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КРАТКА ОБОСНОВКА

Директивата предлага възможност за създаването на еднородна законодателна среда и 
има за цел да гарантира регулаторна сигурност на производителите и потребителите на 
този вид опаковка за широко разпространение.

Предложените изменения имат за цел укрепването на съдържанието, по-специално с 
оглед на необходимостта от осигуряване на правна сигурност за производствения 
сектор за комплексната среда, свързана с него, която включва големите дистрибутори 
на дребно и потребителите. 

В комплексния характер на пазара на пластмасови пликове за покупки мярката отразява 
съвършено по-голямата част от използването на този инструмент за ограничаване, 
който се разделя на два големи групи: по-познатата и  широко разпространена, която се 
отнася до продукти с дебелина между 11 и 50 микрона, представлявана от най-
познатите пликове на покупки, както и по-малката, но също толкова важна и на т.нар. 
„свръхлеки“ пликове за покупки с дебелина между 1 и 10 микрона, предназначени 
главно за опаковане на плодове и зеленчуци за продажба в насипно състояние.

Що се отнася до размера с дебелина между 11 и 49 микрона, те са приемливи за общата 
рамка, чиято цел е постепенното намаляване на използването на пластмасовите 
опаковки.  Счита се, че опаковките, които попадат по размер и тегло в тази категория, 
но отговарят на стандарта EN 13432 (2002), следва да бъдат последователно 
изключвани от приложното поле на директивата, тъй като те се използват не само за 
превоз на стоки от мястото на продажба, но и защото могат да бъдат използвани 
впоследствие като средство за съхранение на биологичните отпадъци в съответствие с 
приложимата рамкова директива за отпадъците 2008/432/ЕО.

Що се отнася до продуктите с дебелина между 1 и 10 микрона, признава особената 
функция на тези опаковки за продажба на плодове и зеленчуци в насипно състояние, 
като подчертава важността на този вид опаковки, който представлява сериозна 
алтернатива на явлението свръхопаковане (overpackaging), като същевременно се 
гарантират всички хигиенни норми, необходими за продажба на хранителни продукти в 
насипно състояние. Счита се, че целта за намаление на използването на този 
инструмент за опаковане на „дребно“ следва да се осъществява в достатъчен период от 
време, за да се гарантира в максимална степен тяхната подмяна с друг вид опаковки, 
произведени  от биоразградими и компостируеми материали.

В актуализацията на своето съобщение относно промишлената политика, озаглавено 
„По-силна европейска промишленост за растеж и икономическо възстановяване“ (COM 
2012/582), Европейската комисия включва биологични продукти сред областите за 
приоритетни действия за подпомагане на европейското промишлено развитие.  
Комисията по-специално твърди, че: „В биологичните промишлени сектори се 
използват възобновяеми ресурси или се прилагат биологични процеси. Продуктите на 
биологична основа предлагат няколко предимства за конкурентоспособността на 
промишлеността и за околната среда“. И също така: „До 2020 г. годишният обем на 
производството на химически продукти на биологична основа в ЕС (включително 
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биопластмаса, биосмазочни материали, биоразтворители, биоповърхностноактивни 
вещества и химични суровини) ще бъде 5,3 %, което ще доведе до пазар на стойност 40 
млрд. евро и 90 000 работни места само в биохимическата промишленост“.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
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. Такова 
намаление следва също да бъде 
извършвано по начин, който да 
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разграничава леки и много леки 
пластмасови пликове за покупки и то 
със скорост, която позволява на 
пазара да намери осъществими 
алтернативни решения за опаковане 
за много леки пластмасови пликове за 
покупки, които ще продължават да 
удовлетворяват очакванията на 
потребителите по отношение на 
хигиената и свежестта, така че да се 
избегне рискът това намаление да 
води до свръхопаковане, тъй като 
индустрията се стреми да защити 
продукта при източника.

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

Or. en

Изменение 2

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 пластмасови пликове 
за покупки безплатно, с изключение на 
леки пластмасови пликове, които 
отговарят на стандарт EN 13432 
(2002) и които могат да бъдат 
повторно използвани като съдове за 
органични отпадъци в съответствие 
с Директива 2008/98/ЕО относно 
отпадъците. Държавите членки 
следва да могат също да използват 
икономически инструменти като 
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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

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) 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

Изменение 4

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 
на такива стоки. В същото време 
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тези пликове за покупки могат в 
значителна степен да допринесат за 
нерегламентираното изхвърляне. 
Поради това те следва да бъдат 
намалени или заменени постепенно 
със съдове, които са направени от 
материали на биологична основа и 
компостируеми материали, които се 
добиват по устойчив начин, или чрез 
рециклирана хартия, доколкото това 
е направено по начин и със скорост, 
които позволяват на пазара да намери 
осъществими решения за 
алтернативни опаковки, така че да се 
избегне свръхопаковането на 
продукта при източника в резултат 
на това.

Or. en

Изменение 5

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 поради това във всеки преходен 
период, предвиден за намаление и 
заместване, следва да се отчита 
надлежно времето, от което се 
нуждае пазарът, за да се приспособи 
към такова намаляване, и, което е по-
важно, способността на 
опаковъчната индустрия да доставя 
приемливи алтернативни продукти.

Or. en
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Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Насърчаването на леки и много 
леки пластмасови пликове за покупки, 
които са в съответствие със 
стандарт E 13432 относно 
биоразградимите продукти, е в 
съответствие с целите на 
съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „По-силна европейска 
промишленост за растеж и 
икономическо възстановяване“, и с 
европейските усилия за 
възстановяване на промишлената 
конкурентоспособност и повторно 
стартиране на възстановяването, 
като се има предвид, че ръстът на 
обема на химически продукти на 
биологична основа от ЕС до 2020 г. се 
оценява на 5.3 % годишно, което води 
до пазарна стойност от 40 млрд. евро 
и което осигурява над 90000 работни 
места в рамките на биохимични само 
на биохимичната промишленост.

Or. en

Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

пластмасов материал, както е 
определено в член 3, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 10/2011 * с дебелина 
на стената между 11 и 50 микрона, 
които се предлагат на потребителите на 
мястото на продажба на стоките или 
продуктите.

Or. en

Изменение 8

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 94/62/ЕО
Член 3 – точка -2 б (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 между 1  и 10 
микрона, които се предлагат на 
потребителите на мястото на 
продажба на стоките или 
продуктите.

Or. en

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

пластмасови пликове за покупки на 
своята територия в рамките на две 
години от влизането в сила на 
настоящата директива и намаление на 
потреблението на много леки 
пластмасови пликове за покупки на 
своята територия в рамките на три 
години от влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 10

Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 94/62/ЕО
Член 1 – параграф 1 – точка 2б

Текст, предложен от Комисията Изменение

Леките пластмасови пликове за 
покупки, които отговарят на 
стандарт EN 13432 (2002) и които 
могат да бъдат повторно използвани 
като съдове за органични отпадъци в 
съответствие с Директива 
2008/98/ЕО относно отпадъците, се 
изключват от обхвата на 
настоящата директива.

Or. en


