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Изменение 32
Юдит А. Меркис, Критон Арсенис, Виторио Проди

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Потреблението на пластмасови 
пликове води до високи нива на 
нерегламентирано изхвърляне и 
неефективно използване на ресурсите и 
се очаква да нарасне, ако не се 
предприемат действия. 
Нерегламентираното изхвърляне на 
пластмасови пликове за покупки 
допринася за проблема с отпадъците в 
морето, което заплашва морските 
екосистеми в световен мащаб.

(2) Потреблението на пластмасови 
пликове води до високи нива на 
нерегламентирано изхвърляне и 
неефективно използване на ресурсите и 
се очаква да нарасне, ако не се 
предприемат действия. 
Нерегламентираното изхвърляне на
пластмасови пликове за покупки 
допринася за широко разпространения 
проблем със замърсяването на морето
и сушата и заплашва морските 
екосистеми в световен мащаб.

Or. en

Изменение 33
Виторио Проди

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Потреблението на пластмасови 
пликове води до високи нива на 
нерегламентирано изхвърляне и 
неефективно използване на ресурсите и 
се очаква да нарасне, ако не се 
предприемат действия. 
Нерегламентираното изхвърляне на 
пластмасови пликове за покупки 
допринася за проблема с отпадъците в 
морето, което заплашва морските 
екосистеми в световен мащаб.

(2) Потреблението на пластмасови 
пликове води до високи нива на 
нерегламентирано изхвърляне и 
неефективно използване на ресурсите и 
се очаква да нарасне, ако не се 
предприемат действия. 
Нерегламентираното изхвърляне на 
пластмасови пликове за покупки 
допринася за проблема с отпадъците в 
морето, което заплашва морските 
екосистеми в световен мащаб. 
Проблемът се влошава от липсата на 
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характеристики за биоразградимост 
и компостируемост на по-голямата 
част от пластмасовите пликове, 
които обикновено се използват в 
наши дни във всички държави членки.

Or. en

Изменение 34
Оса Вестлунд, Марита Улвског

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Потреблението на пластмасови 
пликове води до високи нива на 
нерегламентирано изхвърляне и 
неефективно използване на ресурсите и 
се очаква да нарасне, ако не се 
предприемат действия. 
Нерегламентираното изхвърляне на 
пластмасови пликове за покупки 
допринася за проблема с отпадъците в 
морето, което заплашва морските 
екосистеми в световен мащаб.

(2) Потреблението на пластмасови 
пликове води до високи нива на 
нерегламентирано изхвърляне и 
неефективно използване на ресурсите и 
се очаква да нарасне, ако не се 
предприемат действия. 
Нерегламентираното изхвърляне на 
пластмасови пликове за покупки е 
сериозен екологичен проблем и
допринася за проблема с отпадъците в 
морето, което заплашва морските 
екосистеми в световен мащаб.

Or. sv

Изменение 35
Пилар Аюсо, Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Потреблението на пластмасови 
пликове води до високи нива на 
нерегламентирано изхвърляне и 
неефективно използване на ресурсите и 
се очаква да нарасне, ако не се 

(2) Потреблението на пластмасови 
пликове води до високи нива на 
нерегламентирано изхвърляне и 
неефективно използване на ресурсите и 
се очаква да нарасне, ако не се 
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предприемат действия. 
Нерегламентираното изхвърляне на 
пластмасови пликове за покупки 
допринася за проблема с отпадъците в 
морето, което заплашва морските 
екосистеми в световен мащаб.

предприемат действия. 
Нерегламентираното изхвърляне на 
пластмасови пликове за покупки, 
поради лошо управление на тези 
отпадъци в някои държави членки,
допринася за проблема с отпадъците в 
морето, което заплашва морските 
екосистеми в световен мащаб.

Or. es

Изменение 36
Анна Росбак

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Потреблението на пластмасови 
пликове води до високи нива на 
нерегламентирано изхвърляне и 
неефективно използване на ресурсите и 
се очаква да нарасне, ако не се 
предприемат действия. 
Нерегламентираното изхвърляне на 
пластмасови пликове за покупки 
допринася за проблема с отпадъците в 
морето, което заплашва морските 
екосистеми в световен мащаб.

(2) Потреблението на пластмасови 
пликове води до високи нива на 
нерегламентирано изхвърляне и 
неефективно използване на ресурсите и 
се очаква да нарасне, ако не се 
предприемат действия. 
Нерегламентираното изхвърляне на 
пластмасови пликове за покупки 
допринася за проблема с отпадъците в 
морето, което заплашва морските и 
сладководните екосистеми в световен 
мащаб.

Or. en

Обосновка

Проблемът с отпадъците, изхвърляни в морските води, се отразява не само на 
морските екосистеми, но и на много сладководни екосистеми като реките и езерата.

Изменение 37
Маруся Любчева
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Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Потреблението на пластмасови 
пликове води до високи нива на 
нерегламентирано изхвърляне и 
неефективно използване на ресурсите и 
се очаква да нарасне, ако не се 
предприемат действия. 
Нерегламентираното изхвърляне на 
пластмасови пликове за покупки 
допринася за проблема с отпадъците в 
морето, което заплашва морските
екосистеми в световен мащаб.

(2) Потреблението на пластмасови 
пликове води до високи нива на 
натрупване на отпадъци, 
неефективно оползотворяване на 
капацитета на депата за отпадъци,
нерегламентирано изхвърляне и 
неефективно използване на ресурсите и 
се очаква да нарасне, ако не се 
предприемат действия. 
Нерегламентираното изхвърляне на 
пластмасови пликове за покупки води 
до замърсяване на околната среда и до 
увеличаване на проблемите с 
отпадъците във водните басейни, което 
заплашва водните екосистеми в 
световен мащаб.

Or. bg

Изменение 38
Франко Бонанини

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Потреблението на пластмасови 
пликове води до високи нива на 
нерегламентирано изхвърляне и 
неефективно използване на ресурсите и 
се очаква да нарасне, ако не се 
предприемат действия. 
Нерегламентираното изхвърляне на 
пластмасови пликове за покупки
допринася за проблема с отпадъците 
в морето, което заплашва морските 
екосистеми в световен мащаб.

(2) Потреблението на пластмасови 
пликове води до високи нива на 
нерегламентирано изхвърляне и 
неефективно използване на ресурсите и 
се очаква да нарасне, ако не се 
предприемат действия. 
Нерегламентираното изхвърляне на 
пластмасови пликове за покупки води 
до отрицателни последствия за 
околната среда и представлява 
сериозна заплаха за всички 
екосистеми, най-вече морските и 
останалите особено уязвими 
екосистеми като защитените 
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територии и националните паркове. 

Or. it

Изменение 39
Биляна Боржан

Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Освен това натрупването на 
пластмасови пликове в околната 
среда има ясно изразено отрицателно 
въздействие върху определени 
икономически отрасли, като 
например туризма.

Or. hr

Изменение 40
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) За постигане на целта за 
намаляване на използването на 
пластмасови пликове е особено 
наложително да се пристъпи към 
тяхното избягване и свеждане до 
минимум, като се насърчават 
производителите да избират 
алтернативни и по-устойчиви 
материали при разработването на 
своите продукти.

Or. es
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Изменение 41
Криста Клас, Вернер Ланген, Хорст Шнелхард

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) пластмасови пликове с дебелина под 
50 микрона, които представляват по-
голямата част от общия брой на 
пластмасови пликове за покупки, 
потребявани в Съюза, по-рядко се 
използват повторно от по-дебелите 
пластмасови пликове за покупки и по-
често са обект на нерегламентирано 
изхвърляне.

(3) Леки пластмасови пликове, които 
представляват по-голямата част от 
общия брой на пластмасови пликове за 
покупки, потребявани в Съюза, по-
рядко се използват повторно от по-
дебелите пластмасови пликове за 
покупки и по-често са обект на 
нерегламентирано изхвърляне.

Or. de

Изменение 42
Юдит А. Меркис, Критон Арсенис, Виторио Проди

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) пластмасови пликове с дебелина под 
50 микрона, които представляват по-
голямата част от общия брой на 
пластмасови пликове за покупки, 
потребявани в Съюза, по-рядко се 
използват повторно от по-дебелите 
пластмасови пликове за покупки и по-
често са обект на нерегламентирано 
изхвърляне.

(3) пластмасови пликове с дебелина под 
50 микрона, които представляват по-
голямата част от общия брой на 
пластмасови пликове за покупки, 
потребявани в Съюза, по-рядко се 
използват повторно от по-дебелите 
пластмасови пликове за покупки, по-
често са обект на нерегламентирано 
изхвърляне и, поради тяхното ниско 
тегло, е по-вероятно да се окажат 
разпръснати в околната среда, както 
на сушата, така и в морето.

Or. en
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Изменение 43
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) пластмасови пликове с дебелина 
под 50 микрона, които представляват 
по-голямата част от общия брой на 
пластмасови пликове за покупки, 
потребявани в Съюза, по-рядко се 
използват повторно от по-дебелите 
пластмасови пликове за покупки и по-
често са обект на нерегламентирано 
изхвърляне.

(3) в зависимост от качеството на 
пластмасовите пликове, пликовете с 
дебелина под 50 микрона, които 
представляват по-голямата част от 
общия брой на пластмасови пликове за 
покупки, потребявани в Съюза, по-
рядко се използват повторно в някои 
държави членки от по-дебелите 
пластмасови пликове за покупки и 
поради това по-често могат да са 
обект на нерегламентирано изхвърляне.

Or. en

Изменение 44
Маруся Любчева

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) пластмасови пликове с дебелина под 
50 микрона, които представляват по-
голямата част от общия брой на 
пластмасови пликове за покупки, 
потребявани в Съюза, по-рядко се 
използват повторно от по-дебелите 
пластмасови пликове за покупки и по-
често са обект на нерегламентирано 
изхвърляне.

(3) пластмасови пликове с дебелина под 
50 микрона, които представляват по-
голямата част от общия брой на 
пластмасови пликове за покупки, 
потребявани в Съюза, по-рядко се 
използват повторно от по-дебелите 
пластмасови пликове за покупки и по-
често се превръщат в отпадъчни 
продукти или стават обект на 
нерегламентирано изхвърляне.

Or. bg
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Изменение 45
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Леките пластмасови пликове за 
покупки са пликове за еднократна 
употреба, в смисъл че те обикновено 
могат да се използват само за едно 
пазаруване, въпреки че могат да бъдат 
отново използвани за някакви други 
цели, като например за съхраняване 
или пренасяне на битови отпадъци.

Or. en

Изменение 46
Анна Росбак

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Въпреки че те са напълно 
рециклируеми, текущите нива на 
рециклиране остават ниски в целия 
Съюз, тъй като няма разделно 
събиране на пластмасови пликове.

Or. en

Изменение 47
Юдит А. Меркис, Критон Арсенис, Виторио Проди

Предложение за директива
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Пликовете, които са 
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биоразградими в промишлени условия 
и в околната среда, имат потенциала 
да намалят екологичното бреме за 
държавите членки, поели 
ангажимента за намаляване на 
потреблението; техническите 
предложения на Съвместния 
изследователски център за критерии 
за прекратяване на статута на 
отпадък за биоразградимите 
отпадъци, стандартът на ЕС 
ЕN 13432 и резолюцията на 
Европейския парламент относно 
европейската стратегия относно 
пластмасовите отпадъци в околната 
среда (2013/2113(INI)) предоставят 
полезни иновативни инициативи на 
политиката за намаляване на 
използването и въздействието на 
леките пластмасови пликове за 
покупки.

Or. en

Изменение 48
Пилар Аюсо, Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за директива
Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Пластмасовите пликове с 
дебелина на стената под 10 микрона 
се използват обикновено при 
покупката на пресни хранителни или 
насипни продукти. Използването им е 
обосновано с оглед на хигиена, 
безопасност на храните и липсата на 
алтернативни. Преди да се наложат 
ограничения на тяхното използване 
трябва да се има предвид, че тези 
пликове са по-малко вредни от 
опаковките на самите опаковани 
стоки. Покупката на пресни и 
насипни продукти спомага за 



PE528.033v01-00 12/78 AM\1016927BG.doc

BG

предотвратяване на генерирането на 
хранителни отпадъци, тъй като на 
потребителя се дава възможността 
да закупи количеството продукт, 
който му е необходим, без да е 
задължен да купува предварително 
опаковано количество и улеснява 
изтеглянето на продукт с установено 
недобро качество, без да е необходимо 
да се превръщат в отпадък цели 
партиди опакован продукт.

Or. es

Изменение 49
Анна Росбак

Предложение за директива
Съображение 3б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Един от начините за справяне с 
проблема с нерегламентираното 
изхвърляне и ниската степен на 
събиране и рециклиране може да бъде 
въвеждането на система за 
възстановяване за пластмасовите 
пликове за покупки, подобна на тези, 
които вече съществуват в няколко 
държави членки за стъклените, 
пластмасовите и металните 
контейнери.

Or. en

Изменение 50
Анна Росбак

Предложение за директива
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Нивата на потребление на 
пластмасови пликове за покупки 
варират значително в Съюза поради 
различия в потребителските навици и 
осведомеността по въпросите на 
околната среда, както и на 
ефективността на политическите мерки, 
предприети от държавите членки. Някои 
държави членки са успели значително 
да намалят нивата на потребление на 
пластмасови пликове за покупки, като 
средното равнище на потребление в 
седемте държави членки с най-добри 
показатели възлиза на едва 20 % от 
средната стойност за ЕС.

(4) Нивата на потребление и 
рециклиране на пластмасови пликове за 
покупки варират значително в Съюза 
поради различия в потребителските 
навици и осведомеността по въпросите 
на околната среда, събирането на 
отпадъци и стратегиите за 
рециклиране, както и на ефективността 
на политическите мерки, предприети от 
държавите членки. Някои държави 
членки са успели значително да намалят 
нивата на потребление на пластмасови 
пликове за покупки, като средното 
равнище на потребление в седемте 
държави членки с най-добри показатели 
възлиза на едва 20 % от средната 
стойност за ЕС.

Or. en

Изменение 51
Биляна Боржан

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Нивата на потребление на 
пластмасови пликове за покупки 
варират значително в Съюза поради 
различия в потребителските навици и 
осведомеността по въпросите на 
околната среда, както и на 
ефективността на политическите мерки, 
предприети от държавите членки. Някои 
държави членки са успели значително 
да намалят нивата на потребление на 
пластмасови пликове за покупки, като 
средното равнище на потребление в 
седемте държави членки с най-добри 
показатели възлиза на едва 20 % от 
средната стойност за ЕС.

(4) Нивата на потребление на 
пластмасови пликове за покупки 
варират значително в Съюза поради 
различия в потребителските навици и 
осведомеността по въпросите на 
околната среда, както и на 
ефективността на политическите мерки, 
предприети от държавите членки. Някои 
държави членки са успели значително 
да намалят нивата на потребление на 
пластмасови пликове за покупки, като 
средното равнище на потребление в 
седемте държави членки с най-добри 
показатели възлиза на едва 20 % от 
средната стойност за ЕС. Следователно 



PE528.033v01-00 14/78 AM\1016927BG.doc

BG

резултатите, постигнати до 
момента от отделните държави 
членки по отношение на 
намаляването на нивата на 
потребление на пластмасовите 
пликове, следва да бъдат взети под 
внимание при предписването на 
задължителни мерки и цели.

Or. hr

Изменение 52
Юдит А. Меркис, Критон Арсенис

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Нивата на потребление на 
пластмасови пликове за покупки 
варират значително в Съюза поради 
различия в потребителските навици и 
осведомеността по въпросите на 
околната среда, както и на 
ефективността на политическите 
мерки, предприети от държавите 
членки. Някои държави членки са 
успели значително да намалят нивата на 
потребление на пластмасови пликове за 
покупки, като средното равнище на 
потребление в седемте държави членки 
с най-добри показатели възлиза на едва 
20 % от средната стойност за ЕС.

(4) Нивата на потребление на 
пластмасови пликове за покупки 
варират значително в Съюза, не само 
поради различия в потребителските 
навици и осведомеността по въпросите 
на околната среда, а главно поради 
степента на ефективност на 
политическите мерки, предприети от 
държавите членки. Някои държави 
членки са успели значително да намалят 
нивата на потребление на пластмасови 
пликове за покупки, като средното 
равнище на потребление в седемте 
държави членки с най-добри показатели 
възлиза на едва 20 % от средната 
стойност за ЕС.

Or. en

Изменение 53
Оса Вестлунд, Марита Улвског

Предложение за директива
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Нивата на потребление на 
пластмасови пликове за покупки 
варират значително в Съюза поради 
различия в потребителските навици и 
осведомеността по въпросите на 
околната среда, както и на 
ефективността на политическите мерки, 
предприети от държавите членки. Някои 
държави членки са успели значително 
да намалят нивата на потребление на 
пластмасови пликове за покупки, като 
средното равнище на потребление в 
седемте държави членки с най-добри 
показатели възлиза на едва 20 % от 
средната стойност за ЕС.

(4) Нивата на потребление на 
пластмасови пликове за покупки 
варират значително в Съюза поради 
различия в потребителските навици и 
осведомеността по въпросите на 
околната среда, както и на 
ефективността на политическите мерки, 
предприети от държавите членки. Някои 
държави членки са успели значително 
да намалят нивата на потребление на 
пластмасови пликове за покупки, като 
средното равнище на потребление в 
седемте държави членки с най-добри 
показатели възлиза на едва 20 % от 
средната стойност за ЕС. ЕС следва 
активно да насърчава усилията за 
увеличаване на процента на 
рециклиране на пластмасови пликове 
в държавите членки.

Or. sv

Изменение 54
Криста Клас, Вернер Ланген, Хорст Шнелхард

Предложение за директива
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Наличните данни относно 
употребата на пластмасови пликове 
за покупки в Съюза показват, че 
употребата е ниска или е могло да 
бъде намалена в държавите членки, в 
които пластмасовите пликове за 
покупки в магазините за търговия на 
дребно с хранителни продукти не са 
безплатни, а се предоставят срещу 
незначително заплащане.

Or. de
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Изменение 55
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) От друга страна е доказано, че 
информацията за потребителите 
играе решаваща роля за постигането 
на всяка цел за намаляване на 
използването на пластмасовите 
пликове. Поради това е необходимо да 
се положат усилия от страна на 
институциите за осъзнаване на 
последиците за околната среда от 
използването на пластмасата и с цел 
да се скъса с настоящото 
възприемане на пластмасата като 
безвреден материал с ниска цена от 
икономическа гледна точка и без 
стойност сам по себе си.

Or. es

Изменение 56
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Съображение 4б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) В този смисъл е целесъобразно да 
се предостави на държавите членки 
възможността да включат в 
традиционните пликове съобщения 
или предупреждения относно 
отрицателните последици от 
изхвърлянето на неразградима 
пластмаса в околната среда.

Or. es
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Изменение 57
Криста Клас, Вернер Ланген, Хорст Шнелхард

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да насърчат подобни намаления 
на средното ниво на потребление на 
леки пластмасови пликове за покупки, 
държавите членки следва да вземат 
мерки за намаляване на потреблението 
на пластмасови пликове с дебелина под 
50 микрона в съответствие с общите 
цели на политиката на Съюза в областта 
на отпадъците и целите на ЕС в 
йерархията на отпадъците, както е 
предвидено в Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 г. относно отпадъците 
и за отмяна на определени директиви. 
Такива мерки за намаляване следва да 
вземат предвид сегашните равнища на 
потребление на пластмасови пликове за 
покупки в отделните държави членки, 
като по-високите нива изискват по-
амбициозни усилия. За целите на 
наблюдението на напредъка в 
намаляването на използването на леки 
пластмасови пликове за покупки 
националните органи ще предоставят 
данни за тяхната употреба съгласно 
член 17 от Директива 94/62/ЕО.

(5) За да насърчат подобни намаления 
на средното ниво на потребление на 
леки пластмасови пликове за покупки, 
държавите членки следва да вземат 
мерки за намаляване на потреблението 
на пластмасови пликове с дебелина под 
25 микрона в съответствие с общите 
цели на политиката на Съюза в областта 
на отпадъците и целите на ЕС в 
йерархията на отпадъците, както е 
предвидено в Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 г. относно отпадъците 
и за отмяна на определени директиви. 
Такива мерки за намаляване следва да 
вземат предвид сегашните равнища на 
потребление на пластмасови пликове за 
покупки в отделните държави членки, 
като по-високите нива изискват по-
амбициозни усилия. За целите на 
наблюдението на напредъка в 
намаляването на използването на леки 
пластмасови пликове за покупки 
националните органи ще предоставят 
данни за тяхната употреба съгласно 
член 17 от Директива 94/62/ЕО.

Or. de

Обосновка

Ограничаването на дебелината на стената на 50 микрона води до засиленото 
производство на още по-дебели пластмасови пликове за покупки и по този начин до 
разхищаване на ресурси. Това е проблематично от екологична и икономическа гледна 
точка. Поради това е по-целесъобразно дебелината на стената да се ограничи на 
25 микрона.
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Изменение 58
Юдит А. Меркис, Критон Арсенис

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да насърчат подобни намаления 
на средното ниво на потребление на 
леки пластмасови пликове за покупки, 
държавите членки следва да вземат 
мерки за намаляване на потреблението 
на пластмасови пликове с дебелина под 
50 микрона в съответствие с общите 
цели на политиката на Съюза в областта 
на отпадъците и целите на ЕС в 
йерархията на отпадъците, както е 
предвидено в Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 г. относно отпадъците 
и за отмяна на определени директиви. 
Такива мерки за намаляване следва да 
вземат предвид сегашните равнища на 
потребление на пластмасови пликове за 
покупки в отделните държави членки, 
като по-високите нива изискват по-
амбициозни усилия. За целите на 
наблюдението на напредъка в 
намаляването на използването на леки 
пластмасови пликове за покупки 
националните органи ще предоставят 
данни за тяхната употреба съгласно 
член 17 от Директива 94/62/ЕО.

(5) За да насърчат подобни намаления 
на средното ниво на потребление на 
леки пластмасови пликове за покупки, 
държавите членки следва да вземат 
мерки за намаляване на потреблението 
на пластмасови пликове с дебелина под 
50 микрона и с ограничена 
възможност за повторно използване в 
съответствие с общите цели на 
политиката на Съюза в областта на 
отпадъците и целите на ЕС в йерархията 
на отпадъците, както е предвидено в 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и за отмяна 
на определени директиви. Такива мерки 
за намаляване следва да вземат предвид 
сегашните равнища на потребление на 
пластмасови пликове за покупки в 
отделните държави членки, като по-
високите нива изискват по-амбициозни 
усилия. За целите на наблюдението на 
напредъка в намаляването на 
използването на леки пластмасови 
пликове за покупки националните 
органи ще предоставят данни за тяхната 
употреба съгласно член 17 от 
Директива 94/62/ЕО.

Or. en

Изменение 59
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да насърчат подобни намаления 
на средното ниво на потребление на 
леки пластмасови пликове за покупки, 
държавите членки следва да вземат 
мерки за намаляване на потреблението 
на пластмасови пликове с дебелина под 
50 микрона в съответствие с общите 
цели на политиката на Съюза в областта 
на отпадъците и целите на ЕС в 
йерархията на отпадъците, както е 
предвидено в Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 г. относно отпадъците 
и за отмяна на определени директиви. 
Такива мерки за намаляване следва да 
вземат предвид сегашните равнища на 
потребление на пластмасови пликове за 
покупки в отделните държави членки, 
като по-високите нива изискват по-
амбициозни усилия. За целите на 
наблюдението на напредъка в 
намаляването на използването на леки 
пластмасови пликове за покупки 
националните органи ще предоставят 
данни за тяхната употреба съгласно 
член 17 от Директива 94/62/ЕО.

(5) За да насърчат подобни намаления 
на средното ниво на потребление на 
леки пластмасови пликове за покупки, 
държавите членки следва да вземат 
мерки за намаляване на потреблението 
на пластмасови пликове за еднократна 
употреба в съответствие с общите цели 
на политиката на Съюза в областта на 
отпадъците и целите на ЕС в йерархията 
на отпадъците, както е предвидено в 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и за отмяна 
на определени директиви. Такива мерки 
за намаляване следва да вземат предвид 
сегашните равнища на потребление на 
пластмасови пликове за покупки в 
отделните държави членки, като по-
високите нива изискват по-амбициозни 
усилия. За целите на наблюдението на 
напредъка в намаляването на 
използването на леки пластмасови 
пликове за покупки националните 
органи ще предоставят данни за тяхната 
употреба съгласно член 17 от 
Директива 94/62/ЕО.

Or. en

Изменение 60
Виторио Проди

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да насърчат подобни намаления 
на средното ниво на потребление на 
леки пластмасови пликове за покупки, 
държавите членки следва да вземат 
мерки за намаляване на потреблението 
на пластмасови пликове с дебелина под 

(5) За да насърчат подобни намаления 
на средното ниво на потребление на 
леки пластмасови пликове за покупки, 
които не са биоразградими и не 
подлежат на компостиране, 
държавите членки следва да вземат 
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50 микрона в съответствие с общите 
цели на политиката на Съюза в областта 
на отпадъците и целите на ЕС в 
йерархията на отпадъците, както е 
предвидено в Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 г. относно отпадъците 
и за отмяна на определени директиви. 
Такива мерки за намаляване следва да 
вземат предвид сегашните равнища на 
потребление на пластмасови пликове за 
покупки в отделните държави членки, 
като по-високите нива изискват по-
амбициозни усилия. За целите на 
наблюдението на напредъка в 
намаляването на използването на леки 
пластмасови пликове за покупки 
националните органи ще предоставят 
данни за тяхната употреба съгласно 
член 17 от Директива 94/62/ЕО.

мерки за намаляване на потреблението 
на пластмасови пликове с дебелина под 
50 микрона, които не са 
биоразградими и не подлежат на 
компостиране, в съответствие с общите 
цели на политиката на Съюза в областта 
на отпадъците и целите на ЕС в 
йерархията на отпадъците, както е 
предвидено в Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 г. относно отпадъците 
и за отмяна на определени директиви и
в съответствие със стандарта на ЕС 
EN 13432. Такива мерки за намаляване 
следва да вземат предвид сегашните 
равнища и характеристики на 
потребление на пластмасови пликове за 
покупки в отделните държави членки, 
като по-високите нива и видовете, 
имащи вредни последици за околната 
среда, изискват по-амбициозни усилия. 
За целите на наблюдението на 
напредъка в намаляването на 
използването на леки пластмасови 
пликове за покупки, които не са 
биоразградими и не подлежат на 
компостиране, националните органи 
ще предоставят данни за тяхната 
употреба съгласно член 17 от 
Директива 94/62/ЕО.

Or. en

Изменение 61
Пилар Аюсо, Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да насърчат подобни намаления 
на средното ниво на потребление на 
леки пластмасови пликове за покупки, 
държавите членки следва да вземат 
мерки за намаляване на потреблението 

(5) За да насърчат подобни намаления 
на средното ниво на потребление на 
пластмасови пликове за покупки, 
държавите членки следва да вземат 
мерки за намаляване на потреблението 
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на пластмасови пликове с дебелина на 
стената под 50 микрона в 
съответствие с общите цели на 
политиката на Съюза в областта на 
отпадъците и целите на ЕС в йерархията 
на отпадъците, както е предвидено в 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и за отмяна 
на определени директиви. Такива мерки 
за намаляване следва да вземат предвид 
сегашните равнища на потребление на 
пластмасови пликове за покупки в 
отделните държави членки, като по-
високите нива изискват по-амбициозни 
усилия. За целите на наблюдението на 
напредъка в намаляването на 
използването на леки пластмасови 
пликове за покупки националните 
органи ще предоставят данни за тяхната 
употреба съгласно член 17 от Директива 
94/62/ЕО.

на пластмасови пликове и за 
насърчаване на повторното им 
използване и рециклиране в 
съответствие с общите цели на 
политиката на Съюза в областта на 
отпадъците и целите на ЕС в йерархията 
на отпадъците, както е предвидено в 
Директива 2008/98/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 19 ноември 
2008 г. относно отпадъците и за отмяна 
на определени директиви. Такива мерки 
за намаляване следва да вземат предвид 
сегашните равнища на потребление на 
пластмасови пликове за покупки в 
отделните държави членки, като по-
високите нива изискват по-амбициозни 
усилия. За целите на наблюдението на 
напредъка в намаляването на 
използването на пластмасови пликове за 
покупки националните органи ще 
предоставят данни за тяхната употреба 
съгласно член 17 от 
Директива 94/62/ЕО.

Or. es

Изменение 62
Маруся Любчева

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да насърчат подобни намаления 
на средното ниво на потребление на 
леки пластмасови пликове за покупки, 
държавите членки следва да вземат 
мерки за намаляване на потреблението 
на пластмасови пликове с дебелина под 
50 микрона в съответствие с общите 
цели на политиката на Съюза в областта 
на отпадъците и целите на ЕС в 
йерархията на отпадъците, както е 
предвидено в Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 

(5) За да насърчат подобни намаления 
на средното ниво на потребление на 
леки пластмасови пликове за покупки, 
държавите членки следва да вземат 
мерки за намаляване на потреблението 
на пластмасови пликове с дебелина под 
50 микрона в съответствие с общите 
цели на политиката на Съюза в областта 
на отпадъците и целите на ЕС в 
йерархията на отпадъците, както е 
предвидено в Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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19 ноември 2008 г. относно отпадъците 
и за отмяна на определени директиви. 
Такива мерки за намаляване следва да 
вземат предвид сегашните равнища на 
потребление на пластмасови пликове за 
покупки в отделните държави членки, 
като по-високите нива изискват по-
амбициозни усилия. За целите на 
наблюдението на напредъка в 
намаляването на използването на леки 
пластмасови пликове за покупки 
националните органи ще предоставят 
данни за тяхната употреба съгласно 
член 17 от Директива 94/62/ЕО.

19 ноември 2008 г. относно отпадъците 
и за отмяна на определени директиви. 
Такива мерки за намаляване следва да 
вземат предвид сегашните равнища на 
потребление на пластмасови пликове за 
покупки в отделните държави членки, 
възникващите от това проблеми и 
възможните алтернативи, като по-
високите нива изискват по-амбициозни 
усилия. За целите на наблюдението на 
напредъка в намаляването на 
използването на леки пластмасови 
пликове за покупки националните 
органи ще предоставят данни за тяхната 
употреба съгласно член 17 от 
Директива 94/62/ЕО.

Or. bg

Изменение 63
Марина Янакудакис

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да насърчат подобни намаления 
на средното ниво на потребление на 
леки пластмасови пликове за покупки, 
държавите членки следва да вземат 
мерки за намаляване на потреблението 
на пластмасови пликове с дебелина под 
50 микрона в съответствие с общите 
цели на политиката на Съюза в областта 
на отпадъците и целите на ЕС в 
йерархията на отпадъците, както е 
предвидено в Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 г. относно отпадъците 
и за отмяна на определени директиви7. 
Такива мерки за намаляване следва да 
вземат предвид сегашните равнища на 
потребление на пластмасови пликове за 
покупки в отделните държави членки, 
като по-високите нива изискват по-

(5) За да насърчат подобни намаления 
на средното ниво на потребление на 
леки пластмасови пликове за покупки, 
държавите членки следва да вземат 
мерки за намаляване на потреблението 
на пластмасови пликове с дебелина под 
50 микрона в съответствие с общите 
цели на политиката на Съюза в областта 
на отпадъците и целите на ЕС в 
йерархията на отпадъците, както е 
предвидено в Директива 2008/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 ноември 2008 г. относно отпадъците 
и за отмяна на определени директиви7. 
Такива мерки за намаляване следва да 
вземат предвид сегашните равнища на 
потребление на пластмасови пликове за 
покупки в отделните държави членки, 
като по-високите нива изискват по-
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амбициозни усилия. За целите на 
наблюдението на напредъка в 
намаляването на използването на леки 
пластмасови пликове за покупки 
националните органи ще предоставят 
данни за тяхната употреба съгласно 
член 17 от Директива 94/62/ЕО.

амбициозни усилия. За целите на 
наблюдението на напредъка в 
намаляването на използването на леки 
пластмасови пликове за покупки 
националните органи, където е 
практически осъществимо, се 
насърчават да предоставят данни за 
тяхната употреба съгласно член 17 от 
Директива 94/62/ЕО.

Or. en

Изменение 64
Маруся Любчева

Предложение за директива
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Държавите членки, след 
провеждане на консултации със 
заинтересованите страни, следва да 
осигурят алтернативи за замяна на 
пластмасовите пликове за покупки с 
дебелина под 50 микрона, като вземат 
под внимание характера на 
покупките, за които те биват 
използвани.

Or. bg

Изменение 65
Криста Клас, Вернер Ланген, Хорст Шнелхард

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Мерките, които се предприемат от 
държавите членки могат да включват 
използването на икономически 
инструменти като данъци и налози, 

(6) Мерките, които се предприемат от 
държавите членки могат да включват 
използването на икономически 
инструменти като данъци и налози, 
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които са се оказали особено ефективни 
за намаляване на употребата на 
пластмасови пликове за покупки, както 
и ограничения за търговия, като 
забрани чрез дерогация от член 18 от 
Директива 94/62/ЕО съгласно 
изискванията, установени в 
членове 34 и 36 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

които са се оказали особено ефективни 
за намаляване на употребата на 
пластмасови пликове за покупки.

Or. de

Обосновка

Не е необходимо да се налагат забрани с цел намаляване на употребата на леки 
пластмасови пликове за покупки. Съществуват по-умерени средства за постигането 
на тази цел, като например продажбата на пластмасовите пликове за покупки.

Изменение 66
Гербен-Ян Гербранди

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Мерките, които се предприемат от 
държавите членки могат да включват 
използването на икономически 
инструменти като данъци и налози, 
които са се оказали особено ефективни 
за намаляване на употребата на 
пластмасови пликове за покупки, както 
и ограничения за търговия, като забрани 
чрез дерогация от член 18 от 
Директива 94/62/ЕО съгласно 
изискванията, установени в членове 34 и 
36 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

(6) Мерките, които се предприемат от 
държавите членки могат да включват 
използването на икономически 
инструменти като данъци и налози, 
които са се оказали особено ефективни 
за намаляване на употребата на 
пластмасови пликове за покупки и 
които са в съответствие с принципа 
„замърсителят плаща“, както и 
ограничения за търговия, като забрани 
чрез дерогация от член 18 от 
Директива 94/62/ЕО съгласно 
изискванията, установени в членове 34 и 
36 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

Or. en
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Изменение 67
Виторио Проди

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Мерките, които се предприемат от 
държавите членки могат да включват 
използването на икономически 
инструменти като данъци и налози, 
които са се оказали особено ефективни 
за намаляване на употребата на 
пластмасови пликове за покупки, както 
и ограничения за търговия, като забрани 
чрез дерогация от член 18 от 
Директива 94/62/ЕО съгласно 
изискванията, установени в членове 34 и 
36 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

(6) Мерките, които се предприемат от 
държавите членки могат да включват 
използването на икономически 
инструменти като данъци и налози, 
които са се оказали особено ефективни 
за намаляване на употребата на 
пластмасови пликове за покупки, които 
не са биоразградими и не подлежат на 
компостиране, както и ограничения за 
търговия, като забрани чрез дерогация 
от член 18 от Директива 94/62/ЕО 
съгласно изискванията, установени в 
членове 34 и 36 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 68
Маруся Любчева

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Мерките, които се предприемат 
от държавите членки могат да
включват използването на 
икономически инструменти като данъци 
и налози, които са се оказали особено 
ефективни за намаляване на употребата 
на пластмасови пликове за покупки, 
както и ограничения за търговия, като 
забрани чрез дерогация от член 18 от 
Директива 94/62/ЕО съгласно 
изискванията, установени в членове 34 и 

(6) Държавите членки могат да
прилагат мерки, съобразени с 
националното законодателство и 
спецификите на проблемите, 
включително използването на 
икономически инструменти като данъци 
и налози, които са се оказали особено 
ефективни за намаляване на употребата 
на пластмасови пликове за покупки, 
както и ограничения за търговия, като 
забрани чрез дерогация от член 18 от 
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36 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

Директива 94/62/ЕО съгласно 
изискванията, установени в членове 34 и 
36 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

Or. bg

Изменение 69
Марина Янакудакис

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Мерките, които се предприемат от
държавите членки могат да включват 
използването на икономически 
инструменти като данъци и налози, 
които са се оказали особено 
ефективни за намаляване на 
употребата на пластмасови пликове 
за покупки, както и ограничения за 
търговия, като забрани чрез дерогация 
от член 18 от Директива 94/62/ЕО 
съгласно изискванията, установени в 
членове 34 и 36 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

(6) Незаконодателните и 
необвързващите мерки на ЕС, които 
могат да бъдат препоръчани на 
държавите членки, могат да включват 
използването на доброволни схеми за 
намаляване на потреблението, които 
обхващат икономически инструменти 
за положителни бонуси, ако 
купувачът избере да използва 
повторно съществуващ лек 
пластмасов плик за покупки,
„торбичка за цял живот“, която не е 
от пластмаса и е предназначена за 
многократна употреба, или 
екологичен и биоразградим плик, както 
и ограничения за търговия, като забрани 
чрез дерогация от член 18 от 
Директива 94/62/ЕО съгласно 
изискванията, установени в членове 34 и 
36 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Държавите членки трябва да са свободни да вземат в крайна сметка решения за това 
как да се справят с екологичния проблем, свързан с пластмасовите пликове за покупки, 
по реалистичен начин, който отчита кое е добро решение за купувачите, 
практическите аспекти на живота на хората и финансовите ограничения, пред 
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които те могат да бъдат изправени. Чрез използването на инструменти за 
положителни бонуси, като например карти за лоялност или парични отстъпки, 
вместо принудителни санкции, купувачите е много по-вероятно да бъдат склонни да 
променят потребителското си поведение в посока намаляване на използването на 
пластмасови пликове. 

Изменение 70
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Мерките, които се предприемат от 
държавите членки могат да включват 
използването на икономически 
инструменти като данъци и налози, 
които са се оказали особено ефективни 
за намаляване на употребата на 
пластмасови пликове за покупки, както 
и ограничения за търговия, като забрани 
чрез дерогация от член 18 от Директива 
94/62/ЕО съгласно изискванията,
установени в членове 34 и 36 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

(6) Мерките, които се предприемат от 
държавите членки следва да включват 
използването на налози, които са се 
оказали особено ефективни за 
намаляване на употребата на 
пластмасови пликове за покупки. 
Държавите членки следва да 
гарантират, че търговците на дребно 
не предоставят пликове за покупки, 
включително и биоразградими, и по-
специално пластмасови пликове за 
покупки, различни от много леки 
пластмасови пликове за покупки, или
алтернативи на тези много леки 
пластмасови пликове за покупки, 
безплатно на мястото на продажба 
на стоките или продуктите. 
Държавите членки следва да могат 
също да използват икономически 
инструменти като данъци, както и 
ограничения за търговия, като забрани 
чрез дерогация от член 18 от Директива 
94/62/ЕО съгласно изискванията, 
установени в членове 34 и 36 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

Or. en
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Изменение 71
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Мерките, които се предприемат от 
държавите членки могат да включват 
използването на икономически 
инструменти като данъци и налози, 
които са се оказали особено ефективни 
за намаляване на употребата на 
пластмасови пликове за покупки, както 
и ограничения за търговия, като забрани 
чрез дерогация от член 18 от Директива 
94/62/ЕО съгласно изискванията, 
установени в членове 34 и 36 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

(6) Мерките, които се предприемат от 
държавите членки могат да включват 
използването на икономически 
инструменти като данъци и налози, 
които са се оказали особено ефективни 
за намаляване на употребата на 
пластмасови пликове за покупки, както 
и ограничения за търговия, като забрани 
чрез дерогация от член 18 от Директива 
94/62/ЕО съгласно изискванията, 
установени в членове 34 и 36 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Държавите членки 
следва да предприемат мерки, за да не 
завършат леките пластмасови 
пликове за покупки в депата за 
отпадъци.

Or. en

Изменение 72
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Образователните програми, 
насочени към потребителите като 
цяло, както и по-специално към 
децата, следва да играят особена роля 
за намаляване на използването на 
пластмасови пликове. Тези 
образователни програми следва да 
бъдат въведени както от държавите 
членки, така и от производителите и 
търговците на дребно на мястото на 
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продажба на стоките и продуктите.

Or. en

Изменение 73
Джули Гърлинг, Марина Янакудакис

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Пликовете, използвани за 
опаковане на насипни, неопаковани 
продукти, са необходими за запазване 
на хигиената на храните и 
безопасността на потребителите и 
поради това следва да бъдат 
изключени от определената в 
настоящата директива цел за 
намаляване на потреблението.

Or. en

Обосновка

Гарантирането на хигиена на храните и общественото здраве са от първостепенно 
значение. Пликовете, използвани за опаковане на насипни, неопаковани продукти, 
служат за запазване на хигиената на храните и безопасността на потребителите и 
понастоящем няма алтернативни варианти, които да постигат същата тази цел. 
Поради това тези пликове следва да бъдат освободени от целта за намаляване на 
потреблението.

Изменение 74
Анна Росбак

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Много леките пластмасови 
пликове за покупки, използвани за 
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опаковане на сухи, насипни, 
неопаковани храни (като плодове, 
зеленчуци и сладкарски изделия), също 
изпълняват важна функция във връзка 
с хигиената на храните. Въпреки 
това тези пликове за покупки 
допринасят значително за 
нерегламентираното изхвърляне и 
използването им следва да бъде 
намалено или заменено постепенно с 
пликове за покупки, произведени от 
устойчиви и възобновяеми материали.

Or. en

Изменение 75
Маргрете Аукен

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Пликовете, използвани за 
опаковане на влажни, насипни, 
неопаковани храни като сурово месо, 
риба и млечни продукти или 
неопаковани приготвени хранителни 
продукти, се изискват с цел хигиена 
на храните и поради това следва да 
бъдат освободени от обхвата на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Тъй като понастоящем няма алтернативи на опаковането на насипни, неопаковани 
храни като сурово месо, риба и млечни продукти или на неопаковани приготвени 
хранителни продукти, те следва да бъдат освободени от обхвата на настоящата 
директива.
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Изменение 76
Франсоаз Гростет

Предложение за директива
Съображение 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Много леките пластмасови 
пликове за покупки, използвани за 
опаковане на влажни, насипни или 
неопаковани храни като сурово месо, 
риба и млечни продукти, или всички 
други пликове, предназначени за 
неопаковани храни за незабавна 
консумация или за консумация малко 
след закупуването, които се изискват 
с цел хигиена на храните, следва да не 
бъдат взети предвид за постигане на 
целите на настоящата директива.

Or. fr

Обосновка

Следва да не се ограничава използването на някои видове пликове, които се изискват с 
цел хигиена и защита на потребителя. По този начин много леките пластмасови 
пликове за покупки или други материали като хартията, която се използва за 
опаковане на някои хранителни продукти, най-често предназначени за незабавна 
консумация, следва да не бъдат взети предвид за постигането на целите на 
настоящата директива.

Изменение 77
Софи Окони

Предложение за директива
Съображение 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Много леките пластмасови 
пликове за покупки, използвани за 
опаковане на сухи, насипни, 
неопаковани храни като плодове, 
зеленчуци и сладкарски изделия, 
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изпълняват функции, които 
надхвърлят обикновеното пренасяне 
на такива стоки. В същото време 
тези пликове за покупки могат в 
значителна степен да допринесат и 
за преодоляване на проблема с 
нерегламентираното изхвърляне. 
Поради това използването им следва 
да бъде намалено или те да бъдат 
заменени постепенно с пликове за 
покупки, направени от 
компостируеми материали на 
биологична основа, които се 
използват по устойчив начин, или от 
рециклирани материали.

Or. fr

Обосновка

Изменение 7 на докладчика относно съображение 6б следва да надхвърли 
рециклираната хартия, като се използва по-широкото понятие „рециклирани 
материали“.

Изменение 78
Маргрете Аукен

Предложение за директива
Съображение 6б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6б) Много леките пластмасови 
пликове за покупки, използвани за 
опаковане на сухи, насипни, 
неопаковани храни като плодове, 
зеленчуци и сладкарски изделия, 
изпълняват функции, които 
надхвърлят обикновеното пренасяне 
на такива стоки. В същото време 
тези пликове за покупки могат в 
значителна степен да допринесат за 
нерегламентираното изхвърляне. 
Поради това използването им следва 
да бъде намалено или те да бъдат 
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заменени постепенно с пликове за 
покупки, подлежащи на 
компостиране и направени най-малко 
от 50 % материали на биологична 
основа, които се осигуряват по 
устойчив начин, или от рециклирана 
хартия.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва също така да разгледат възможностите за намаляване на 
използването на много леки пластмасови пликове за покупки, използвани за опаковане 
на сухи плодове, зеленчуци и сладкарски изделия. Като алтернативен вариант те биха 
могли да бъдат заменени от пликове за покупки, изцяло подлежащи на компостиране и 
направени най-малко от 50 % материали на биологична основа, които се осигуряват 
по устойчив начин, или от рециклирана хартия.

Изменение 79
Биляна Боржан

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Мерките за намаляване на 
употребата на пластмасови пликове за 
покупки следва да не водят до общо 
нарастване на генерирането на 
опаковки.

(7) Мерките за намаляване на 
употребата на пластмасови пликове за 
покупки следва да не водят до общо 
нарастване на генерирането на 
опаковки, което е също толкова 
вредно или още по-вредно за околната 
среда.

Or. hr

Изменение 80
Гербен-Ян Гербранди

Предложение за директива
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Мерките за намаляване на 
употребата на пластмасови пликове за 
покупки следва да не водят до общо 
нарастване на генерирането на 
опаковки.

(7) Мерките за намаляване на 
употребата на пластмасови пликове за 
покупки следва да водят до трайно 
намаляване на потреблението на леки 
пластмасови пликове за покупки и 
следва да не водят до общо нарастване 
на генерирането на опаковки.

Or. en

Изменение 81
Виторио Проди

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Мерките за намаляване на 
употребата на пластмасови пликове за 
покупки следва да не водят до общо 
нарастване на генерирането на 
опаковки.

(7) Мерките за намаляване на 
употребата на леки пластмасови 
пликове за покупки, които не 
подлежат на компостиране и не са 
биоразградими, следва да не водят до 
общо нарастване на генерирането на 
опаковки.

Or. en

Изменение 82
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Мерките за намаляване на 
употребата на пластмасови пликове за 
покупки следва да не водят до общо 
нарастване на генерирането на 
опаковки.

(7) Мерките за намаляване на 
употребата на пластмасови пликове за 
покупки следва да не водят до общо 
нарастване на генерирането на опаковки
и отпадъци.
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Or. en

Изменение 83
Оса Вестлунд, Марита Улвског

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Европейският съюз следва да 
насърчава изработването на по-
голяма част от пластмасовите 
пликове, използвани в държавите 
членки, от разградими и 
компостируеми материали, които 
имат по-малко вредно въздействие 
върху околната среда в сравнение с 
традиционната пластмаса.

Or. sv

Изменение 84
Корин Льопаж

Предложение за директива
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Изискванията на настоящата 
директива следва да се прилагат и за 
биоразградимите пликове. Те са 
преходен инструмент, който не 
следва да се насърчава като 
дългосрочна алтернатива на 
пластмасовите пликове за 
еднократна употреба. Намаляването 
на общото потребление на пликове 
следва да остане основната цел на 
настоящата директива.

Or. en
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Обосновка

Биоразградимите пликове изискват производството или на петролни продукти, или на 
съдържащи скорбяла култури, и тяхното разлагане има неопределени краткосрочни 
въздействия върху околната среда, особено за морските животни.

Изменение 85
Оса Вестлунд, Марита Улвског

Предложение за директива
Съображение 7б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Вредните вещества, особено 
увреждащите хормоналната система 
химични вещества, в пластмасовите 
пликове следва да бъдат изцяло 
забранени, за да се гарантира добро 
ниво на опазване на околната среда и 
човешкото здраве.

Or. sv

Изменение 86
Криста Клас, Вернер Ланген, Хорст Шнелхард

Предложение за директива
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) За да не се накърнява 
функционирането на вътрешния 
пазар, по отношение на използваните 
материали следва да се прилагат 
еднакви условия в целия Европейски 
съюз. Дискриминация на отделни 
материали в отделни държави членки 
затруднява рециклирането и 
търговията.

Or. de
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Изменение 87
Маргрете Аукен

Предложение за директива
Член 1 – точка 1а (нова)
Директива 94/62/EО
Член 3 – точка -2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 3 се добавя нова точка -2а:

„-2a. „пликове за покупки“ означава 
пликове, които се предоставят на 
потребителите на мястото на 
продажба на стоките или 
продуктите, с цел пренасяне на 
стоките; пликовете, които са 
необходими с цел хигиена на храните 
за опаковане на влажни, насипни, 
неопаковани храни като сурово месо, 
риба и млечни продукти или 
неопаковани приготвени хранителни 
продукти, не се считат за пликове за 
покупки.“

Or. en

Обосновка

Докладчикът предлага да се разшири обхватът на настоящия акт за изменение, така 
че да се обхванат всички пликове за покупки. Следва да се въведе общо определение за 
пликове за покупки. Следва да бъде изяснено обаче, че пликовете, които са необходими 
с цел хигиена на храните, както за опаковането на неопаковани влажни храни, така и 
на приготвени хранителни продукти, се изключват от това определение.

Изменение 88
Франсоаз Гростет

Предложение за директива
Член 1 – точка 1а (нова)
Директива 94/62/ЕО
Член 3 – точка -2a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1а) В член 3 се добавя следната 
точка -2a:

„-2a. „пликове за покупки“ означава 
пликове, които се предоставят на 
потребителите на местата за 
продажба на стоки или продукти, с 
изключение на всички пликове, които 
се изискват с цел хигиена, 
предназначени за неопаковани храни 
или напитки за незабавна консумация 
или за консумация малко след 
закупуването;“

Or. fr

Обосновка

Следва да не се ограничава използването на някои видове пликове, които се изискват с 
цел хигиена и защита на потребителя. По този начин много леките пластмасови 
пликове за покупки или други материали като хартията, която се използва за 
опаковане на някои хранителни продукти, най-често предназначени за незабавна 
консумация, следва да не бъдат взети предвид за постигането на целите на 
настоящата директива.

Изменение 89
Криста Клас, Джули Гърлинг

Предложение за директива
Член 1 – точка 1а (нова)
Директива 94/62/EО
Член 3 – точка -2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 3 се добавя нова точка -2а:

„-2а. „пликове за покупки“ означава 
пликове, които се предлагат на 
потребителите на касата на 
магазина, за да се улесни носенето на 
стоките и продуктите, с изключение 
на пликовете, необходими с хигиенна 
цел, предназначени да съдържат 
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неопаковани хранителни продукти 
или храни и напитки, които са 
предназначени за консумация веднага 
или съвсем скоро след покупката им.“

Or. en

Обосновка

Въпреки че обхватът на директивата следва да се разшири, за да обхване всички 
видове пликове, използвани за отнасяне на стоките от мястото на продажбата, има 
някои ситуации, в които пликовете се изискват с цел хигиена на храните, безопасност 
на потребителите (и следователно за общественото здраве) и удобство за
потребителите. В тези ситуации използването на пликове за многократна употреба 
например би било изключено поради хигиенни съображения.

Изменение 90
Мара Бицото

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 94/62/ЕС 
Член 3 – точка 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

„леки пластмасови пликове за покупки“ 
означава пликове, изработени от 
пластмасов материал, както е 
определено в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 10/2011 * с дебелина 
на стената под 50 микрона, които се 
предлагат на потребителите на мястото 
на продажба на стоките или продуктите.

„леки пластмасови пликове за покупки“ 
означава пликове, изработени от 
пластмасов материал, както е 
определено в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 10/2011 * с дебелина 
на стената под 20 микрона, които се 
предлагат на потребителите на мястото 
на продажба на стоките или продуктите.

Or. it

Изменение 91
Криста Клас, Вернер Ланген, Хорст Шнелхард

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1
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Директива 94/62/ЕО
Член 3 – точка 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„леки пластмасови пликове за покупки“ 
означава пликове, изработени от 
пластмасов материал, както е 
определено в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 10/2011 * с дебелина 
на стената под 50 микрона, които се 
предлагат на потребителите на мястото 
на продажба на стоките или продуктите.

„леки пластмасови пликове за покупки“ 
означава пликове, изработени от 
пластмасов материал, както е 
определено в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 10/2011 * с дебелина 
на стената под 25 микрона, които се 
предлагат на потребителите на касата 
на мястото на продажба на стоките или 
продуктите.

Or. de

Обосновка

Ограничаването на дебелината на стената на 50 микрона води до засиленото 
производство на още по-дебели пластмасови пликове за покупки и по този начин до 
разхищаване на ресурси. Това е проблематично от екологична и икономическа гледна 
точка. Поради това е по-целесъобразно дебелината на стената да се ограничи на 
25 микрона.

Изменение 92
Юдит А. Меркис, Критон Арсенис

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 94/62/EО
Член 3 – точка 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

„леки пластмасови пликове за покупки“ 
означава пликове, изработени от 
пластмасов материал, както е 
определено в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 10/2011 * с дебелина 
на стената под 50 микрона, които се 
предлагат на потребителите на мястото 
на продажба на стоките или продуктите.

„леки пластмасови пликове за покупки“ 
означава пликове, изработени от 
пластмасов материал, както е 
определено в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 10/2011* с дебелина 
на стената под 50 микрона и показател 
за повторно използване под 125 пъти, 
които се предлагат на потребителите на 
мястото на продажба на стоките или 
продуктите.
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Or. en

Изменение 93
Пилар Аюсо, Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 94/62/ЕО
Член 3 – точка 2а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а) „леки пластмасови пликове за 
покупки“ означава пликове, изработени 
от пластмасов материал, както е 
определено в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 10/2011 * с дебелина 
на стената под 50 микрона, които се 
предлагат на потребителите на мястото 
на продажба на стоките или продуктите;

2а) „пластмасови пликове за покупки“ 
означава пликове, изработени от 
пластмасов материал, както е 
определено в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 10/2011 *, които се 
предлагат на потребителите на мястото 
на продажба на стоките или продуктите;

Or. es

Изменение 94
Елизабета Гардини, Паоло Бартолоци, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 94/62/EО
Член 3 – точка 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

„леки пластмасови пликове за покупки“ 
означава пликове, изработени от 
пластмасов материал, както е 
определено в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 10/2011 * с дебелина 
на стената под 50 микрона, които се 
предлагат на потребителите на мястото 
на продажба на стоките или продуктите.

„леки пластмасови пликове за покупки“ 
означава пликове, изработени от 
пластмасов материал, както е 
определено в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 10/2011, с долна 
граница на дебелина на стената поне 
50 микрона, които се предлагат на 
потребителите на мястото на продажба 
на стоките или продуктите.

Or. en
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Обосновка

Това изменение установява на равнището на ЕС минимална долна граница на 
дебелината за държавите членки. Държавите членки обаче запазват свободата си да 
определят като леки пликове пликовете с дебелина по-голяма от 50 микрона съобразно 
съответните си вътрешни изисквания. Това би било най-добрият начин да се избегне 
санкционирането на държавите членки, които вече са приели ефективни мерки по 
този въпрос, като се позволи на останалите държави членки свободно да избират 
решения, които са по-подходящи за техните специфични системи за отпадъци.

Изменение 95
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 94/62/EО
Член 3 – точка 2а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

„леки пластмасови пликове за покупки“ 
означава пликове, изработени от 
пластмасов материал, както е 
определено в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 10/2011 * с дебелина 
на стената под 50 микрона, които се 
предлагат на потребителите на мястото 
на продажба на стоките или продуктите.

„леки пластмасови пликове за покупки“ 
означава пликове, изработени от 
пластмасов материал, както е 
определено в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 10/2011*, които 
обикновено имат дебелина на стената 
под 50 микрона и които се предлагат на 
потребителите на мястото на продажба 
на стоките или продуктите.

Or. en

Изменение 96
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 1 – точка 1
Директива 94/62/EО 
Член 3 – точка 2а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

„леки пластмасови пликове за покупки“ 
означава пликове, изработени от 

„леки пластмасови пликове за покупки“ 
означава пликове за еднократна 
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пластмасов материал, както е 
определено в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 10/2011 * с дебелина 
на стената под 50 микрона, които се 
предлагат на потребителите на мястото 
на продажба на стоките или продуктите.

употреба, изработени от пластмасов 
материал, както е определено в член 3, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ 10/2011*, които се предлагат на 
потребителите на мястото на продажба 
на стоките или продуктите.

Or. en

Обосновка

Определянето на дебелина на стената до 50 микрона е контрапродуктивен подход за 
„един размер, подходящ за всички“, тъй като има големи различия сред държавите 
членки по отношение на културата им на използване на пластмасови пликове. Вместо 
това акцентът следва да бъде върху възможността за повторна употреба, 
качеството на пликовете и потребителските кампании. Налични са много 
многократно използваеми и здрави пластмасови пликове с дебелина на стената под 
50 микрона.

Изменение 97
Маргрете Аукен

Предложение за директива
Член 1 – точка 1б (нова)
Директива 94/62/EО
Член 3 – точка 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) В член 3 се добавя нова точка 2б:

„2б. „много леки пластмасови пликове 
за покупки“ означава пликове, 
изработени от пластмасови 
материали, както е определено в 
член 3, точка 1 от Регламент (ЕС) 
№ 10/2011, с дебелина на стената под 
10 микрона;“

Or. en

Обосновка

Изменение, свързано с въведеното от докладчика ново определение за пликове за 
покупки. Поради специалното предназначение на много леките пластмасови пликове за 
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покупки, те следва да бъдат определени отделно. Много леките найлонови пликове за 
покупки следва да се определят от дебелина на стената под 10 микрона.

Изменение 98
Юдит А. Меркис, Критон Арсенис

Предложение за директива
Член 1 – точка 1а (нова)
Директива 94/62/EО
Член 3 – точка 2б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 3 се добавя нова точка 2б:

„2б. „пликове за многократна 
употреба“ означава пликове, които 
могат да бъдат използвани най-малко 
125 пъти;“

Or. en

Изменение 99
Маргрете Аукен

Предложение за директива
Член 1 – точка 1в (нова)
Директива 94/62/EО
Член 3 – точка 2в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) В член 3 се добавя нова точка 2в:

„2в. „материали на биологична 
основа“ означава материали, 
извлечени от биомаса;“

Or. en

Обосновка

Следва да бъде предоставено ясно определение на материалите на биологична основа. 
В съответствие със съществуващата терминология, използвана от Европейския 
комитет за стандартизация (CEN), то следва да се отнася само до произхода на 



AM\1016927BG.doc 45/78 PE528.033v01-00

BG

материала.

Изменение 100
Юдит А. Меркис, Критон Арсенис

Предложение за директива
Член 1 – точка 2б (нова)
Директива 94/62/EО
Член 3 – точка 2в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) В член 3 се добавя нова точка 2в:

„2в. „пликове, биоразградими в 
промишлени условия“ означава 
пликове, които са разградими в 
промишлени инсталации в 
съответствие със стандарт EN 13432 
на ЕС и следователно трябва да 
бъдат събирани в края на жизнения 
им цикъл;“

Or. en

Изменение 101
Юдит А. Меркис, Критон Арсенис

Предложение за директива
Член 1 – точка 2в (нова)
Директива 94/62/EО
Член 3 – точка 2г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) В член 3 се добавя нова точка 2г:

„2г. „пликове, които са биоразградими 
в околната среда“ означава пликове, 
които могат да се освобождават в 
околната среда при всякакви 
обстоятелства (например във вода, 
почва) и ще се разградят в рамките на 
20 седмици, връщайки ценните 
материали обратно на 
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екосистемата; биоразградимите в 
околната среда пликове, които могат 
да се разграждат в почва, но не и във 
вода, имат дебелина най-малко от 
50 микрона;“

Or. en

Изменение 102
Маргрете Аукен

Предложение за директива
Член 1 – точка 1а (нова)
Директива 94/62/EО
Член 3 – точка 2г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 3 се добавя нова точка 2г:

„2г. „пликове за покупки, подлежащи 
на компостиране“ означава пликове за 
покупки, които се разграждат най-
малко на 90 % в рамките на 
12 седмици в промишлени инсталации 
за компостиране;“

Or. en

Обосновка

Пликовете за покупки не следва да създават проблеми по време на компостирането. 
Поради това те следва да претърпят разграждане в рамките на стандартното 
време за компостиране в промишлени инсталации.

Изменение 103
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

Предложение за директива
Член 1 – точка 1а (нова)
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф -1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 4 се добавя следният нов 
параграф -1а:

„-1a. Държавите членки гарантират, 
че опаковката се произвежда по 
такъв начин, че да не съдържа в 
концентрации над 0,01 % вещества, 
които са канцерогенни, мутагенни 
или токсични за репродукцията или 
които нарушават функциите на 
ендокринната система, и 
гарантират, че тя не съдържа „оксо-
разградими“ пластмаси, както е 
описано в съответното 
законодателство на Съюза. Тези 
мерки се постигат до…*.

____________

* ОВ: моля въведете датата — две 
години след влизането в сила на 
настоящата директива.“

Or. en

Изменение 104
Гербен-Ян Гербранди

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1а – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане на 
намаление в потреблението на леки 
пластмасови пликове за покупки на 
своята територия в рамките на две 
години от влизането в сила на 
настоящата директива.

1а. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане на 
трайно намаление от най-малко 80 % 
в потреблението на леки пластмасови 
пликове за покупки на своята територия 
в сравнение със средното потребление 
в Съюза през 2010 г. в рамките на две 
години от влизането в сила на 
настоящата директива.
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Or. en

Обосновка

Ние трябва да гарантираме, че държавите членки въвеждат мерки, които 
осигуряват по-дългосрочен ефект. Поради това целта следва да се прилага и след 
изтичането на срока, установен в директивата (две години след влизането в сила).

Изменение 105
Виторио Проди

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1а – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане на 
намаление в потреблението на леки 
пластмасови пликове за покупки на 
своята територия в рамките на две 
години от влизането в сила на 
настоящата директива.

1а. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане на 
намаление в потреблението на леки 
пластмасови пликове за покупки, които 
не са биоразградими и не подлежат на 
компостиране, в съответствие със 
стандарт EN 13432 на ЕС, на своята 
територия в рамките на две години от 
влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 106
Софи Окони

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/ЕО
Член 4 – параграф 1a – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане на 
намаление в потреблението на леки 

Държавите членки, в които 
потреблението на леки пластмасови 
пликове за покупки надвишава 40 броя 
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пластмасови пликове за покупки на
своята територия в рамките на две 
години от влизането в сила на 
настоящата директива.

на човек годишно, предприемат 
необходимите мерки за постигане на 
намаление на това потребление на 
своята територия в рамките на две 
години от влизането в сила на 
настоящата директива, за да постигнат 
целта от 40 плика на човек годишно.
Останалите държави членки са 
призовани да продължат да полагат 
усилия за намаляване на 
потреблението на леки пластмасови 
пликове за покупки.

Or. fr

Обосновка

Държавите членки, които вече са положили големи усилия, не трябва да бъдат 
санкционирани.

Изменение 107
Марина Янакудакис, Джули Гърлинг

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1а – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане на 
намаление в потреблението на леки 
пластмасови пликове за покупки на 
своята територия в рамките на две 
години от влизането в сила на 
настоящата директива.

1а. Държавите членки се насърчават да 
предприемат необходимите мерки за 
постигане на намаление в 
потреблението на леки пластмасови 
пликове за покупки на своята територия 
в рамките на две години от влизането в 
сила на настоящата директива.

Or. en

Изменение 108
Андрес Перельо Родригес
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Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/EО 
Член 4 – параграф 1а – алинея 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане на 
намаление в потреблението на леки 
пластмасови пликове за покупки на 
своята територия в рамките на две 
години от влизането в сила на
настоящата директива.

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане на 
намаление с поне 70 % в потреблението 
на леки пластмасови пликове за покупки 
на своята територия спрямо средното 
потребление за Съюза през 2010 г. в 
рамките на две години от влизането в 
сила на настоящата директива.

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане на 
намаление с поне 80 % в 
потреблението на леки пластмасови 
пликове за покупки на своята 
територия спрямо средното 
потребление за Съюза през 2010 г. в 
рамките на четири години от 
влизането в сила на настоящата 
директива.

Or. es

Изменение 109
Пилар Аюсо, Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1а – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане на 
намаление в потреблението на леки
пластмасови пликове за покупки на 
своята територия в рамките на две 
години от влизането в сила на 
настоящата директива.

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане на 
намаление в потреблението на 
пластмасови пликове за покупки на 
своята територия и за насърчаване на 
тяхното повторно използване и 
рециклиране в рамките на две години от 
влизането в сила на настоящата 
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директива.

Or. es

Изменение 110
Дачиана Октавиа Сърбу

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1а – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане на 
намаление в потреблението на леки 
пластмасови пликове за покупки на 
своята територия в рамките на две 
години от влизането в сила на 
настоящата директива.

1а. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане на 
значително намаление в потреблението 
на леки пластмасови пликове за покупки 
на своята територия в рамките на две 
години от влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 111
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1а – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане на 
намаление в потреблението на леки 
пластмасови пликове за покупки на 
своята територия в рамките на две 
години от влизането в сила на 
настоящата директива.

1а. До две години от влизането в сила 
на настоящата директива държавите 
членки предприемат мерки, насочени 
към постигане на намаление от поне 
50 % в потреблението на леки 
пластмасови пликове за покупки на 
своята територия, в сравнение със 
средното потребление в Съюза през 
2010 г., в продължение на 5 години 
след приемането на национални 
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мерки.

Чрез дерогация от първата алинея 
държавите членки предприемат 
мерки, насочени към постигане на 
своята територия на намаление в 
потреблението на леки пластмасови 
пликове за покупки, необходими с 
хигиенна цел, предназначени да 
съдържат неопаковани хранителни 
продукти или храни и напитки, които 
са предназначени за консумация 
веднага или съвсем скоро след 
покупката им.

Or. en

Изменение 112
Франсоаз Гростет, Елизабета Гардини

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/ЕО
Член 4 – параграф 1a – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане на 
намаление в потреблението на леки 
пластмасови пликове за покупки на 
своята територия в рамките на две 
години от влизането в сила на 
настоящата директива.

Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане на 
намаление в потреблението на леки 
пластмасови пликове за покупки на 
своята територия в рамките на две 
години от влизането в сила на 
настоящата директива. Те гарантират, 
че, ако е приложимо, се взема предвид 
вече постигнатото намаление 
посредством въведените различни 
секторни инициативи, за да се избегне 
дублиране със съществуващите 
практики.

Or. fr

Обосновка

Във Франция бяха въведени множество доброволчески програми, което доведе до 
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намаляване на броя на леките пластмасови пликове за покупки с повече от 90 % от 
2002 г. насам. Следователно вече предприетите доброволчески усилия трябва да 
бъдат признати (след като резултатите от тях могат да бъдат доказани) и следва 
да се избегне дублирането на новите национални мерки с вече въведените такива.

Изменение 113
Юдит А. Меркис, Критон Арсенис, Виторио Проди

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1а – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане на 
намаление в потреблението на леки 
пластмасови пликове за покупки на 
своята територия в рамките на две 
години от влизането в сила на 
настоящата директива.

1а. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане до 
2018 г. на намаление от 80 % в 
потреблението на леки пластмаси на 
своята територия в сравнение със 
средното им потребление през 2010 г.

Or. en

Изменение 114
Маруся Любчева

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1а – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане на 
намаление в потреблението на леки 
пластмасови пликове за покупки на 
своята територия в рамките на две 
години от влизането в сила на 
настоящата директива.

1а Държавите членки изготвят 
програми и предприемат конкретни
мерки за изпълнението им в постигане 
на намаление в потреблението на леки 
пластмасови пликове за покупки на 
своята територия в рамките на две 
години от влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. bg
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Изменение 115
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 64/62/EО
Член 4 – параграф 1а – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане на 
намаление в потреблението на леки 
пластмасови пликове за покупки на 
своята територия в рамките на две 
години от влизането в сила на 
настоящата директива.

1а. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане на 
намаление от поне 80 % в 
потреблението на леки пластмасови 
пликове за покупки на своята територия 
в рамките на две години от влизането в 
сила на настоящата директива. От 
2020 г. нататък държавите членки 
прекратяват предлагането на леки 
пластмасови пликове, включително 
на биоразградими пликове.

Or. en

Обосновка

Само ценови мерки не са достатъчни, за да се намали количеството на 
пластмасовите пликове. Забраната на пластмасовите пликове за еднократна 
употреба би дала най-добри резултати в сравнение с всички други варианти, 
разгледани от Европейската комисия, що се отнася до въздействието върху околната 
среда.

Изменение 116
Анна Росбак

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/EО 
Член 4 – параграф 1а – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намаленията следва да бъдат 
постигнати чрез позоваване на 
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[общия брой на леките пластмасови 
пликове, използвани през 
календарната 2010 година] („базовото 
равнище“), освен ако държавите 
членки вече са предприели мерки.

Or. en

Изменение 117
Криста Клас, Вернер Ланген

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/ЕО 
Член 4 – параграф 1a – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В тази връзка държавите членки по-
специално проверяват, доколко 
предоставянето на пластмасови 
пликове за покупки срещу заплащане в 
магазините за търговия на дребно с 
хранителни продукти може да 
допринесе за намаляване на тяхната 
употреба.

Or. de

Изменение 118
Мара Бицото

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/ЕС
Член 4 – параграф 1а – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки могат да включват 
прилагането на национални целеви 
показатели за намаляване на 
потреблението, икономически 
инструменти, както и ограничения за 

Тези мерки могат да включват 
прилагането на национални целеви 
показатели за намаляване на 
потреблението, икономически 
инструменти.
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търговия чрез дерогация от член 18 
от настоящата директива.

Or. it

Изменение 119
Криста Клас, Вернер Ланген, Хорст Шнелхард

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/ЕО
Член 4 – параграф 1а – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки могат да включват 
прилагането на национални целеви 
показатели за намаляване на 
потреблението, икономически
инструменти, както и ограничения за 
търговия чрез дерогация от член 18 
от настоящата директива.

Тези мерки могат да включват 
прилагането на национални целеви 
показатели за намаляване на 
потреблението и икономически 
инструменти.

Or. de

Обосновка

Не е необходимо да се налагат забрани с цел намаляване на употребата на леки 
пластмасови пликове за покупки. Съществуват по-умерени средства за постигането 
на тази цел, които са доказали своята ефективност в различните държави членки, 
като например продажбата на пластмасови пликове за покупки.

Изменение 120
Анна Росбак

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1а – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки могат да включват 
прилагането на национални целеви 
показатели за намаляване на 

Държавите членки могат да прилагат
национални целеви показатели за 
намаляване на потреблението или 
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потреблението, икономически 
инструменти, както и ограничения за 
търговия чрез дерогация от член 18 от 
настоящата директива.

национални забрани, икономически 
инструменти, както и ограничения за 
търговия чрез дерогация от член 18 от 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 121
Гербен-Ян Гербранди

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1а – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки могат да включват 
прилагането на национални целеви 
показатели за намаляване на 
потреблението, икономически 
инструменти, както и ограничения за 
търговия чрез дерогация от член 18 от 
настоящата директива.

Тези мерки могат да включват 
прилагането на национални целеви 
показатели за намаляване на 
потреблението, икономически 
инструменти, както и ограничения за 
търговия чрез дерогация от член 18 от 
настоящата директива. Такива мерки 
обаче не представляват средство за 
произволна дискриминация или 
прикрито ограничаване на 
търговията между държавите 
членки.

Or. en

Обосновка

Мерките за намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки 
следва да бъдат пропорционални и недискриминационни, без да се нарушават 
разпоредбите на Договора относно вътрешния пазар.

Изменение 122
Ейя-Рита Корхола

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
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Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1а – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки могат да включват 
прилагането на национални целеви 
показатели за намаляване на 
потреблението, икономически 
инструменти, както и ограничения за 
търговия чрез дерогация от член 18 от 
настоящата директива.

Тези мерки могат да включват 
прилагането на национални целеви 
показатели за намаляване на 
потреблението, потребителски 
кампании и кампании, организирани 
от дружества, като например 
търговците на ежедневни 
потребителски стоки, доброволни 
ангажименти, икономически 
инструменти, както и ограничения за 
търговия чрез дерогация от член 18 от 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 123
Марина Янакудакис, Джули Гърлинг

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1а – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки могат да включват 
прилагането на национални целеви 
показатели за намаляване на 
потреблението, икономически 
инструменти, както и ограничения за 
търговия чрез дерогация от член 18 от 
настоящата директива.

Незаконодателните и 
необвързващите мерки, препоръчани 
на държавите членки, могат да 
включват прилагането на доброволни 
схеми за намаляване на потреблението, 
които обхващат икономически 
инструменти за положителни бонуси,
както и ограничения за търговия чрез 
дерогация от член 18 от настоящата 
директива.

Or. en
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Обосновка

Държавите членки са тези, които в крайна сметка следва да решават как да се 
справят с екологичния проблем, свързан с пластмасовите пликове за покупки, по 
реалистичен начин, който отчита кое е добро решение за купувачите, практическите 
аспекти на живота на хората и финансовите ограничения, пред които те могат да 
бъдат изправени. Чрез използването на инструменти за положителни бонуси, като 
например карти за лоялност или парични отстъпки, вместо принудителни санкции, 
купувачите е много по-вероятно да бъдат склонни да променят потребителското си 
поведение в посока намаляване на използването на пластмасови пликове.

Изменение 124
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1а – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки могат да включват 
прилагането на национални целеви 
показатели за намаляване на 
потреблението, икономически 
инструменти, както и ограничения за 
търговия чрез дерогация от член 18 от 
настоящата директива.

Тези мерки могат да включват 
образователни програми за 
потребителите като цяло и по-
специално за децата, прилагането на 
национални целеви показатели за 
намаляване на потреблението, 
икономически инструменти, както и 
ограничения за търговия чрез дерогация 
от член 18 от настоящата директива. 
Тези ограничения за търговия обаче не 
включват пълна забрана на 
използването на леки пластмасови 
пликове за покупки.

Or. en

Изменение 125
Пилар Аюсо, Кристина Гутиерес-Кортинес

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/EО 
Член 4 – параграф 1а – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки могат да включват 
прилагането на национални целеви 
показатели за намаляване на 
потреблението, икономически 
инструменти, както и ограничения за 
търговия чрез дерогация от член 18 от 
настоящата директива.

Тези мерки могат да включват 
прилагането на национални целеви 
показатели за намаляване на 
потреблението, икономически 
инструменти, както и ограничения за 
търговия чрез дерогация от член 18 от 
настоящата директива. С оглед на 
хигиената, безопасността на 
храните, поведението на 
потребителите и съществуващите 
алтернативи и с цел храните да не се 
превръщат в отпадъци, държавите 
членки могат да установят не 
толкова строги правила или 
изключения за пластмасовите 
пликове с дебелина на стената под 
10 микрона. По същия начин, поради 
високият им показател на повторно 
използване, държавите членки могат 
да установят по-облекчени правила за 
пластмасови торбички с дебелина на 
стената над 50 микрона.

Or. es

Изменение 126
Юдит А. Меркис, Критон Арсенис, Виторио Проди

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1а – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки могат да включват 
прилагането на национални целеви 
показатели за намаляване на 
потреблението, икономически 
инструменти, както и ограничения за 
търговия чрез дерогация от член 18 от 
настоящата директива.

Тези мерки включват иновативни 
решения, прилагането на национални 
целеви показатели за намаляване на 
потреблението, икономически 
инструменти, както и ограничения за 
търговия чрез дерогация от член 18 от 
настоящата директива.
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Or. en

Изменение 127
Маруся Любчева

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1а – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки могат да включват 
прилагането на национални целеви 
показатели за намаляване на 
потреблението, икономически 
инструменти, както и ограничения за 
търговия чрез дерогация от член 18 от 
настоящата директива.

Тези програми включват национални 
целеви показатели за намаляване на 
потреблението, икономически 
инструменти, както и ограничения за 
търговия чрез дерогация от член 18 от 
настоящата директива.

Or. bg

Изменение 128
Владко Тодоров Панайотов

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1а – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези мерки могат да включват 
прилагането на национални целеви 
показатели за намаляване на 
потреблението, икономически 
инструменти, както и ограничения за 
търговия чрез дерогация от член 18 от 
настоящата директива.

Тези мерки могат да включват 
прилагането на национални целеви 
показатели за намаляване на 
потреблението, икономически и 
регулаторни инструменти, както и 
ограничения за търговия чрез дерогация 
от член 18 от настоящата директива.

Or. en
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Изменение 129
Юдит А. Меркис, Критон Арсенис, Виторио Проди

Предложение за директива
Член 1 – точка 2г (нова)
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) В член 4 се добавя следният 
параграф 1б:

„1б. Оксо-биоразградимите пликове са 
негодни за постигане на целите, 
определени в настоящата директива, 
и се забраняват.“

Or. en

Изменение 130
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

Предложение за директива
Член 1 – точка 2а (нова)
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 4 се добавя следният 
параграф 1б:

„1б. Леките пластмасови пликове за 
покупки, които са биоразградими и 
които подлежат на възстановяване 
чрез органично рециклиране, се 
освобождават от мерките на 
настоящата директива, при условие 
че са изпълнени всички от следните
условия:

а) те не се предоставят безплатно;

б) те се използват в райони, където са 
приети от компетентните органи, 
отговарящи за управлението на 
отпадъците, като част от схемите 
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за събиране и рециклиране на 
биологични отпадъци;

в) те са ясно обозначени с етикети с 
информация за потребителите 
относно по-нататъшното им 
използване за разделно събиране на 
биологични отпадъци;

г) те са в съответствие със стандарт 
EN 13432;

д) те са в състояние да претърпят 
такова биологично разграждане, при 
което в естествени условия в 
рамките на по-малко от две години 
всички материали се разграждат на 
въглероден диоксид, биомаса и вода.“

Or. en

Изменение 131
Елизабета Гардини, Паоло Бартолоци, Оресте Роси

Предложение за директива
Член 1 – точка 2а (нова)
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 4 се добавя следният 
параграф 1б:

„1б. Държавите членки, които са 
въвели органично рециклиране на 
биологични отпадъци, могат да 
освободят леките пластмасови 
пликове за покупки, отговарящи на 
стандарт EN 13432, от обхвата на 
настоящата директива, при условие 
че са изпълнени всички от следните
условия:

i) те не се предоставят безплатно;

ii) те са разрешени от 
компетентните органи, отговарящи 
за управлението на отпадъците, като 



PE528.033v01-00 64/78 AM\1016927BG.doc

BG

част от схемите за органично 
рециклиране на биологични отпадъци;

iii) те са ясно обозначени с етикети с 
информация за потребителя относно 
по-нататъшното им използване за 
органично рециклиране на биологични 
отпадъци;

iv) те са в състояние да претърпят 
такова биологично разграждане, при 
което в естествени условия в 
рамките на две години всички 
материали се разграждат на 
въглероден диоксид, биомаса и вода, 
както се изисква в съответния 
стандарт на CEN.“

Or. en

Обосновка

Най-ефективният начин за намаляване на ненужното потребление на пликове за 
покупки е да се въведе такса за всеки плик. Изключение следва да бъдат много леките 
пластмасови пликове, които са необходими с цел хигиена на храните. Държавите 
членки, които са установили схеми за органично рециклиране на биологични отпадъци, 
могат да освободят подлежащите на компостиране леки пластмасови пликове за 
покупки, отговарящи на стандарт EN 13432, от обхвата на настоящата директива.

Изменение 132
Джули Гърлинг, Марина Янакудакис

Предложение за директива
Член 1 – точка 2а (нова)
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 4 се добавя следният 
параграф 1б:

„1б. Пластмасовите пликове, 
използвани за опаковане на насипни, 
неопаковани продукти, се изключват 
от целта за намаляване на 
потреблението, посочена в 
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параграф 1а, тъй като са необходими 
за запазване на хигиената на храните 
и безопасността на потребителите.“

Or. en

Обосновка

Гарантирането на хигиена на храните и общественото здраве са от първостепенно
значение. Пликовете, използвани за опаковане на насипни, неопаковани продукти, 
служат за запазване на хигиената на храните и безопасността на потребителите и 
понастоящем няма алтернативни варианти, които да постигат същата тази цел. 
Поради това тези пликове следва да бъдат освободени от целта за намаляване на 
потреблението, посочена в параграф 1а.

Изменение 133
Криста Клас

Предложение за директива
Член 1 – точка 2а (нова)Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 4 се добавя следният 
параграф 1б:

„1б. Държавите членки предприемат 
мерки, за да гарантират, че 
търговците на хранителни стоки на 
дребно не предоставят безплатно 
леки пластмасови пликове за покупки. 
Държавите членки гарантират, че 
търговците на хранителни стоки на 
дребно определят цена за леките 
пластмасови пликове за покупки, 
която е ефективна и съразмерна.“

Or. en

Изменение 134
Гербен-Ян Гербранди
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Предложение за директива
Член 1 – точка 2а (нова)
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 4 се добавя следният 
параграф 1б:

„1б. Държавите членки гарантират, 
че мерките за намаляване на 
потреблението на пластмасови 
пликове за покупки не водят до общо 
нарастване на генерирането на 
опаковки.“

Or. en

Изменение 135
Оса Вестлунд, Марита Улвског

Предложение за директива
Член 1 – точка 2а (нова)
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 4 се добавя следният 
параграф 1б:

„1б. „В съответствие с принципа на 
предпазливост Европейският съюз се 
стреми към пълна забрана на 
вредните увреждащи хормоналната 
система химични вещества в 
пластмасовите пликове, за да се 
гарантира добро ниво на опазване на 
околната среда и човешкото здраве.“

Or. sv

Изменение 136
Маргрете Аукен
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Предложение за директива
Член 1 – точка 2а (нова)
Директива 94/62/EО
Член 4 – точка 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 4 се добавя следният 
параграф 1б:

„1б. Държавите членки предприемат 
мерки, за да гарантират, че 
търговците на дребно не предоставят 
безплатно пластмасови пликове за 
покупки, освен в случаите на много 
леки пластмасови пликове за покупки 
или алтернативи на тези много леки 
пластмасови пликове за покупки, 
както е посочено в параграф 1в от 
настоящия член. Държавите членки 
гарантират, че търговците на дребно 
определят цена за леки пластмасови 
пликове за покупки, която е 
ефективна и съразмерна за постигане 
на целевия показател за намаляване 
на потреблението на пластмасови 
пликове, посочен в параграф 1а от 
настоящия член. Държавите членки 
гарантират, че търговците на дребно 
определят поне същата цена за 
другите пликове за покупки. 
Държавите членки предприемат тези 
мерки до …*. Държавите членки, 
които са въвели разделно събиране на 
биологичните отпадъци, могат да 
изискват от търговците на дребно да 
намалят с до 50 % цената на леките 
пластмасови пликове, които 
подлежат на компостиране и са 
направени най-малко от 50 % 
материали на биологична основа, 
осигурявани по устойчив начин.

________________

*ОВ: моля въведете датата — една 
година след влизането в сила на 
настоящата директива.“
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Or. en

Обосновка

Най-ефективният начин за намаляване на ненужното потребление на пликове за 
покупки е преустановяването на безплатното им предлагане. Това следва да се 
прилага за всички пликове за покупки, не само за пластмасовите пликове, с изключение 
на много тънките пластмасови пликове за покупки или техните алтернативи. 
Държавите членки, които са въвели разделно събиране на биологичните отпадъци, 
могат да намалят до 50 % налога за леките изцяло подлежащи на компостиране 
пластмасови пликове за покупки. Това служи като стимул за преминаване към 
използването на тези пликове, само ако е осигурено правилно третиране.

Изменение 137
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Член 1 – точка 2а (нова)
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 4 се добавя следният 
параграф 1б:

„1б. Държавите членки вземат 
предвид критериите за екодизайн в 
техните национални програми за 
предотвратяване преди пускането на 
даден продукт на пазара, така че 
използването на пластмасови, и по-
специално на леки пликове, да е 
ограничено до случаите, в които, с 
оглед на хигиената и безопасността 
на храните или защото не 
съществува друга по-устойчива 
алтернатива на опаковане, 
използването им за определен 
продукт следва да се разреши.“

Or. es
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Обосновка

При някои електронни или текстилни изделия например тенденцията е да се включват
вътрешни опаковки в основната опаковка или пакет, които в много случаи са излишни: 
пластмасов плик вътре в кутии за ризи, домашни електроуреди в кутии, но с отделни 
пликове за всеки кабел и др.

Изменение 138
Анна Росбак

Предложение за директива
Член 1 – точка 1а (нова)
Директива 94/62/EО
Член 4 – точка 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) В член 4 се въвежда нов 
параграф 1б:

„1б. Държавите членки предприемат 
мерки, за да гарантират, че 
използването на много леки 
пластмасови пликове за опаковане на 
сухи насипни, неопаковани храни 
(като плодове, зеленчуци и сладкарски 
изделия) намалява или се заменя 
постепенно с пликове за покупки, 
които са направени от 
екологосъобразни материали, които 
се осигуряват по устойчив начин. 
Държавите членки предприемат тези 
мерки до …*.

______________

* ОВ: моля въведете датата — две 
години след влизането в сила на 
настоящата директива.“

Or. en

Изменение 139
Анна Росбак
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Предложение за директива
Член 1 – точка 1б (нова)
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1в (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) В член 4 се въвежда нов 
параграф 1в:

„1в. Държавите членки гарантират, 
че мерките за намаляване на 
употребата на леки пластмасови 
пликове за покупки не водят до общо 
нарастване на генерирането на 
опаковки или отпадъци, включително 
хранителни отпадъци.“

Or. en

Изменение 140
Корин Льопаж

Предложение за директива
Член 1 – точка 2а (нова)
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В член 4 се добавя следният 
параграф 1б:

„1б. Търговците на дребно разрешават 
на потребителите да откажат или 
да оставят на мястото на 
продажбата всяка опаковка, която 
считат за излишна, по-специално по 
отношение на пликовете за покупки. 
Търговците на дребно гарантират, че 
тези опаковки или се използват 
повторно, или се рециклират.“

Or. en
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Изменение 141
Маргрете Аукен

Предложение за директива
Член 1 – точка 2б (нова)
Директива 94/62/EО
Приложение II – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) В приложение ІІ, параграф 3 
буква г) се изменя, както следва:

„Биоразграждащите се отпадъци от 
опаковки са от такова естество, че са 
в състояние да претърпят физично, 
химично, термично или биологично 
разлагане от вид, при който при 
естествени условия в рамките на по-
малко от една година всички 
материали се разлагат на въглероден 
двуокис, биомаса и вода.“

Or. en

Изменение 142
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Член 1 – точка 2б (нова)
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) В член 4 се добавя следният 
параграф 1в:

„1в. Поне през първата година след 
влизането в сила на директивата 
държавите членки насърчават 
кампании за информираност и 
повишаване на осведомеността, 
насочени към широката 
общественост, относно 
отрицателните последици за 
околната среда от прекомерното 
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използване на традиционни 
пластмасови пликове.“

Or. es

Изменение 143
Андрес Перельо Родригес

Предложение за директива
Член 1 –точка 2в (нова)
Директива 94/62/EО
Член 4 – параграф 1г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) В член 4 се добавя следният 
параграф 1г:

„1г. Мерките за намаляване на 
използването на пластмасови пликове 
могат да са придружени от мерки за 
екодизайн, като например 
ограничаването на печатната 
повърхност за търговски съобщения 
или рекламни карета, с цел да се 
намали и използването на вредни за 
околната среда мастила и багрила. 
Тази разпоредба не се отнася за 
съобщенията или предупрежденията 
относно последиците за околната 
среда от използването на 
пластмасови пликове в държавите 
членки, които се възползват от този 
вид информационна мярка.“

Or. es

Изменение 144
Софи Окони

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/ЕО
Член 4 – параграф 1в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Държавите членки предприемат 
мерки, за да гарантират, че 
използването на много леки 
пластмасови пликове за опаковане на 
сухи насипни, неопаковани храни като 
плодове, зеленчуци и сладкарски 
изделия намалява или се заменя 
постепенно с производството на 
пликове от рециклирана хартия или 
от материали на биологична основа, 
ако те са въвели разделно събиране на 
биологичните отпадъци. Държавите 
членки предприемат необходимите 
мерки до …*.

________________

* ОВ: моля въведете датата — две 
години след влизането в сила на 
настоящата директива...*.

Or. fr

Обосновка

Изменение 25 на докладчика следва да не се ограничава само до рециклираната хартия 
като се включи по-широкото понятие „рециклирани материали“.

Изменение 145
Юдит А. Меркис, Критон Арсенис

Предложение за директива
Член 1 – точка 2а (нова)
Директива 94/62/EО
Член 6а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Вмъква се нов член 6а:

„Член 6a

Видове мерки за намаляване на 
пластмасовите пликове

1. Държавите членки прилагат 
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йерархия (каскаден модел), при която 
намаляването на потреблението е 
поставено най-отгоре, следвано от 
пликовете за многократна употреба, 
пликовете, които са разградими в 
околната среда, пликовете, които са 
разградими в промишлени условия, и 
леките пластмасови пликове за 
покупки за еднократна употреба.

2. Държавите членки предприемат 
мерки за ограничаване на наличието 
на леки пластмасови пликове за 
покупки и пликове, които са 
биоразградими в промишлени условия, 
когато те се предлагат на 
потребителите на мястото на 
продажба на стоките или 
продуктите. Забраната на тези 
пликове влиза в сила към 2020 г., а 
като преходна мярка се използва 
налог.

Леките пластмасови пликове за 
покупки могат да се използват за 
опаковането на пресни продукти 
(например млечни продукти и месо), 
ако не са налични други алтернативи.

Пликовете, които са биоразградими в 
промишлени условия, се предлагат, 
само когато дистрибуторите могат с 
основание да очакват, че тези пликове 
ще бъдат събрани, напр. пликовете за 
общинско събиране на биологични 
отпадъци, така че да се избегне 
създаването на допълнителен поток 
от отпадъци. Пликовете се 
конструират така, че да бъдат 
обработвани по същия начин, както и 
биологичните отпадъци.

Пликовете за многократна употреба 
и пликовете, биоразградими в 
околната среда, все още могат да 
бъдат раздавани на потребителите 
след 2020 г. В хранително-вкусовия 
сектор тези пликове подлежат на 
налог, който е в съответствие с 
целите на настоящата директива.
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3. Ако пликовете са биоразградими в 
околната среда, това ясно се посочва 
на плика с маркировка, отличителен 
знак или цветен код. Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове за определянето на тези 
обозначения, за да се гарантира 
тяхното разпознаване в рамките на 
Съюза. Държавите членки могат да 
приемат мерки за указване и на други 
характеристики, като например 
възможността за повторна 
употреба, за рециклиране и за 
разграждане.

4. Биоразградимите пликове не 
оказват отрицателно въздействие 
върху селскостопанската продукция 
за човешка или животинска 
консумация или върху околната среда; 
материалите се използват само ако 
отговарят на принципа за каскадно 
използване на биомасата.

В съответствие със стандарт 
EN 16575 на ЕС продуктите на 
биологична основа се считат за 
продукти, изцяло или частично 
извлечени от биомаса.“

Or. en

Изменение 146
Анна Росбак

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за постигане на 
съответствие с настоящата директива, 
не по-късно от дванадесет месеца след 
датата на влизане в сила на настоящата 

Държавите членки приемат 
инициативи, осведомителни 
кампании и законови, подзаконови и 
административни разпоредби, 
необходими за постигане на 
съответствие с настоящата директива, 
не по-късно от дванадесет месеца след 
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директива. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби.

датата на влизане в сила на настоящата 
директива. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби, за 
да се улесни обменът на най-добри 
практики между държавите членки.

Or. en

Изменение 147
Маруся Любчева

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за постигане на 
съответствие с настоящата директива, 
не по-късно от дванадесет месеца след 
датата на влизане в сила на настоящата 
директива. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки приемат, ако е 
необходимо, промени в националното 
законодателство и въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за постигане на 
съответствие с настоящата директива, 
не по-късно от дванадесет месеца след 
датата на влизане в сила на настоящата 
директива. Те незабавно съобщават на 
Комисията текста на тези разпоредби.

Or. bg

Изменение 148
Анна Росбак

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държавите членки приемат тези 
разпоредби, в тях се съдържа 
позоваване на настоящата директива 
или то се извършва при официалното им 
публикуване. Условията и редът на 
позоваване се определят от държавите 

Когато държавите членки приемат тези 
законодателни разпоредби, в тях се 
съдържа позоваване на настоящата 
директива или то се извършва при 
официалното им публикуване. 
Условията и редът на позоваване се 
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членки. определят от държавите членки.

Or. en

Обосновка

То не следва да се изисква за незаконодателни разпоредби или кампании.

Изменение 149
Анна Росбак

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, когато държавите 
членки вече са предприели мерки през 
или след календарната 2006 година, 
базовото равнище е общият брой на 
леките пластмасови пликове за 
покупки, използвани през 
календарната 2005 година.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се въведе базово равнище, за да се даде възможност за отчитането 
на предишните резултати на държавите членки.

Изменение 150
Маруся Любчева

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки съобщават на 
Комисията текста на основните 
разпоредби от националното 

2. Държавите членки съобщават на 
Комисията текста на приетите 
програми и основните разпоредби от 
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законодателство, които те приемат в 
областта, уредена с настоящата 
директива.

националното законодателство, които те 
приемат в областта, уредена с 
настоящата директива.

Or. bg

Изменение 151
Радвиле Моркунайте-Микуленйене

Предложение за директива
Член 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a

1. Комисията прави преглед на 
ефективността на настоящата 
директива пет години след влизането 
ѝ в сила.

2. Прегледът включва оценка на 
определянето на целите за 
намаляване на потреблението на 
леките пластмасови пликове за 
покупки, които се предлагат на 
потребителите на мястото на 
продажба на стоките или 
продуктите за опаковане на насипни, 
неопаковани храни като сурово месо, 
риба, млечни продукти, плодове, 
зеленчуци или сладкарски изделия.

Or. en


