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BG Единство в многообразието BG 

17.10.2018 A8-0317/91 

Изменение  91 

Тим Ейкър 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0317/2018 

Фредерик Рийс 

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната 

среда 

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

Предложение за директива 

Член 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  Член 4а 

 Намаляване на отпадъците след 

потребление 

 Държавите членки определят цели за 

намаляване на отпадъците за всички 

продукти, изброени в част А, с цел да 

се ограничат отпадъците след 

потребление, както следва: 50% до 

2025 г. и 80% до 2030 г. с цел 

евентуално заменяне на тези 

продукти с екологосъобразни 

алтернативи. 

Or. en 

Обосновка 

За всички продукти, за които се счита, че оказват неблагоприятно въздействие върху 

морската среда, следва да се прилагат строги цели за намаляване. Тези продукти са 

сред 10-те най-често намирани пластмасови изделия по плажовете, като бутилките 

за напитки представляват 60,04% от теглото на откритите предмети. Като има 

предвид, че предложението на Комисията е тези предмети да се третират чрез 

мерки за разширена отговорност на производителя и мерки за повишаване на 

осведомеността, предложението следва да бъде изменено, за да се приложат целите 

за намаляване на потреблението и да се постигне целта за истинска кръгова 

икономика. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0317/92 

Изменение  92 

Тим Ейкър 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0317/2018 

Фредерик Рийс 

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната 

среда 

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

Предложение за директива 

Член 8 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  Член 8 а 

 Държавите членки приемат и 

прилагат мерки за разширена 

отговорност на производителя в 

съответствие с настоящия член, 

който изисква от производителите 

да финансират организации за 

управление, създадени и управлявани 

независимо от производителя, с цел 

предотвратяване, намаляване и 

смекчаване на последиците от 

отпадъците от продукти, и по-

специално отпадъците от 

пластмасови продукти за еднократна 

употреба. 

Or. en 

Обосновка 

За да може организациите за управление да функционират ефективно, 

независимостта от засегнатите отрасли е наложителна, като по този начин ще се 

избегне ненужна намеса. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0317/93 

Изменение  93 

Тим Ейкър 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0317/2018 

Фредерик Рийс 

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната 

среда 

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

Предложение за директива 

Приложение I – част А (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  - Бутилки за напитки 

 - Съдове за храни, т.е. съдове като 

кутии, със или без капак, използвани 

за съхранение на храна, която е 

предназначена за незабавна 

консумация от съда, както на място, 

така и за изнасяне от обекта, без по-

нататъшна подготовка, като 

например съдове за храни, използвани 

в заведения за бързо хранене, с 

изключение на съдове за напитки, 

чинии, пликове и опаковки, 

съдържащи храни 

 - Пликове и опаковки, направени от 

гъвкав материал, съдържащи храни, 

предназначени за незабавна 

консумация от плика или опаковката, 

без по-нататъшна подготовка 

 - Съдове за напитки, т.е. съдове, 

които се използват за съхранение на 

течност, като например бутилки за 

напитки, включително техните 

капачки и капаци 

 - Мокри кърпички, т.е. предварително 

навлажнени кърпички за лична 

хигиена, битова и промишлена 

употреба 
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 - Балони, с изключение на балони за 

промишлена или друга професионална 

употреба и приложения, които не се 

разпространяват между 

потребителите 

 - Тънки пластмасови торбички за 

пазаруване съгласно определението по 

член 3, параграф 1в от Директива 

94/62/ЕО 

Or. en 

Обосновка 

За всички продукти, за които се счита, че оказват неблагоприятно въздействие върху 

морската среда, следва да се прилагат строги цели за намаляване. Тези продукти са 

сред 10-те най-често намирани пластмасови изделия по плажовете, като бутилките 

за напитки представляват 60,04% от теглото на откритите предмети. Като има 

предвид, че предложението на Комисията е тези предмети да се третират чрез 

мерки за разширена отговорност на производителя и мерки за повишаване на 

осведомеността, предложението следва да бъде изменено, за да се приложат целите 

за намаляване на потреблението и да се постигне целта за истинска кръгова 

икономика. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0317/94 

Изменение  94 

Тим Ейкър 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0317/2018 

Фредерик Рийс 

Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната 

среда 

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

Предложение за директива 

Приложение I – част Д – тире 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

-Тютюневи продукти с филтри и 

филтри, продавани за употреба в 

комбинация с тютюневи продукти. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Цигарите се облагат с акциз. Държавите членки разполагат с голяма свобода на 

действие по отношение на размера на налаганите от тях акцизи. Освен това, 

акцизите могат да допринасят и най-вероятно вече допринасят за това да се заплаща 

за усилията във връзка с третирането на отпадъците от продуктите. Няма причина 

да се налагат схеми за разширена отговорност на производителя спрямо 

производителите на тези продукти. Това би било неефективно и би могло да 

допринесе потенциално за възникването на незаконна търговия. Следователно тези 

продукти се заличават от част Д на приложението като пластмасови изделия, по 

отношение на които се прилагат изискванията за разширена отговорност на 

производителя. 

 

 


