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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него. 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки с 
цел намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки
(COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2013)0761),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0392/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A7-0000/2014),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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Изменение 1

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 има 
неблагоприятни последици за 
околната среда и допринася за 
проблема с отпадъците в морето, което 
заплашва морските екосистеми в 
световен мащаб.

Or. en

Обосновка

Нерегламентираното изхвърляне на пластмасови пликове за покупки не само 
допринася за проблема с отпадъците в морето, но също така има неблагоприятни 
последици за околната среда като цяло.

Изменение 2

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 

(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 могат 
да се използват повторно, в сравнение с
по-дебелите пластмасови пликове за 
покупки, и по-често са обект на 
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изхвърляне. нерегламентирано изхвърляне.

Or. en

Обосновка

В действителност многократното използване зависи от много фактори. По принцип 
всеки пластмасов плик може да се използва повторно. Въпреки това дебелината влияе 
най-вече на възможната повторна употреба.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Настоящите нива на 
рециклиране са много ниски, въпреки 
че пластмасовите пликове за покупки 
могат да се рециклират. Освен това 
рециклирането на пластмасови 
пликове за покупки не се очаква да 
достигне значително равнище, тъй 
като поради факта, че са тънки и 
леки, пластмасовите пликове за 
покупки не притежават висока 
стойност по отношение на 
рециклирането. В допълнение към 
това, не съществува разделно 
събиране на пластмасови пликове за 
покупки, транспортирането им 
струва скъпо, а измиването им за 
рециклиране изисква големи 
количества вода. Рециклирането на 
пластмасови пликове за покупки 
следователно не решава проблемите, 
причинени от тях.

Or. en

Обосновка

Настоящото равнище на рециклиране на пластмасови пликове за покупки е 6,6 %. 
Според проучването на Bio-Intelligence Service, което предостави информация за 
оценката на въздействието, се прогнозира равнищата на рециклиране да останат под 
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10 % през 2020 г. Като се остави настрана фактът, че според йерархията на 
отпадъците превенцията и повторната употреба имат приоритет над 
рециклирането, е ясно, че увеличаването на рециклирането не решава въпроса.

Изменение 4

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-
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 значително 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-
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.

______________ ______________
7 ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3. 7 ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.

Or. en
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Обосновка

Това е засилване на формулировката в съответствие с предложения конкретен целеви 
показател за намаляване на потреблението на пластмасови пликове с поне 80 %, 
както е предложено в член 1.

Изменение 5

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, 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

Обосновка

Най-ефективният начин за намаляване на ненужното потребление на пликовете за 
покупки, е те да спрат да бъдат предлагани безплатно. Това следва да стане 
задължително във всички държави членки. Това следва да се прилага за всички пликове 
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за покупки, не само на тези, изработени от пластмаса, с изключение на много тънки 
пластмасови пликове за покупки, които са необходими с цел хигиена на храните, или 
алтернативи на тези много тънки пластмасови пликове за покупки.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) (6а) Много леките пластмасови 
пликове за покупки, използвани за 
опаковане на влажни, насипни, 
неопаковани храни като сурово месо, 
риба и млечни продукти, се изискват 
с цел хигиена на храните и следва да 
бъдат освободени от целевия 
показател за намаляване на 
потреблението на пластмасови 
пликове на настоящата директива.

Or. en

Обосновка
Тъй като понастоящем няма алтернативи на опаковането на насипни, неопаковани 
храни, като например сурово месо, риба и млечни продукти, те следва да бъдат 
освободени от целевия показател за намаляване на потреблението на пластмасови 
пликове на настоящата директива. 

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 6 б (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 
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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 
заменени постепенно с пликове за 
покупки, направени от 
компостируеми материали на 
биологична основа, които се 
използват 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, направени от компостируеми 
материали на биологична основа, които се осигуряват по устойчив начин, или от 
рециклирана хартия.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6в) Държавите членки вече са 
задължени съгласно Директива 
2008/98/ЕО да установят най-късно до 
2015 г. разделно събиране на 
отпадъчна хартия с цел насърчаване 
на висококачествено рециклиране. 
Освен това държавите членки следва 
да установят разделно събиране на 
биологичните отпадъци, за да се 
благоприятства постигането на 
високо равнище на компостиране и 
рециклиране на биологичните 
отпадъци, включително 
компостируеми пликове за покупки, 
произведени от материали на 
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биологична основа. 

Or. en

Обосновка

За да могат компостируемите материали на биологична основа за пластмасови 
пликове да бъдат наистина по-полезни за околната среда в сравнение с 
конвенционалните пластмасови пликове, е необходимо разделно събиране на 
биологичните отпадъци.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 6 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6г) Съществените изисквания по 
отношение на биоразградимите 
опаковки следва да бъдат изменени, за 
да се гарантира, че само материали, 
които са напълно биоразградими в 
края на определен период от време, се 
считат за биологично разградими.

Or. en

Обосновка

Настоящите съществени изисквания не са достатъчно строги, тъй като те 
изискват биологично разграждане само на по-голямата част от опаковката и не 
посочват съответен срок.  Това следва да бъде подобрено.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 6 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6д) Европейският стандарт EN 
13432 „Изисквания, свързани с 
опаковките, оползотворявани чрез 
компостиране и биологично 
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разграждане — Схема за изпитване и 
критерии за оценка за окончателно 
приемане на опаковките“ определя 
характеристиките, които даден 
материал трябва да притежава, за да 
бъде считан за „компостируем“, а 
именно, че той може да бъде 
рециклиран чрез процес на органично 
оползотворяване на отпадъци 
(компостиране и анаеробно 
разлагане). Комисията следва да 
поиска от Европейския комитет за 
стандартизация да актуализира този 
стандарт, за да се съобрази с 
промяната на съществените 
изисквания. 

Or. en

Обосновка

С оглед на засилването на предложените съществени изисквания, Комисията следва 
да поиска от Европейския комитет за стандартизация да актуализира подобаващо 
съответния стандарт.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 6 e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6е) Някои пластмасови материали се 
наричат „oксо-биоразградими“ от 
техните производители. В подобни 
пластмасови материали, „oксо-
биоразградимите“ добавки, 
обикновено метални соли, са 
включени в конвенционалната 
пластмаса. В резултат на 
окисляването на тези добавки, 
пластмасовите материали се 
разпадат на малки частици, които 
остават в околната среда. Затова е 
подвеждащо те да се наричат 
„биоразградими“. Разпадането 
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преобразува видимото 
нерегламентирано изхвърляне на 
такива изделия като пластмасовите 
пликове за покупки в невидимо 
нерегламентирано изхвърляне на 
вторични пластмасови 
микрочастици. Това не е решение на 
проблема с отпадъците, а по-скоро 
увеличава замърсяването на околната 
среда от страна на тези пластмасови 
материали. Поради това подобни 
пластмасови материали не следва да 
се използват за пластмасови 
опаковки.

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че „oксо-биоразградими“ пластмаси  – които в действителност 
не се разграждат, а само се разпадат на вторични пластмасови микрочастици, 
следва да се изключат като опаковъчни материали. Разпадането на пластмаси до 
вторични пластмасови микрочастици увеличава замърсяването на околната среда с
пластмаси и затова не следва да бъде разрешено. Това е в съответствие с позицията 
на комисията по околна среда в контекста на европейската стратегия относно 
пластмасовите отпадъци в околната среда.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 6 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6ж) Използването в опаковъчни 
материали на вещества, които са 
канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията, както и 
на вещества, нарушаващи функциите 
на ендокринната система, следва 
постепенно да бъде прекратено, за да 
се избегне излишната експозиция на 
хора на тези вещества и да се 
предотврати въвеждането на такива 
вещества в околната среда по време 
на фазата на отпадъците.
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Or. en

Обосновка

Канцерогенните, мутагенните или токсичните за репродукцията вещества, както и 
веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, са вещества, 
пораждащи сериозно безпокойство. Те следва да бъдат заменени, когато това е 
възможно. Заместването им в пластмасовите опаковки е в съответствие с 
позицията на комисията по околна среда в контекста на европейската стратегия 
относно пластмасовите отпадъци в околната среда. Директивата относно 
опаковките вече постави пределни стойности за тежки метали.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) С цел да се гарантира, че 
материалите на биологична основа се 
осигуряват по устойчив начин в полза 
на околната среда, на Комисията 
следва да се делегира правомощието 
да приема актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, във връзка с определянето на 
критерии за осигуряването на тези 
материали по устойчив начин. От 
особена важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията 
следва да осигури едновременното и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета.

Or. en
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Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В член 3 се добавя нова точка -2а:
„- 2а. „пликове за покупки“ означава 
пликове, които се доставят на 
потребителите на мястото на 
продажба на стоките или 
продуктите; '

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.

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„2a. „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.

„2a. „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, 
с изключение на много леки 
пластмасови пликове за покупки;

______________ _______________
* ОВ L 12, 15.1.2011 г., стр. 1.“ * ОВ L 12, 15.1.2011 г., стр. 1.“
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Or. en

Обосновка

Поради специалното предназначение на много леките пластмасови пликове за покупки, 
те следва да бъдат определени поотделно и следователно, да бъдат изключени от 
определението за леки пластмасови пликове за покупки.

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В член 3 се добавя нова точка 2б:
„2б. „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, които се предлагат на 
потребителите на мястото на 
продажба на стоките или 
продуктите за опаковането на 
насипни, неопаковани храни като 
сурово месо, риба, млечни продукти, 
плодове, зеленчуци или сладкарски 
изделия;

Or. en

Обосновка

Поради специалното предназначение на много леките пластмасови пликове за покупки, 
те трябва да бъдат определени поотделно. Много леките найлонови пликове за 
покупки следва да се определят от дебелина на стената под 10 микрона.
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Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) В член 3 се добавя нова точка 2в:
„2в. „материали на биологична 
основа“ означава материали, 
направени от естествени вещества, 
които се осигуряват по устойчив 
начин и които са биоразградими;

Or. en

Обосновка

Следва да бъде предоставено ясно определение на материалите на биологична основа.

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) В член 3 се добавя нова точка 2г:
„2г. „оксо-разградими пластмасови 
материали“ означава пластмасови 
материали, които съдържат добавки 
които действат като катализатор за 
разпадането на пластмасовия 
материал на микрофрагменти от 
пластмасов материал;“

Or. en

Обосновка

Следва да бъде предоставено ясно определение на оксо-разградими пластмасови 
материали.
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Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1г) В член 3 се добавя нова точка 2д:
„2д. „биологични отпадъци“ означава 
биоразградими отпадъци от 
градините и парковете, хранителни и 
кухненски отпадъци от 
домакинствата, ресторантите, 
заведенията за обществено хранене и 
търговските обекти, както и подобни 
отпадъци от хранително-
преработвателните предприятия. В 
тях не се включват остатъци от 
горскостопанска или селскостопанска 
дейност, естествени торове, утайки 
от отпадъчни води или други 
биоразградими отпадъци като 
естествен текстил, хартия или 
обработена дървесина. Не се 
включват и онези странични 
продукти от производството на 
храни, които никога не се превръщат 
в отпадъци;“

Or. en

Обосновка

Следва да бъде предоставено ясно определение на биологичните отпадъци. 
Настоящото определение е взето от Зелената книга на Комисията за управлението 
на биологични отпадъци в Европейския съюз (COM(2008) 811 final.

Изменение 20

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

(1д) В член 3 се добавя нова точка 2е:
„2е. „вещества, които са 
канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията“ означава 
вещества, които са канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията, от категория 1А или 
1Б в съответствие с част 3 от 
приложение VІ към Регламент (EО) 
№ 1272/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета*;
______________
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 2008 г. относно 
класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси, за 
изменение и за отмяна на директиви 
67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
1907/2006 (OВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 
1).“

Or. en

Обосновка

Следва да се предостави ясно определение на вещества, които са канцерогенни, 
мутагенни или токсични за репродукцията, разгледани в това законодателство.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 1 – точка 1 e (нова)
Директива 94/62/ЕО
Член 3 – точка 2 ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1е) В член 3 се добавя нова точка 2ж:
„2ж. „вещества, нарушаващи 
функциите на ендокринната 
система“ означава вещества, имащи 
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свойствата да нарушават функциите 
на ендокринната система, за които 
има научни данни, че имат възможни 
сериозни последици за здравето на 
човека, или които са идентифицирани 
в съответствие с процедурата, 
определена в член 59 от Регламент 
(ЕО) № 1907/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета*, или които 
са идентифицирани в съответствие с 
Препоръка на Комисията [..../../ЕС] **;

________________
* Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2006 г. на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 
декември 2006 година относно 
регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH), за създаване на 
Европейска агенция по химикали, за 
изменение на Директива 1999/45/ЕО и 
за отмяна на Регламент (ЕИО) № 
793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 
1488/94 на Комисията, както и на 
Директива 76/769/ЕИО на Съвета и 
директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 
93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията 
(OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
** Препоръка на Комисията [.../.../ЕС] 
от ... относно критериите за 
идентифициране на вещества, 
нарушаващи функциите на 
ендокринната система (ОВ L...).“

Or. en

Обосновка

Следва да се предостави ясно определение на веществата, нарушаващи функциите на 
ендокринната система, разгледани в това законодателство. Следва да има три 
начина, по които дадено вещество да бъде идентифицирано като нарушаващо 
функциите на ендокринната система: въз основа на научни данни относно 
възможните сериозни последици за здравето на човека, въз основа на 
идентифицирането съгласно регламента за REACH (което е достоверно, но не е 
изчерпателно), или въз основа на препоръката на Комисията по този въпрос, която 
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Комисията е длъжна да приеме до края на тази година, в изпълнение съответно на 
регламентите относно продуктите за растителна защита и биоцидите.

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-2) В член 4 се добавя следният 
параграф -1а:
„-1а. 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. Държавите 
членки гарантират, че опаковката се 
произвежда по такъв начин, че да не 
съдържа „оксо-разградими“ 
пластмаси. Тези мерки се постигат до 
…*.
________________
*ОВ: моля въведете датата – две 
години след влизането в сила на 
настоящата директива. '

Or. en

Обосновка

Употребата в опаковъчен материал на вещества, класифицирани като канцерогенни, 
мутагенни и токсични за репродукцията или като нарушаващи функциите на 
ендокринната система, следва като цяло постепенно да се преустанови. Следва също 
така да се въведе ясно поетапно прекратяване на използването на оксо-разградими
пластмаси за опаковъчен материал. Такива поетапни спирания се изискват от 
комисията по околна среда в контекста на Европейската стратегия относно 
пластмасовите отпадъци.
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Изменение 23

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

„1a. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за постигане до… *
на 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..

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

Or. en

Обосновка

Необходим е ясен целеви показател за намаляване на потреблението на леки 
пластмасови пликове за покупки. Той следва да се основава на средното потребление в 
ЕС през 2010 г. В резултат на това държавите членки, които все още не са 
предприели действия за намаляване на тяхното потребление, ще трябва да положат 
повече усилия от тези, които вече са предприели действия. Въпреки това общата цел 
е една и съща за всички. Такова намаление може да се постигне дори от днес за утре, 
като се преустанови безплатното предоставяне на пластмасови пликове за покупки.

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) В член 4 се добавя следният 
параграф 1б:
„1б. Държавите членки предприемат 
мерки, за да гарантират, че 
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търговците на дребно не предоставят 
безплатно пластмасови пликове за 
покупки, освен в случаите на много 
леки пластмасови пликове, които са 
необходими за хигиената на храните, 
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 
предприемат необходимите 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 леки 
пластмасови пликове за покупки, 
произведени от материали на 
биологична основа.
________________
*ОВ: моля въведете датата – една 
година след влизането в сила на 
настоящата директива.

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 на тези, изработени от пластмаса, с 
изключение на много тънки пластмасови пликове за покупки, които са необходими с 
цел хигиена на храните, или алтернативи на тези много тънки пластмасови пликове за 
покупки. Държавите членки, които са въвели разделно събиране на биологичните 
отпадъци, могат да намалят с 50 % цената на леките пластмасови пликове за 
покупки, произведени от материали на биологична основа. Това ще послужи като 
стимул за преминаване към тези пликове само ако е осигурено правилното им 
третиране, като същевременно се запазят стимулите за намаляване на използването 
им.
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Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) В член 4 се добавя следният 
параграф 1в:
„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. 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 и зеленчуци, но не следва да се посочва конкретна цел. От друга 
страна, такива много леки пластмасови пликове за покупки могат да бъдат заменени 
от пликове за покупки, произведени от компостируеми материали на биологична 
основа, които се осигуряват по устойчив начин в страни с разделно събиране на 
биологичните отпадъци или от рециклирана хартия. Това ще позволи използването на 
такива пликове като същевременно се работи за преодоляване на проблема с 
нерегламентираното им изхвърляне.
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Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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.

„1г. Държавите членки могат да 
използват икономически инструменти
като данъци, както и да поддържат 
или въведат ограничения за търговия 
чрез дерогация от член 18 от настоящата 
директива за постигане на целевия 
показател за намаляване на 
потреблението на пластмасови 
пликове, посочен в параграф 1а на 
настоящия член.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да имат правото да налагат данъци или въвеждат 
ограничения за търговия за постигане на целевия показател за намаляване на 
потреблението на пластмасови пликове с поне 80 %. 

Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) В член 4 се добавя следният 
параграф 1д:
„1д. Държавите членки гарантират, 
че мерките за намаляване на 
употребата на леки пластмасови 
пликове за покупки не водят до общо 
нарастване на генерирането на 
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опаковки.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба от съображение 7 от предложението на Комисията следва да бъде 
прехвърлена към оперативната част, за да се избегнат каквито и да било нежелани 
отрицателни последици, произтичащи от целта за намаляване на потреблението на 
пластмасови пликове.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 1 – точка 2
Директива 94/62/ЕО
Член 4 – параграф 1 а – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2д) В член 4 се добавя следният 
параграф 1е:

Държавите членки докладват относно 
въздействието на тези мерки върху 
цялостното образуване на отпадъци от 
опаковки, когато докладват на 
Комисията в съответствие с член 17 на 
настоящата директива.“

„1е. Държавите членки докладват 
относно въздействието на тези мерки 
върху цялостното образуване на 
отпадъци от опаковки, когато докладват 
на Комисията в съответствие с член 17 
на настоящата директива.“

Or. en

Изменение 29

Предложение за директива
Член 1 – точка 2 e (нова)
Директива 94/62/ЕО
Член 20 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2е) В член 20 се добавя следният 
параграф 1а: 
„1а. В съответствие с член 1а от 
настоящата директива за изменение 
Комисията приема делегирани актове 
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за определяне на критериите за 
осигуряване по устойчив начин на 
материали на биологична основа. Тези 
делегирани актове се приемат до …*.
________________
*ОВ: моля, въведете датата –
осемнадесет месеца след влизането в 
сила на директивата за изменение. '

Or. en

Обосновка

Материалите на биологична основа трябва да се осигуряват по устойчив начин, за да 
има действителна полза за околната среда.  Комисията следва да разработи 
подходящи критерии чрез делегиран акт.

Изменение 30

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

Текст в сила Изменение

(2ж) В приложение ІІ, параграф 3 
точка 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 по-
голямата част от крайната получена 
тор в крайна сметка се разлага на 
въглероден двуокис, биомаса и вода.

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

Обосновка

Съществуващите понастоящем съществени изисквания не са достатъчно строги, 
тъй като те изискват биологично разграждане само на „по-голямата част“ от 
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опаковката и не посочват съответен срок за биологично разграждане, като посочват 
само, че отпадъците „в крайна сметка“ се разпадат.  Това следва да бъде подобрено. 
Следва да се поясни, че всичкият материал се разпада за по-малко от една година.

Изменение 31

Предложение за директива
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощието за приемане на 
делегираните актове, посочени в член 
1, точка (2е), се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, 
считано от …*.
3. Делегирането на правомощие, 
посочено в член 1, точка (2е), може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно член 
1, точка (2е), влиза в сила единствено 
ако нито Европейският парламент, 
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нито Съветът са представили 
възражения в срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът 
са уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.
________________
*ОВ: моля посочете датата на 
влизане в сила на директивата за 
изменение. 

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Общ контекст
Потреблението на пластмасови пликове в Европейския съюз е прекомерно. Всяка 
година се използват близо 100 милиарда пластмасови пликове – брой, който се очаква 
да нарасне на 111 милиарда пластмасови пликове до 2020 г., ако не бъдат предприети 
действия. Това означава, че в рамките на една година всеки европеец използва средно 
200 пластмасови пликове. Ако прочитането на настоящото изложение на мотивите Ви 
отнеме 5 минути, за това време в ЕС ще бъдат използвани 1 милион пластмасови 
пликове за покупки.

89 % от пластмасите пликове обаче често се използват само един единствен път, преди 
да се превърнат в отпадъци. Докато на пазара са налични по-дебели пластмасови 
торбички, предназначени за повторна употреба, потребителите в много държави членки 
продължават да използват пластмасови пликове за еднократна употреба поради факта, 
че ги получават безплатно. Търговците на дребно ги предоставят безплатно, тъй като 
цените на леките пластмасови пликове, произвеждани главно в Азия, са много ниски.

2. Отрицателни последици за обществото и околната среда
Това прекомерно потребление на пластмасови пликове за еднократна употреба е не 
само твърде неефективно от гледна точка на ресурсите, но и води до неблагоприятни 
последици за околната среда. Всяка година 8 милиарда пластмасови пликове се 
изхвърлят и замърсяват околната среда в ЕС, включително и моретата. Въпреки 
увеличението на цените на ресурсите, текущите равнища на рециклиране на 
пластмасови пликове се оценяват на едва 6,6 % и е малко вероятно през следващите 
години те да се увеличат значително. Поради факта, че са тънки и леки, пластмасовите 
пликове за покупки нямат висока стойност по отношение на рециклирането. 
Засиленото рециклиране на пластмасови пликове за покупки няма да разреши 
проблема. Докато 39 % от пластмасовите пликове се изгарят, всеки втори пластмасов 
плик се изпраща в депа, откъдето вятърът може да го отнесе в околната среда. 
Изхвърлянето в депа по принцип се счита за най-лошия вариант, а предотвратяването е 
без съмнение най-добрият.

Попаднали веднъж в околната среда, пластмасовите пликове може да продължат да 
съществуват стотици години, като постепенно се разкъсват на все по-малки парчета и 
се пренасят отвъд националните и морските граници. В днешно време пластмасовите 
пликове заедно с пластмасовите бутилки съставляват по-голямата част от 
пластмасовите отпадъци в европейските морета: Отломките от пластмасови отпадъци 
представляват повече от 70 % от всички отпадъци. Във Великобритания на всяка миля 
от плажната ивица се изхвърлят средно 72 пликове за покупки. Последиците за 
морската фауна са драматични, особено сред морските бозайници. Частици от 
пластмасови отпадъци също са били открити в повече от 90 % от птиците в Северно 
море. Същевременно пластмасовите отпадъци имат отрицателни последици за 
туристически райони, като например природни паркове, където усилията за почистване 
представляват значителна икономическа тежест за местните общности. 

3. Общите предизвикателства изискват общ подход
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Прекомерното потребление на пластмасови пликове, неефективното използване на 
ресурсите и транснационалното замърсяване на околната среда са общо 
предизвикателство, пред което са изправени всички държави — членки на ЕС, и 
изискват прилагането на общ подход. Проведената през 2011 г. консултация с 
Европейската комисия показа силна подкрепа от страна на европейските граждани за 
разглеждане на европейско равнище на въпроса за пластмасовите пликове за 
еднократна употреба. 

За съжаление предложението на Европейската комисия не позволява приемането на 
европейски подход. В него само се посочва, че всяка държава членка следва да 
разгледат въпроса, свързан с пластмасовите пликове, едностранно, без да преследва 
каквато и да е цел. С това не само се игнорира ясното искане от страна на европейските 
граждани, но и Комисията влиза в явно противоречие със собствената си оценка на 
въздействието и свързаните с нея проучвания. Всъщност проучването на Bio-
Intelligence Service отхвърля възможността да се изисква от държавите членки да 
определят свои национални цели за превенция, тъй като те се считат за твърде сложни, 
като се посочва, че постигането на тези цели ще бъде несигурно и в голяма степен в 
зависимост от политическия ангажимент на държавите членки1. 

Вместо това в проучването и оценката на въздействието се стига до заключението, че 
най-ефективният подход би бил съчетаването на целта за предотвратяване на 
отпадъците на равнище ЕС с ценови мерки на национално равнище, които да 
задължават магазините да определят цени на пластмасовите пликове. Поради това е 
трудно да се разбере защо Комисията е пренебрегнала така очевидно констатациите от 
своята собствена оценка на въздействието след консултация между службите, като не е 
приела нито целеви показател за намаляване на потреблението на пластмасови пликове, 
нито задължителен механизъм за ценообразуване. 

При все това докладчикът приветства предложението на Комисията като трамплин за 
сериозни законодателни действия срещу на разточителното използване на пластмасови 
пликове за покупки. Докладчикът приветства преди всичко сериозната подготвителна 
работа, извършена от Комисията, и възнамерява да базира своя подход върху 
предпочитания вариант, посочен в оценката на въздействието (целеви показател на ЕС 
за намаляване на потреблението на пластмасови пликове и икономически мерки), който 
по думите на Комисията „има най-голям потенциал за постигане на амбициозни 
екологични резултати, като същевременно се постигне положително икономическо 
въздействие, както и ограничаване на отрицателните последици за заетостта, осигурява 
се положителна нагласа към мярката в обществото, и се допринася за още по-добра 
осведоменост по въпросите на устойчивото потребление“.

4. Въвеждане на европейски целеви показател за намаляване на потреблението на 
пластмасови пликове
Както е посочено в оценката на въздействието, изготвена от Комисията, един от 
                                               
1 Bio Intelligence Service, 2011 г. Оценка на въздействията на вариантите за намаляване на употребата на 
пластмасови пликове за покупки за еднократна употреба. Окончателен доклад, (вж. стр. 78)
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/pdf/report_options.pdf



PR\1013581BG.doc 33/35 PE526.120v01-00

BG

ключовите елементи за справяне с прекомерната употреба на пластмасови пликове е 
въвеждането на общ за ЕС целеви показател за намаляване на потреблението на леки 
пластмасови пликове за покупки. В рамките на две години от влизането в сила на 
настоящата директива държавите членки следва да постигнат намаляване на 
потреблението на пластмасови пликове с поне 80 %. Този целеви показател следва да се 
основава на средното потребление в ЕС през 2010 г. Общата цел ще се прилага за 
всички държави членки, но ще изисква повече действия в тези държави членки, които 
все още не са предприели действия за намаляване на потреблението на леки 
пластмасови пликове за покупки. 

5. Определяне на цена на пликовете за покупки
Въпреки че целта за намаление в рамките на две години на потреблението на 
пластмасови пликове с 80 % изглежда на пръв поглед амбициозна, е доказано, че ако 
потребителите трябва да заплащат пластмасовите пликове, потреблението им може да 
намалее драстично почти от днес за утре.  Един централен фактор се откроява в 
европейските държави, които вече са постигнали сравнително нисък процент на 
потребление на пликове за покупки: пластмасовите пликове не се предоставят 
безплатно. Тази мярка следва да се прилага в целия ЕС за всички пликове за покупки, 
независимо от материалите, от които те са произведени, включително и за хартиени 
пликове. Тя обаче не следва да се прилага към много леки пластмасови пликове или 
техните алтернативи (вж. точка 6). Що се отнася до компостируемите леки пликове за 
покупки, произведени от материали на биологична основа, на държавите членки, които 
са въвели разделното събиране на биологичните отпадъци, следва да се разреши да 
намалят цената им (вж. точка 7).

6. Освобождаване на много леките пластмасови торбички от целевия показател
Докладчикът предлага да се въведе разграничение между леки пластмасови пликове за 
покупки (49-10 микрона) и много леки пластмасови пликове за покупки (под 10 
микрона). Много леките пластмасови пликове за покупки се използват за опаковане на 
насипни, неопаковани храни и се делят на две категории: a) влажна храна като сурово 
месо, риба, млечни продукти и б) суха храна, като например плодове, зеленчуци и 
сладкарски изделия.

Много леките пластмасови пликове за покупки имат предимства по отношение на 
хигиената при влажни неопаковани пресни храни. Тъй като често не съществуват 
алтернативи на опаковането на такива пресни храни, много леките пластмасови 
пликове за покупки, които се използват за тази цел, следва в настоящата директива да 
бъдат освободени от целевия показател за намаляване на потреблението на пластмасови 
пликове. 

Много леките пластмасови пликове, използвани за опаковане на насипна суха храна, 
изпълняват функции, надхвърлящи обикновеното пренасяне на тези стоки (например 
отделното претегляне). 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 (без да се предлага конкретна 
цел) или те да бъдат заменени постепенно с пликове за покупки, произведени от 
компостируеми материали на биологична основа, които се осигуряват по устойчив 
начин, или от рециклирана хартия.
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7. Възможно ли е биоразградимите пластмаси да представляват решение на 
проблема?
Биоразградимите пластмасови материали често се представят като решение на 
екологичния проблем, свързан с пластмасовите пликове за покупки. Тъй като 
попаднали в околната среда те представляват по-малък проблем в сравнение с 
конвенционалната пластмаса, прибягването до биоразградими пластмаси не цели 
промяна на начина на мислене, насочен към еднократна употреба, който е в основата на 
прекомерната употреба на пластмасови пликове, и е възможно дори погрешно да 
легитимира такова разточително използване. Освен това те също трябва да бъдат 
третирани правилно, което като начало изисква разделното събиране на биологичните 
отпадъци. За признаване на потенциалните ползи от биоразградимите пластмасови 
материали в сравнение с конвенционалната пластмаса и същевременно за преодоляване 
на свръхпотреблението докладчикът предлага държавите членки, които са въвели 
разделното събиране на биологичните отпадъци, да могат да намалят цената, заплащана 
за биоразградими леки пластмасови пликове с до 50 % в сравнение с 
конвенционалните.

Освен това изискванията по отношение на биоразградимите опаковки следва да бъдат 
изменени, за да се гарантира, че само материали на биологична основа, направени от 
естествени вещества, които са напълно биоразградими в определен период от време, се 
считат за биоразградими. И което е много важно, тези материали трябва да бъдат 
осигурявани по устойчив начин. Поради тази причина на Комисията следва да се 
възложи задачата да приеме чрез делегирани актове критерии за осигуряването на 
материали на биологична основа по устойчив начин.

8. Постепенно премахване на подвеждащите варианти: „oксо-биоразградими“ 
пластмаси 
„Оксo-биоразградимите“ пластмаси не се разграждат биологично в природната среда, а 
само се разпадат на вторични пластмасови микрочастици. Ето защо е подвеждащо тези 
материали да се наричат „биоразградими“. Разпадането преобразува видимото 
нерегламентирано изхвърляне в невидимо нерегламентирано изхвърляне. Това не е 
решение на проблема с отпадъците, а по-скоро увеличава замърсяването на околната среда 
с тези пластмасови материали. Ето защо „oксо-биоразградимите“ пластмаси не следва да 
се използват като опаковъчни материали. 

9. Заместване изцяло на опасните вещества за опаковане 
Докладчикът предлага да се използва възможността, която се предлага с изменението 
на директивата относно опаковките, с цел предотвратяване на потреблението на 
пластмасови пликове за покупки не само в количествено, но и в качествено отношение. 
За да се намали експозицията на европейските граждани на опасни вещества, както и за 
да се избегне навлизането на такива вещества в околната среда по време на етапа на 
унищожаване на отпадъците, опаковките като цяло вече не трябва да съдържат 
вещества, които са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, или които 
нарушават функциите на ендокринната система.

10. Даване на възможност на държавите членки да отидат по-далеч
Докато за да се отговори на свръхпотреблението на пластмасови пликове е необходим 
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общи европейски подход, някои държави членки могат да желаят да надхвърлят 
рамките на общите целеви показатели за намаляване на потреблението на пластмасови 
пликове в ЕС. Ето защо държавите членки следва да имат правото да използват 
икономически инструменти като данъци, както и ограничения на пазара, съгласно 
предложеното от Комисията.


