати от определението. 

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. на Европейския 

парламент и на Съвета от 18 декември 

2006 година относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH), 

за създаване на Европейска агенция по 

химикали, за изменение на Директива 

1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент 

(ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и 

на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и 

директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 

93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията 

(OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1). 

43 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

18 декември 2006 г. на Европейския 

парламент и на Съвета от 18 декември 

2006 година относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и 

ограничаването на химикали (REACH), 

за създаване на Европейска агенция по 

химикали, за изменение на Директива 

1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент 

(ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент 

(ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и 

на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и 

директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 

93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията 

(OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1). 

 

Изменение  9 

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 

или безопасността на храните, добрите 

хигиенни практики, добрите 

(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 

или безопасността на храните, добрите 

хигиенни практики, добрите 
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производствени практики, 

информацията за потребителите или 

изискванията за проследимост, 

определени в законодателството на 

Съюза в областта на храните44. 

производствени практики, 

информацията за потребителите или 

изискванията за проследимост, 

определени в законодателството на 

Съюза в областта на храните44. 

Държавите членки следва да се 

стремят към възможно най-

амбициозни цели по отношение на 

тези мерки, които следва да бъдат 

пропорционални на сериозността на 

риска за замърсяването на морето за 

различните продукти и видове 

употреба, обхванати от общата цел 

за намаляване на замърсяването. 

_________________ _________________ 

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). 

Обосновка 

Следва да се подчертае, че държавите членки на практика са свободни да определят 

целта на предприетите от тях мерки и че те трябва да бъдат пропорционални на 

сериозността на риска от замърсяване на морската среда, като най-сериозните 

случаи следва да бъдат приоритетни. 

 

Изменение  10 

Предложение за директива 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) За други пластмасови продукти 

за еднократна употреба съществуват 

(12) За други пластмасови продукти 

за еднократна употреба съществуват 
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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. 

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, особено 

върху морската 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. 

Целесъобразно е да се установят 

специфични критерии, за да се 

прецени дали посочените 

алтернативи отговарят на 

изискванията, които понастоящем са 

изпълнени от пластмасовите 

продукти за еднократна употреба, 

съответстват на 

законодателството на Съюза в 

областта на отпадъците и 

осигуряват по-голяма устойчивост. 

 

Изменение  11 

Предложение за директива 

Съображение 12 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12a) целесъобразно е да се установи 

ясно определение както за 

биоразградима пластмаса, така и за 

органична пластмаса, както и 

хармонизирани стандарти относно 

биологичното съдържание, 

биоразградимостта (по-специално 

относно биоразградимостта в морска 

среда) и относно 

компостируемостта, за да се изяснят 

съществуващите в това отношение 

двусмислици и неясноти. 
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Изменение  12 

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 

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. 

(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 

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. 

По отношение на риболовните 

съоръжения се прилагат 

изискванията за маркировка, приети в 

съответствие с Регламент (ЕО) 

№1224/2009. Държавите членки 

полагат усилия за изпълнението на 

Доброволните насоки на ФАО 

относно маркирането на 

риболовните съоръжения. 

 

Изменение  13 

Предложение за директива 
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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 понастоящем 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. 

Схемите за възстановяване на 

депозитите, както и наличните 

средства по ЕФМДР следва да се 

използват за подпомагане на 

инициативите за улов на отпадъци и 

усилията за намирането на  изгубени, 

изхвърлени и изоставени риболовни 

съоръжения. 

 

Изменение  14 

Предложение за директива 

Съображение 15а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15a) Всеки ден, голямо разнообразие 

от отпадъци — произлизащи от 

сушата или изхвърляни от 

плавателните съдове — се озовава в 

морето, като пластмасовите 

отпадъци (бутилки, торби и т.н.) 

съставляват много голяма част от 

отпадъците. 

Изменение  15 

Предложение за директива 

Съображение 16 
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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 и на 

отпадъци, уловени пасивно по 

времето на нормалната риболовна 

дейност, показва, че съществуващите 

правни изисквания46  не осигуряват 

достатъчно стимули за връщането на 

такива риболовни съоръжения и на 

уловените пасивно отпадъци на брега 

с цел събирането и третирането им. В 

съответствие с Регламент (ЕО) № 

1224/2009, ако изгубените риболовни 

съоръжения не могат да бъдат 

открити, капитанът на риболовния 

кораб информира компетентния 

орган на своята държава членка, под 

чийто флаг плава риболовното 

съоръжение. Регламент (ЕО) 

№ 1224/2009 обаче не контролира по 

последователен начин тези загуби на 

риболовни съоръжения и прилагането 

на изискванията за докладване остава 

незадоволително.  Следователно при 

преразглеждането на регламента за 

контрол следва да се определят 

допълнителни мерки за укрепване на 

капацитета за намиране на изгубени 

съоръжения и за докладване, и по-

специално данните за изгубените 

риболовни съоръжения следва да се 

събират и записват от държавите 

членки и да се изпращат ежегодно на 

Комисията. Освен това, 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 
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техните отпадъци от риболовни 

съоръжения и пасивно уловените 

отпадъци на брега, както и 

изгубените или разтоварени 

риболовни съоръжения, за да избегнат 

евентуално увеличаване на непряката 

такса за отпадъци, която ще се плаща. 

Предаването на пасивно уловените 

отпадъци не следва да води до 

допълнителни разходи за рибарите. 
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, както и усилията по 

намирането на изгубени, изоставени и 

разтоварени риболовни съоръжения. 

Тези системи следва да предвиждат 

модулирани финансови вноски за 

уреди, предназначени за повторна 

употреба и рециклиране, в 

съответствие с изискванията на 

Директива 2008/98/ЕО и следва да се 

допълват от цел за събиране на 

отпадъци от риболовни съоръжения. 

В допълнение към тези инициативи 

държавите членки следва да 

предприемат дейности за насърчаване 

на развитието на риболовни 

съоръжения, използващи по-

устойчиви и екологосъобразни 

материали; 

_________________ _________________ 

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. 
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Изменение  16 

Предложение за директива 

Съображение 17 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17a) Докато самите рибари и 

занаятчийските производители на 

риболовни съоръжения, съдържащи 

пластмаси, трябва да останат извън 

обхвата на разширената отговорност 

на производителя, следва да се 

обмисли подкрепата за въвеждането 

като алтернатива на устойчиви 

риболовни съоръжения, които не 

съдържат пластмаса. 

 

Изменение  17 

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 

(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, както и за вече 

наличните на пазара алтернативи. 

Поради това държавите членки следва 

да бъдат задължени да предприемат 

мерки за повишаване на 

осведомеността, с които се гарантира, че 
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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 

разширена отговорност на 

производителя. 

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 

разширена отговорност на 

производителя. 

 

Изменение  18 

Предложение за директива 

Съображение 18 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18a) В съответствие със 

законодателството на Съюза 

Комисията се задължава да 

подпомага държавите членки при 

разработването на стратегии и 

планове за намаляване на 

разпространението в морето на 

риболовни съоръжения, включително 

чрез безвъзмездни средства от 

Европейския фонд за морско дело и 

рибарство (ЕФМДР). Усилията могат 

да включват кампании и програми за 

повишаване на осведомеността 

относно въздействието на такива 

отпадъци върху морските 

екосистеми, проучване на 

осъществимостта на 

производството на 

биоразградими/компостируеми 

риболовни съоръжения, 

образователни проекти за рибари и 

специални обществени програми за 

отстраняване на пластмасови и други 
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предмети от морското дъно. 

 

Изменение  19 

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 почистване на отпадъци. 

По отношение на риболовните 

съоръжения държавите членки следва 

да предприемат необходимите мерки, 

за да гарантират, че финансовите 

вноски на производителите на 

риболовни съоръжения, съдържащи 

пластмаси, внесени в изпълнение на 

техните задължения, произтичащи 

от отговорността на производителя, 

са адаптирани, по-специално като се 

вземат предвид дълготрайността, 

възможността за поправка, 

възможността за повторно 

използване и рециклируемостта на 

тези риболовни съоръжения, пуснати 

на пазара. 

 

Изменение  20 

Предложение за директива 

Съображение 20a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 (20a) Повишаване на 

осведомеността за отпадъците, 

причинени от пластмасови и 

риболовни съоръжения за еднократна 

употреба, както и за породеното от 

тях значително въздействие върху 

околната среда, следва да се 

разглежда като съществен елемент 

от стратегията на ЕС за 

пластмасите, като се има предвид, че 

тя ще даде възможност на 

гражданите да допринесат за 

намаляването на пластмасовите 

отпадъци. Държавите членки следва 

да предприемат мерки за повишаване 

на осведомеността по проблема и за 

наличната финансова подкрепа за 

целите на справяне с проблема, и 

улесняване на обмена на най-добри 

практики между общностите и 

мрежите. 

Изменение  21 

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 

(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 
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приложението, изброяващо 

пластмасовите продукти за еднократна 

употреба. При оценката следва също 

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.  

приложението, изброяващо 

пластмасовите продукти за еднократна 

употреба. При оценката следва също 

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 или на риболовни 

съоръжения, съдържащи пластмаса в 

морската среда. Този стандарт би 

включвал стандарт за изпитване на това 

дали, при съществуващите условия 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. 

_________________ _________________ 

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  22 

Предложение за директива 

Съображение 25 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (25a) В съответствие със 

законодателството на Съюза 

относно отпадъците Комисията и 

държавите членки се задължават да 

подкрепят плановете за събиране на 

отпадъци в морето с участието, 

когато е възможно, на риболовни 

кораби и да гарантират 

пригодността на пристанищните 

съоръжения за получаване и 

третиране на такива отпадъци, по-

специално на рециклирането. същите 

стимули, предвидени за връщане на 

риболовните съоръжения, следва да се 

прилагат еднакво за връщане на 

отпадъци, които са били пасивно 

уловени, както и за отпадъци, които 

са били уловени в съответствие с 

инициативи за улов на отпадъци;  

изискванията относно 

пристанищните съоръжения следва 

да бъдат пропорционални и да не 

създават прекомерна 

административна тежест за 

малките пристанища без персонал 

или за отдалечените пристанища, по-

конкретно тези на отдалечени 

острови; 

 

 

Изменение  23 

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 

Целта на настоящата директива е 

Съюзът да изиграе своята роля за 

разрешаването на глобалния проблем 
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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. 

със замърсяването на морските води с 

пластмасови отпадъци, чрез 

предотвратяване и намаляване на 

въздействието на определени 

пластмасови продукти върху околната 

среда, и по-специално върху водната 

среда, както и върху здравето на човека, 

като се насърчи преходът към кръгова 

икономика с иновативни бизнес модели, 

продукти и материали, като по този 

начин също така се допринесе за по-

ефикасното и по-устойчивото 
функциониране на вътрешния пазар. 

Обосновка 

Целта на предложението следва да бъде по-видима: Европейският съюз има 

относително малък дял в генерирането на отпадъци в морските води по света, тъй 

като консумира около 16% от пластмасовите изделия за еднократна употреба по 

света. Той обаче може да играе важна роля за намирането на решение и за 

задействането на непорочен кръг, който да служи за пример. 

 

Изменение  24 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – точка 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) „риболовно съоръжение“ 

означава всяко изделие или част от 

оборудване, което се използва за целите 

на риболова или аквакултурите за 

насочване към или улавяне на морски 

биологични ресурси, или което плава по 

морската повърхност и се разполага с 

цел привличането и улавянето на 

такива морски биологични ресурси; 

(3) „риболовно съоръжение“ 

означава всяко изделие или част от 

оборудване, което се използва за целите 

на риболова или аквакултурите за 

насочване към или улавяне или 

запазване за отглеждане на морски 

биологични ресурси, или което плава по 

морската повърхност и се разполага с 

цел привличането, улавянето или 

запазването на такива морски 

биологични ресурси; 

 

Изменение  25 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – точка 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) „отпадък от риболовно 

съоръжение“ означава всяко риболовно 

съоръжение, обхванато от 

определението за отпадък в Директива 

2008/98/ЕО, включително всички 

отделни компоненти, вещества или 

материали, които са били част от такова 

риболовно съоръжение или са били 

прикрепени към него в момента на 

изхвърлянето му; 

(4) „отпадък от риболовно 

съоръжение“ означава всяко риболовно 

съоръжение, обхванато от 

определението за отпадък в Директива 

2008/98/ЕО, включително всички 

отделни компоненти, вещества или 

материали, които са били част от такова 

риболовно съоръжение или са били 

прикрепени към него в момента на 

изхвърлянето или загубата му; 

 

Изменение  26 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – точка 4 a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) „пасивно уловени отпадъци“ 

означава отпадъци, които са 

попаднали в мрежите по време на 

риболовни операции; 

 

Изменение  27 

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – точка 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) „производител“ означава всяко 

физическо или юридическо лице, което, 

независимо от използваните техники за 

продажба, включително договори от 

разстояние по смисъла на 

Директива 2011/83/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 

2011 г.50, пуска на пазара пластмасови 

продукти за еднократна употреба и 

риболовни съоръжения, съдържащи 

пластмаси, с изключение на лицата, 

осъществяващи риболовна дейност, 

както е определена в член 4, 

параграф 28 от Регламент (ЕО) 

№ 1380/2013 на Европейския парламент 

(10) „производител“ означава всяко 

физическо или юридическо лице, което, 

независимо от използваните техники за 

продажба, включително договори от 

разстояние по смисъла на 

Директива 2011/83/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 

2011 г.50, пуска на пазара пластмасови 

продукти за еднократна употреба и 

риболовни съоръжения, съдържащи 

пластмаси, с изключение на лицата, 

осъществяващи риболовна дейност или 

аквакултура, както е определена в 

член 4, параграфи 25 и 28 от 

Регламент (ЕО) № 1380/2013 на 
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и на Съвета51; Европейския парламент и на Съвета51; 

_________________ _________________ 

50 Директива 2011/83/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

25 октомври 2011 г. относно правата на 

потребителите, за изменение на 

Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 

Директива 1999/44/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета и за отмяна на 

Директива 85/577/ЕИО на Съвета и 

Директива 97/7/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета (ОВ L 304, 

22.11.2011 г., стр. 64 — 88). 

50 Директива 2011/83/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета от 

25 октомври 2011 г. относно правата на 

потребителите, за изменение на 

Директива 93/13/ЕИО на Съвета и 

Директива 1999/44/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета и за отмяна на 

Директива 85/577/ЕИО на Съвета и 

Директива 97/7/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета (ОВ L 304, 

22.11.2011 г., стр. 64 — 88). 

51 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 декември 2013 г. относно общата 

политика в областта на рибарството, за 

изменение на регламенти (ЕО) № 

1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на 

Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) 

№ 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и 

Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 

354, 28.12.2013 г., стр. 22). 

51 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

11 декември 2013 г. относно общата 

политика в областта на рибарството, за 

изменение на регламенти (ЕО) № 

1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на 

Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) 

№ 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и 

Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 

354, 28.12.2013 г., стр. 22). 

 

Изменение  28 

Предложение за директива 

Член 7 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки гарантират, че 

на всеки пуснат на пазара пластмасов 

продукт за еднократна употреба, 

посочен в част Г от приложението, е 

нанесена видима, ясно четлива и 

незаличима маркировка, която 

информира потребителите за един или 

повече от следните елементи: 

1. Държавите членки гарантират, че 

на всеки пуснат на пазара пластмасов 

продукт за еднократна употреба, 

посочен в част Г от приложението и на 

риболовно съоръжение, съдържащо 

пластмаса, е нанесена видима, ясно 

четлива и незаличима маркировка, която 

информира потребителите за следните 

елементи: 

а) подходящите варианти за 

обезвреждане на отпадъците за 

продукта или вариантите за 

обезвреждане, които трябва да се 

избягват, за този продукт,  

а) подходящите варианти за 

обезвреждане на отпадъците за 

продукта или вариантите за 

обезвреждане, които трябва да се 

избягват, за този продукт, 
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б) отрицателното въздействие 

върху околната среда от замърсяване 

или друго неправилно обезвреждане на 

отпадъците от продуктите, или 

б) отрицателното въздействие 

върху околната среда от замърсяване 

или друго неправилно обезвреждане на 

отпадъците от продуктите, и 

в) наличието на пластмаси в 

продукта. 

в) наличието на пластмаси в 

продукта и, по целесъобразност, 

наличието на алтернативни 

продукти с аналогични 

експлоатационни характеристики. 

2. Комисията приема до … [12 

месеца преди крайната дата за 

транспониране на настоящата 

директива] акт за изпълнение, в който се 

определят спецификациите за 

маркировката, посочена в параграф 1. 

Този акт за изпълнение се приема в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 16, 

параграф 2.  

2. Комисията приема до … [12 

месеца преди крайната дата за 

транспониране на настоящата 

директива] акт за изпълнение, в който се 

определят спецификациите за 

маркировката, посочена в параграф 1. 

Този акт за изпълнение се приема в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 16, 

параграф 2. 

 
3. Без да се засяга параграф 1, по 

отношение на риболовните 

съоръжения се прилагат 

изискванията за маркировка, приети в 

съответствие с Регламент (ЕО) 

№1224/2009. 

 

Изменение  29 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки осигуряват 

създаването на схеми за разширена 

отговорност на производителя за 

пуснатите на пазара на Съюза 

риболовни съоръжения, съдържащи 

пластмаси, в съответствие с 

разпоредбите за разширена отговорност 

на производителя в Директива 

2008/98/ЕО. 

3. Държавите членки осигуряват 

създаването на схеми за разширена 

отговорност на производителя за 

пуснатите на пазара на Съюза 

риболовни съоръжения, съдържащи 

пластмаси, в съответствие с 

разпоредбите за разширена отговорност 

на производителя в Директива 

2008/98/ЕО. Държавите членки 

гарантират, че чрез тези схеми за 

разширена отговорност на 

производителя се постига по-добро 
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равнище на събиране и рециклиране на 

риболовни съоръжения.  За да се 

гарантира, че държавите членки 

изискват, наред с другото, схемите:   

 а) да включат програми за надзор, 

проследяване и докладване; 

 б) да покриват разходите по 

намиране. 

 

Изменение  30 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 3 a (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Държавите членки могат също 

така да установят схеми за 

възстановяване на депозитите, за да 

насърчават връщането на стари, 

изоставени или нестабилни 

риболовни съоръжения, чийто модел 

да отчита рискът от случайна загуба 

на риболовните съоръжения или на 

части от тях. 

 

Изменение  31 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 3 б (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3б. Държавите членки приемат 

необходимите мерки, за да 

гарантират, че финансовите вноски 

на производителите на риболовни 

съоръжения, съдържащи пластмаси, 

внесени в изпълнение на техните 

задължения, произтичащи от 

отговорността на производителя, са 

адаптирани, по-специално като се 

вземат предвид дълготрайността, 

възможността за поправка, 
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възможността за повторно 

използване и рециклируемостта на 

риболовните съоръжения, които 

производителите пускат на пазара; 

 

Изменение  32 

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 3 в (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3в. Държавите членки прилагат 

също така допълнителни финансови 

стимули, за да могат рибарите да 

извозват на брега отпадъците от 

риболовни съоръжения, както и други 

пластмасови отпадъци, събирани от 

рибарите в морето. Държавите 

членки премахват, доколкото е 

възможно, всички ненужни правни и 

финансови бюрократични тежести и 

пречки за събирането и 

разтоварването на отпадъци от 

риболовни съоръжения и на 

пластмасови отпадъци от страна на 

рибарите. 

 

 

Изменение  33 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 – буква б а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) да насърчават създаването на 

специална публична програма за 

отстраняване на пластмаси и други 

изделия от морското дъно; 

 

Изменение  34 

Предложение за директива 

Член 9 – параграф 1 – буква б б (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб) да установят обща за целия ЕС 

система за задължително цифрово 

отчитане за отделните риболовни 

кораби, за да се сигнализира за загуба 

на риболовни съоръжения в морето, с 

цел да се подкрепят действия по 

намиране 

 

Изменение  35 

Предложение за директива 

Член 9а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 9а 

 Схеми за стимулиране 

 1. В оперативните програми, 

финансирани от Европейския фонд за 

морско дело и рибарство (ЕФМДР), 

държавите членки включват 

финансова помощ за разработването 

на план за действие в сътрудничество 

с организации на производители, 

асоциации на собственици на кораби, 

публични субекти, организации за 

опазване на околната среда и целия 

засегнат сектор. Това включва мерки 

свързани с оползотворяването на 

морски отпадъци и съоръжения, 

както и за подобряване на 

инфраструктурата за управление на 

отпадъците и на процесите в 

плавателните съдове и 

пристанищата. 

 2. Държавите членки изготвят 

схема на пристанищата за 

депозиране, оползотворяване и 

връщане на рибарски мрежи, която се 

включва в плана за действие, изготвен 

в съответствие с параграф 1. 

 3. Държавите членки изготвят 

схема на пристанищата за контрол и 
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регистриране на мрежите, която се 

включва в плана за действие, изготвен 

в съответствие с параграф 1. 

 4. Държавите членки създават 

механизми за подпомагане на 

изследователската и иновационната 

дейност за създаването на по-лесно 

проследими и по-малко замърсяващи 

мрежи под формата на стимули за 

производителите на риболовни 

съоръжения. Това включва 

инвестиции за разработването на 

нови материали с по-малко 

въздействие върху околната среда. 

Обосновка 

Както е посочено в съображение 16, съществува необходимост от стимули, за да 

могат операторите да насърчават култура на опазване на морската среда, да 

намаляват постепенно морските отпадъци и да преодоляват загубата на мрежи в 

морето. 

Изменение  36 

Предложение за директива 

Член 9 б (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 9б 

 Пасивно уловени отпадъци 

 1. Държавите членки приемат 

пропорционален национален план, за 

да гарантират, че всички 

пристанища, на които риболовните 

кораби могат да акостират, с 

изключение на малките пристанища 

без персонал и отдалечените 

пристанища, по-конкретно на 

отдалечени острови,  са в състояние 

да осигурят събирането и по-

нататъшното третиране на 

отпадъците, уловени пасивно по 

време на нормалната риболовна 

дейност с цел да се насърчи 

разделното събиране, повторното 
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използване и рециклирането. 

 2. Тези планове се изготвят в 

съответствие с насоките, определени 

в препоръката на Комисията OSPAR 

2016/1 за намаляване на морските 

отпадъци чрез прилагането на 

инициативи за „улов на отпадъци“. 

 3. Освен предоставените по 

линия на ЕФМДР ресурси държавите 

членки могат да създадат и 

поддържат национален фонд за 

подпомагане на събирането на 

пасивно уловени от рибарските 

кораби отпадъци. Фондът може да 

бъде използван, за да се осигури 

функционирането на инициативите 

за „улов на отпадъци“, включително 

осигуряването на бордови съоръжения 

за съхранение на отпадъци, 

мониторинга на пасивно уловените 

отпадъци, обучението, 

насърчаването на доброволното 

участие в инициативата и разходите 

за третиране на отпадъците, както 

и за покриване на разходите за 

персонала, необходим за 

функционирането на тези схеми. 

 

Изменение  37 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки вземат мерки за 

информиране на потребителите на 

пластмасови продукти за еднократна 

употреба, изброени в част Ж и 

риболовни съоръжения, съдържащи 

пластмаси, относно следното: 

Държавите членки вземат мерки за 

информиране на всички засегнати 

лица, най-вече потребителите,  сектора 

на рибарството и рибарските 

общности, относно пластмасови 

продукти за еднократна употреба, 

изброени в част Ж и риболовни 

съоръжения, съдържащи пластмаси, 

относно следното: 

 

Изменение  38 
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Предложение за директива 

Член 10 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) съществуващите на 

разположение системи за повторна 

употреба и варианти за управление на 

отпадъците за тези продукти и 

риболовни съоръжения, съдържащи 

пластмаси, както и най-добрите 

практики за добро управление на 

отпадъците, осъществявано в 

съответствие с член 13 от 

Директива 2008/98/ЕО; 

а) наличността на алтернативи 

за повторно използване, системи за 

повторна употреба и варианти за 

управление на отпадъците за тези 

продукти и риболовни съоръжения, 

съдържащи пластмаси, както и най-

добрите практики за добро управление 

на отпадъците, осъществявано в 

съответствие с член 13 от 

Директива 2008/98/ЕО; 

 

Изменение  39 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 1 – буква б а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) Програмите се популяризират 

с цел да се повиши осведомеността 

относно въздействието на 

пластмасовите микрочастици и 

пластмасовите отпадъци върху 

морската среда и за да се попречи на 

достигането им до морето. 

 

Изменение  40 

Предложение за директива 

Член 10 – параграф 1a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Държавите членки гарантират, че на 

всички съответни участници, по-

специално на тези в сектора на 

рибарството, се предоставят насоки, 

така че те да могат да предприемат 

необходимите действия за 

намаляване на отпадъците от 

риболовни съоръжения, съдържащи 

пластмаса. 
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Изменение  41 

Предложение за директива 

Член 13 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Информация относно контрола върху 

изпълнението 

Информация относно контрола върху 

изпълнението и задължение за 

докладване 

 

Изменение  42 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 1 – алинея 1 – буква a а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) оценки на количествата 

морски отпадъци с произход от 

продукти, обхванати от настоящата 

директива, с цел наблюдение на 

въздействието на предприетите 

мерки; 

 

Изменение  43 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 3 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. За всяка календарна година 

държавите членки докладват на 

Комисията данни за риболовното 

съоръжение, съдържащо пластмаса, 

пуснато на пазара и за събраните и 

третирани отпадъци от риболовни 

съоръжения. Данните се докладват 

във формàта, определен от 

Комисията в съответствие с 

параграф 4. 

 Първият период на докладване на 

данни започва през първата пълна 

календарна година след приемането 

на акта за изпълнение, с който се 

установява формàтът за докладване, 
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посочен в параграф 4. 

 

Изменение  44 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Комисията може да приема 

актове за изпълнение, с които се 

определят форматът на масива от данни, 

информацията и данните, посочени в 

параграф 1. Тези актове за изпълнение 

се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в 

член 16, параграф 2. 

4. Комисията приема актове за 

изпълнение, с които се определят 

форматът на масива от данни, 

информацията и данните, посочени в 

параграфи 1 и 3а. Тези актове за 

изпълнение се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в 

член 16, параграф 2. 

 

Изменение  45 

Предложение за директива 

Член 15 – параграф 3 – буква б а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) дали е постигнато достатъчно 

подобрение на степента на 

рециклиране на риболовните 

съоръжения и дали е необходимо да се 

въведат количествени цели, за да се 

гарантира постигането на 

достатъчен напредък в бъдеще 

 

Изменение  46 

Предложение за директива 

Член 15 – параграф 3 – буква б б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 бб) възможно е да се определят 

задължителни количествени цели на 

равнището на Съюза за рециклиране 

на риболовните съоръжения, 

съдържащи пластмаси; 
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Изменение  47 

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 или за 

риболовните съоръжения, съдържащи 

пластмаси, попадащи в приложното 

поле на настоящата директива, и 

техните заместители, за да се определи, 

според случая, за кои изделия вече не 

трябва да се прилагат ограниченията за 

пускане на пазара. 
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