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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/103 

Изменение   103 

Маргрете Аукен 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 5 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 5а 

 Ограничения за употребата 

 Държавите членки забраняват 

умишленото пускане в атмосферата, 

по време на публични или частни 

прояви, на пластмасовите продукти 

за еднократна употреба, които са 

посочени в част Ба на приложението. 

Or. en 

(Изменение, свързано с друго изменение от същия автор, от новата част Ба на 

приложението.) 

Обосновка 

Балоните са сред десетте най-често срещани причинители на замърсявания по плажовете. Те 

замърсяват и застрашават дивата природа. Те вече не бива да се пускат в околната среда 

просто за забавление. Множество общини вече са въвели такива забрани, за да предотвратят 

масовото пускане на балони в околната среда (над 50 общини в Обединеното кралство). Няколко 

американски щати също са приели подобни забрани (Калифорния, Флорида, Тенеси, Виржиния). 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/104 

Изменение  104 

Маргрете Аукен 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки осигуряват 

създаването на схеми за разширена 

отговорност на производителя за 

пуснатите на пазара на Съюза 

риболовни съоръжения, съдържащи 

пластмаси, в съответствие с 

разпоредбите за разширена отговорност 

на производителя в Директива 

2008/98/ЕО. 

3. Държавите членки осигуряват 

създаването на схеми за разширена 

отговорност на производителя за 

пуснатите на пазара на Съюза 

риболовни съоръжения, съдържащи 

пластмаси, в съответствие с 

разпоредбите за разширена отговорност 

на производителя в Директива 

2008/98/ЕО. 

На тази основа държавите членки 

гарантират ежегодно постигане на 

минимално ниво на събираемост на 

риболовните съоръжения, съдържащи 

пластмаса. От 2025 г. минималното 

ниво на събираемост е 80% и се 

изчислява въз основа на общото тегло 

на риболовните съоръжения, 

съдържащи пластмаса, пуснати на 

пазара на съответната държава 

членка през дадена година, изразено 

като процент от средното тегло на 

риболовните съоръжения, съдържащи 

пластмаса, пуснати на пазара на 

посочената държава членка през 

трите предходни години. 

Държавите членки също така 

гарантират, че тези схеми за 

разширена отговорност на 

производителя ще постигнат до 

2025 г. целта за рециклиране на поне 

15% от риболовните съоръжения, 
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съдържащи пластмаса. За да 

постигнат тази цел, държавите 

членки могат допълнително да 

поискат в схемите, наред с другото: 

а) да се модулират финансовите 

вноски в съответствие с член 8а, 

параграф 4 от Директива 2008/98/ЕО, 

за насърчаване на пускането на пазара 

на риболовни съоръжения, 

предназначени за повторна употреба 

и рециклиране; 

б) да се изготвят схеми за обратно 

изкупуване, за да се насърчи 

връщането на стари, изоставени или 

неизползваеми риболовни 

съоръжения; 

в) да се включат програми за надзор, 

проследяване и докладване. 

Or. en 

Обосновка 

Според оценката на въздействието на Комисията (вж. стр. 62) средно 80% от ежегодно 

закупуваните риболовни съоръжения евентуално биват връщани на брега в ЕС, като цяло. 

Поради това следва да се определи цел за разделно събиране от 80%, а не само от 50%, както е 

прието от комисията ENVI (изм. 64). Колебанията в потреблението могат да се отчитат, като 

средното количество, пуснато на пазара за тригодишен период, се взема като референтна 

стойност. 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0317/105 

Изменение  105 

Маргрете Аукен 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 Б а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Ба Пластмасови продукти за 

еднократна употреба в обхвата на 

член 5а относно ограниченията за 

употребата 

 - Балони, с изключение на балони за 

промишлена или друга професионална 

употреба и приложения, които не се 

разпространяват между 

потребителите 

Or. en 

Обосновка 

Балоните са сред десетте най-често срещани причинители на замърсявания по плажовете. Те 

замърсяват и застрашават дивата природа. Те вече не бива да се пускат в околната среда 

просто за забавление. Множество общини вече са въвели такива забрани, за да предотвратят 

масовото пускане на балони в околната среда (над 50 общини в Обединеното кралство). Няколко 

американски щати също са приели подобни забрани (Калифорния, Флорида, Тенеси, Виржиния). 

 


