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17.10.2018 A8-0317/144 

Изменение  144 

Лин Бойлан, Юнус Омаржи, Катержина Конечна, Патрик Льо Ярик, Елеонора 

Форенца, Димитриос Пападимулис, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, Естефания Торес 

Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 9 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9)  За да се определи ясно 

приложното поле на настоящата 

директива, трябва да се даде 

определение на понятието „пластмасов 

продукт за еднократна употреба“. 

Определението следва да изключва 

пластмасови продукти, които са 

замислени, проектирани и пуснати на 

пазара, за да направят в рамките на 

своя експлоатационен живот 

многократни цикли или обороти, като се 

пълнят отново или се използват 

повторно за същата цел, за която са 

били определени.  

(9)  За да се определи ясно 

приложното поле на настоящата 

директива, трябва да се даде 

определение на понятието „пластмасов 

продукт за еднократна употреба“. Даден 

продукт следва да се счита за продукт 

за еднократна употреба, ако не е 

замислен, проектиран и пуснат на 

пазара, за да направи в рамките на своя 

експлоатационен живот многократни 

цикли или обороти, като се пълни 

отново или се използва повторно от 

производителя за същата цел, за която е 

бил определен.  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/145 

Изменение  145 

Лин Бойлан, Юнус Омаржи, Катержина Конечна, Патрик Льо Ярик, Елеонора 

Форенца, Димитриос Пападимулис, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, Естефания Торес 

Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 3 – параграф 1 – точка 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) „пластмасов продукт за 

еднократна употреба“ означава продукт, 

който е направен изцяло или отчасти от 

пластмаса и не е замислен, проектиран 

или пуснат на пазара, за да направи в 

рамките на своя експлоатационен 

живот многократни цикли или 

обороти, като се връща на 

производителя за повторно пълнене 

или се използва за същата цел, за 

която е бил замислен; 

(2) „пластмасов продукт за 

еднократна употреба“ означава продукт, 

който е направен изцяло или отчасти от 

пластмаса и е замислен, проектиран или 

пуснат на пазара, за да бъде използван 

само веднъж за кратък период от 

време, преди да бъде изхвърлен; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/146 

Изменение  146 

Лин Бойлан, Юнус Омаржи, Катержина Конечна, Патрик Льо Ярик, Елеонора 

Форенца, Димитриос Пападимулис, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, Естефания Торес 

Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 7 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 7а 

 Разпоредби относно санитарните 

изделия 

 1. Държавите членки 

предотвратяват използването на 

опасни химикали в състава на 

дамските превръзки, тампоните и 

апликаторите за тампони, изброени в 

част Г от приложението. 

 2. Държавите членки 

гарантират наличието на своята 

територия на широко 

разпространени и ценово достъпни 

повторно използваеми менструални 

продукти, по-специално в големите 

вериги за търговия на дребно и в 

аптеките; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/147 

Изменение  147 

Лин Бойлан, Юнус Омаржи, Катержина Конечна, Патрик Льо Ярик, Елеонора 

Форенца, Димитриос Пападимулис, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, Естефания Торес 

Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 13 б (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  13б. Наличието на опасни 

химически вещества в дамски 

превръзки, тампони и апликатори за 

тампони следва да бъде избягвано в 

интерес на здравето на жените. По 

същия начин наличието на достъпни 

и икономически по-устойчиви 

алтернативи за многократна 

употреба е от съществено значение за 

гарантирането на пълен достъп на 

жените до социалния живот. От 

съществено значение е също така 

държавите членки да гарантират 

наличието и ценовата достъпност на 

санитарни изделия за многократна 

употреба на своята територия. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/148 

Изменение  148 

Лин Бойлан, Юнус Омаржи, Катержина Конечна, Патрик Льо Ярик, Елеонора 

Форенца, Димитриос Пападимулис, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, Естефания Торес 

Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 10 – параграф 1 – буква б a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба. Освен това държавите членки 

гарантират наличието на програми 

за повишаване на осведомеността, по-

специално в училищата, относно 

алтернативите за многократна 

употреба на санитарните продукти 

за еднократна употреба, изброени в 

част Г от приложението. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/149 

Изменение  149 

Юнус Омаржи, Лин Бойлан, Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, Елеонора 

Форенца, Димитриос Пападимулис, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, Естефания Торес 

Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 2 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. По време на изготвянето на 

доклада за оценка и не по-късно от 

2025 г. Комисията предлага 

законодателно предложение за 

въвеждане на забрана на всички 

пластмасови изделия за еднократна 

употреба с изключение на ясно 

определени и обосновани изключения, 

преди всичко за медицински цели. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0317/150 

Изменение  150 

Юнус Омаржи, Лин Бойлан, Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, Елеонора 

Форенца, Димитриос Пападимулис, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, Естефания Торес 

Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 2 б (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  2б. Комисията и държавите 

членки създават най-късно до 31 юли 

2020 г. обща за целия Съюз програма 

за почистване на пластмасовите 

отпадъци в океаните и насърчават 

тази инициатива на международно 

равнище. 

Or. en 

 

 


