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BG Единство в многообразието BG 

17.10.2018 A8-0317/118 

Изменение  118 

Карл-Хайнц Флоренц 

от името на групата PPE 

 

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 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки за постигане на 

значително намаляване на 

потреблението на тяхната територия на 

пластмасовите продукти за еднократна 

употреба, изброени в част А от 

приложението, до … [шест години след 

крайната дата за транспониране на 

настоящата директива]. 

1. Държавите членки предприемат 

необходимите мерки за постигане на 

амбициозно и устойчиво намаляване с 

най-малко 25% до 2025 г. на 

потреблението на тяхната територия на 

пластмасовите продукти за еднократна 

употреба, изброени в част А от 

приложението. 

Тези мерки могат да включват целеви 

стойности за намаляване на 

потреблението на национално 

равнище, мерки, гарантиращи 

предоставянето на използваеми 

повторно алтернативи на тези изделия 

на мястото на продажба на крайния 

потребител, икономически 

инструменти, като например мерки, 

гарантиращи, че на мястото на 

продажба на крайния потребител не се 

предоставят безплатно пластмасови 

продукти за еднократна употреба. Тези 

мерки могат да варират в зависимост от 

въздействието върху околната среда на 

продуктите, посочени в първа алинея. 

Тези мерки могат да включват мерки, 

гарантиращи предоставянето на 

използваеми повторно алтернативи на 

тези изделия на мястото на продажба на 

крайния потребител, икономически 

инструменти, като например мерки, 

гарантиращи, че на мястото на 

продажба на крайния потребител не се 

предоставят безплатно пластмасови 

продукти за еднократна употреба. Тези 

мерки могат да варират в зависимост от 

въздействието върху околната среда на 

продуктите, посочени в първа алинея, в 

продължение на жизнения им цикъл, 

включително след като са изхвърлени 

като отпадъци. 

 Държавите членки изготвят 

национални планове, в които се 

описват мерките, приети съгласно 

настоящия параграф. Държавите 
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членки уведомяват Комисията за 

плановете и ги актуализират, когато 

е необходимо. Комисията може да 

издава препоръки относно тези 

планове. 

 Мерките, приети съгласно 

настоящия параграф, са 

пропорционални и 

недискриминационни. За продуктите, 

обхванати от Директива 94/62/ЕО, 

тези мерки не засягат член 18 от 

посочената директива. Държавите 

членки нотифицират Комисията за 

тези мерки в съответствие с 

Директива (ЕС) 2015/1535, когато 

това се изисква от разпоредбите на 

посочената директива. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/119 

Изменение  119 

Карл-Хайнц Флоренц 

от името на групата PPE 

 

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 – параграф 2 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавите членки 

предприемат необходимите мерки за 

постигане на устойчиво намаляване 

на въздействието на отпадъците от 

тютюневи изделия върху околната 

среда, и по-специално на 

съдържащите пластмаси филтри за 

тютюневи изделия, чрез намаляване 

на отпадъците след потребление от 

съдържащите пластмаса филтри за 

тютюневи изделия, както следва: 

50% до 2025 г. и 80% до 2030 г. в 

сравнение със среднопретеглената 

стойност на пластмасовите филтри  

от тютюневи изделия, пуснати на 

пазара между 2014 и 2016 г. 

Or. en 

Обосновка 

Позоваването на целта за намаляване на пластмасовите филтри от тютюневи 

изделия следва да се отнася за филтрите, а не за цялото тютюнево изделие. 

Изменението адаптира тази част.  
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17.10.2018 A8-0317/120 

Изменение  120 

Карл-Хайнц Флоренц 

от името на групата PPE 

 

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 2 – алинея 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

По отношение на създадените по силата 

на параграф 1 схеми държавите членки 

гарантират, че производителите на 

пластмасови продукти за еднократна 

употреба, изброени в част Д от 

приложението, покриват разходите за 

събирането на отпадъци, състоящи се от 

тези пластмасови продукти за 

еднократна употреба, и за последващото 

им транспортиране и третиране, 

включително разходите за 

почистване на отпадъци и разходите 

за мерките за повишаване на 

осведомеността, посочени в член 10, във 

връзка с тези продукти. 

По отношение на създадените по силата 

на параграф 1 схеми държавите членки 

гарантират, че производителите на 

пластмасови продукти за еднократна 

употреба, изброени в част Д от 

приложението, покриват разходите за 

събирането на отпадъци, състоящи се от 

тези пластмасови продукти за 

еднократна употреба, и за последващото 

им транспортиране и третиране по 

силата на разпоредбите относно 

разширената отговорност на 

производителя в Директива 

2008/98/ЕО и разходите за мерките за 

повишаване на осведомеността, 

посочени в член 10, във връзка с тези 

продукти. Финансовите вноски, 

плащани от производителите за 

изпълнение на посочените 

задължения, не надвишават 

разходите, необходими за 

предоставянето на тези услуги по 

разходоефективен и пропорционален 

начин, и се установяват по прозрачен 

начин между всички засегнати 

участници и се приспособяват в 

съответствие с член 8а, параграф 4, 

буква а) от Директива 2008/98/ЕО. 



 

AM\1166538BG.docx  PE624.162v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/121 

Изменение  121 

Карл-Хайнц Флоренц 

от името на групата PPE 

 

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 15 – параграф 3 – буква в 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) дали е постигнат достатъчен 

научен и технически прогрес и дали са 

разработени критерии или стандарт за 

биоразградимост в морската среда, 

приложими за пластмасовите продукти 

за еднократна употреба, попадащи в 

приложното поле на настоящата 

директива, и техните заместители за 

еднократна употреба, за да се определи, 

според случая, за кои изделия вече не 

трябва да се прилагат ограниченията 

за пускане на пазара. 

в) дали е постигнат достатъчен 

научен и технически прогрес и дали са 

разработени критерии или стандарт за 

биоразградимост в морската среда, 

приложими за пластмасовите продукти 

за еднократна употреба, попадащи в 

приложното поле на настоящата 

директива, и техните заместители за 

еднократна употреба, въз основа на 

задълбочени полеви изпитвания в 

реални условия на живот на 

морските организми и дали 

биоразградимостта на 

пластмасовите продукти води до 

пълното връщане на въглероден 

диоксид (CO2), биомаса и вода в 

естествените цикли на въглерод и 

азот, без да се нарушава балансът на 

екосистемите в рамките на времева 

скала, достатъчно кратка, за да не 

причинява вреди на морските 

организми и да не води до натрупване 

на пластмаса в околната среда. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/122 

Изменение  122 

Карл-Хайнц Флоренц 

от името на групата PPE 

 

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 17 – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Въпреки това държавите 

членки прилагат за микро- и малки и 

средни предприятия, определени в 

съответствие с определението на 

Комисията за „МСП“, приложимо от 

... [датата на влизане в сила на 

настоящата директива], мерките, 

необходими за постигане на 

съответствие с член 5 и член 7, 

параграф 1, считано от ... [2  години 

след периода на транспониране, 

определен в член 17, параграф 1, 

алинея 2] и с член 6,  параграф 1, 

считано от ...  [2 години след периода 

на транспониране, определен в 

член 17, параграф 1, алинея 2]. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/123 

Изменение  123 

Карл-Хайнц Флоренц 

от името на групата PPE 

 

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 – част A – тире 2 а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 — Много тънки пластмасови 

торбички, освен когато те са 

необходими поради хигиенни причини 

или за опаковането на влажни 

насипни хранителни продукти; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/124 

Изменение  124 

Карл-Хайнц Флоренц 

от името на групата PPE 

 

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 – част Д – тире 8 а (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 - Кофички за кисело  мляко с 

херметичен капак, продавани за 

консумация у дома 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/125 

Изменение  125 

Карл-Хайнц Флоренц 

от името на групата PPE 

 

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 – част Г – тире 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Балони, с изключение на балони 

за промишлена или друга 

професионална употреба и 

приложения, които не се 

разпространяват между 

потребителите 

заличава се 

Or. en 



 

AM\1166538BG.docx  PE624.162v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0317/126 

Изменение  126 

Карл-Хайнц Флоренц 

от името на групата PPE 

 

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 – част Д – тире 7 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

— Балони, с изключение на балони 

за промишлена или друга 

професионална употреба и 

приложения, които не се 

разпространяват между 

потребителите 

заличава се  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/127 

Изменение  127 

Карл-Хайнц Флоренц 

от името на групата PPE 

 

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 

Съображение 15 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

По отношение на пластмасовите 

продукти за еднократна употреба, за 

които няма леснодостъпни подходящи и 

по-устойчиви алтернативи, държавите 

членки следва да въведат, в 

съответствие с принципа „замърсителят 

плаща“, и схеми за разширена 

отговорност на производителя, за да се 

покрият разходите за управление и 

почистване на отпадъците, както и 

разходите за мерки за повишаване на 

осведомеността за предотвратяване и 

намаляване на такива отпадъци. 

По отношение на пластмасовите 

продукти за еднократна употреба, за 

които няма леснодостъпни подходящи и 

по-устойчиви алтернативи, държавите 

членки следва да въведат, в 

съответствие с принципа „замърсителят 

плаща“, и схеми за разширена 

отговорност на производителя, за да се 

покрият необходимите разходи за 

управление на отпадъците, както и 

разходите за мерки за повишаване на 

осведомеността за предотвратяване и 

намаляване на отпадъците и за 

справяне с неправомерното поведение 

на потребителите. 

 Тези разходи не следва да надвишават 

разходите, необходими за осигуряване 

на тези услуги по разходоефективен 

начин, и следва да бъдат установени 

по прозрачен начин между всички 

засегнати участници в съответствие 

с член 8а, параграф 4, буква а) от 

Директива 2008/98/ЕО. Те следва да са 

пропорционални и да се основават на 

ясни цели, определени в съответствие 

с член 8а, параграф 1 от Директива 

2008/98/ЕО. 
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