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РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА 

ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

придружаващ 

Предложение 

за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 
94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки с цел намаляване на 

потреблението на леки пластмасови пликове за покупки 

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОБЛЕМА 
Пластмасовите пликове за покупки1 са популярен и удобен продукт, широко използван 
за пренасяне на стоки от магазина до дома. Смята се, че през 2010 г. всеки гражданин 
на ЕС е използвал 198 такива плика, от които 89 % са за еднократна употреба. В 
сценария на запазване на обичайната практика, тяхното потребление се очаква да 
продължи да нараства. Свойствата, които донесоха на пластмасовите пликове 
търговски успех — ниско тегло и устойчивост на разграждане — допринасят също за 
тяхното въздействие върху околната среда. През 2010 г. в ЕС бяха изхвърлени над 8 
милиарда пластмасови пликове. Освен това, общинските или частни системи за 
събиране на отпадъци в ЕС изпращат значителна част (49,7 % или 710 000 тона 
годишно) от събраните пластмасови пликове в депа, което е очевидно неоптимално от 
гледна точка на ефективното използване на ресурсите. Много високото потребление на 
пластмасови пликове за еднократна употреба, тяхното неподходящо преработване след 
края на жизнения им цикъл, както и устойчивостта им на разграждане са в ущърб на 
нашата околна среда, включително на морските екосистеми.  

В ЕС пластмасовите пликове за покупки се считат за опаковка според Директивата 
относно опаковките и отпадъците от опаковки (Директива 94/62/ЕО2). Въпреки това в 
ЕС не съществува законодателен акт или политика, които са специално насочени към 
пластмасови пликове за покупки. Някои държави членки вече са разработили политики 
за намаляване на употребата на пластмасови пликове за покупки чрез ценови мерки, 
споразумения със сектора за търговия на дребно и информационни кампании, с 
променливи резултати. След опитите на някои държави членки да забранят 
използването на пластмасови пликове, Съветът по околна среда от 14 март 2011 г. 
обсъди въпроса и прикани Комисията да анализира възможните действия на равнище 
ЕС срещу употребата на пластмасови пликове.  

2. АНАЛИЗ НА СУБСИДИАРНОСТТА И НА ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ЗА ЕС  
Високото ниво на потребление на пластмасови пликове представлява както общо, така 
и трансгранично предизвикателство пред ЕС. Малко вероятно е всички държави членки 
да решат проблема ефективно без намеса от страна на ЕС. Добавената стойност на 
действията на равнище ЕС ще се състои в предоставянето на рамка за установяване на 

                                                 
1 Определение на пластмасови пликове за покупки е представено в приложение II от пълната оценка на 

въздействието (работен документ на службите на Комисията COM (2013 г.) XXX final). 
2 Официален вестник L 365 , 31.12.1994 г., стр. 10—23. 



 

BG 3   BG 

обща цел, концепции и определения, както и срок, като се оставя на държавите членки 
да изберат точни методи за изпълнение в съответствие с принципа на субсидиарност. 

Действията на ЕС съответстват изцяло на двете цели на Директивата за опаковките: 
предотвратяване и намаляване на екологичните въздействия на опаковките и 
отпадъците от опаковки, както и осигуряване на съгласуваност при разрешаване на общ 
и трансграничен проблем.  

3. ЦЕЛИ  
Общата цел на инициативата в политиката на ЕС относно пластмасовите пликове за 
покупки е да се ограничи отрицателното въздействие върху околната среда, да се 
насърчи предотвратяването на отпадъци и по-ефективното използване на ресурсите, 
като в същото време се ограничат отрицателните социално-икономически въздействия.  

По-конкретно, инициативата има за цел: 

• ограничаване на екологичните щети, причинени от нарастващото потребление 
на пластмасови пликове, по-специално нерегламентираното им изхвърляне и 
неустойчивото използване на ресурсите, като значително се намали 
количеството на потребяваните пластмасови пликове за еднократна употреба 
на глава от населението до 2015 г.; 

• справяне с общите и трансгранични проблеми по координиран и съгласуван 
начин в целия ЕС. 

Оценката на въздействието оценява основните екологични, социални и икономически 
въздействия на евентуалните варианти на политика, насочени към намаляване на 
употребата на пластмасови пликове за покупки за еднократна употреба. Различните 
степени на амбициозност са оценени и в сравнение с основния сценарий, за да 
определим инструментите, че намаляване на разходите до минимум, като същеременно 
се максимизират ползите. 

4. ВАРИАНТИ НА ПОЛИТИКАТА 
Предложените в анализа варианти са съсредоточени върху мерки за превенция по 
отношение на пластмасовите пликове за покупки за еднократна употреба.  

Вариант 1 („базов сценарий“) се състои в непредприемане на никакви мерки, при което 
статуквото се запазва. Няма допълнителни политики и мерки, имащи за цел 
ограничаване на употребата на пластмасови пликове за покупки за еднократна 
употреба, нито на равнище ЕС, нито на национално равнище. 

Вариант 2 („Доброволни ангажименти на значителен дял от търговията на дребно в ЕС 
да не предоставят найлонови торбички за еднократна употреба“) предполага 
доброволно споразумение значителен дял от сектора на търговията на дребно в ЕС да 
спре да предоставя пластмасови пликове за покупки за еднократна употреба. За целите 
на оценката на въздействието такова споразумение би довело до намаление на 
потреблението на пластмасови пликове за покупки за еднократна употреба от 55 %. 

Вариант 3 („Определяне на целеви показател за предотвратяване на използването на 
пластмасови пликове за еднократна употреба на равнище ЕС, в комбинация с 
икономически инструменти и предоставяне на държавите членки на възможност да 
въведат пазарни ограничения чрез дерогация от член 18 от Директивата за 
опаковките“). Този вариант се състои от три взаимно допълващ елемента: целеви 
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показател; ценова мярка; възможност за държавите членки да въведат пазарни 
ограничения чрез дерогация от член 18 от Директивата за опаковките. Целевият 
показател за предотвратяване на използването ще бъде определен по отношение на 
пластмасовите пликове за покупки за еднократна употреба на ниво ЕС и ще доведе до 
намаляване на 80 % от средното за ЕС потребление на пластмасови пликове за 
еднократна употреба.  

Вариант 4 („Въвеждане забрана на равнище ЕС юа пластмасови пликове за покупки за 
еднократна употреба“), предлагането на пластмасови пликове за еднократна употреба в 
сектора на търговията на дребно е забранено, което представлява намаление от 100 % 
на пластмасовите пликове за еднократна употреба, използвани в ЕС.  

5. АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
Оценката се съсредоточава върху допълнителните въздействия, които варианти 2-4 
имат в сравнение с базовия сценарий.  

Всички варианти за намаляване използването на пластмасови пликове за еднократна 
употреба имат едни и същи видове въздействия; само степента на тези въздействия се 
различава от вариант до вариант.  

• Въздействие върху околната среда 
Основните ползи за околната среда са свързани с намаляването на обема на 
отпадъците и броя на изхвърлените на неподходящи места пликове, което 
води до по-малко разходи за почистването им, както и снижени разходи за 
обичайното управление на отпадъците (събиране, рециклиране и 
обезвреждане). Очаква се тези разходи да бъдат значително намалени с 
намаляването на потреблението на пластмасовите пликове за еднократна 
употреба. По-ниско потребление на пластмасови пликове за еднократна 
употреба ще доведе и до по-ефикасно използване на ресурсите и ниски 
емисии на парникови газове.  

• Икономически и социални въздействия 
Мерките за намаляване на употребата на найлонови пликове за покупки за 
еднократна употреба, особено регулаторните мерки, може да предполагат 
известни административни тежести, за да се гарантира изпълнението и 
прилагането от страна на публичния и частния сектор. Административните 
тежести ще зависят от окончателния проект на мерките за прилагане, избрани 
от държавите членки. 

Нетните въздействия върху производителите се очаква да бъдат 
положителни. Въпреки че предложените мерки предполагат спад в дейността 
на производителите на пластмасови пликове за еднократна употреба, 
производителите на пластмасови пликове за многократна употреба ще извлекат 
ползи от промените. 70 % от пликовете за еднократна употреба в ЕС се внасят, 
което ограничава отрицателните въздействия върху европейските 
производители. Намалената наличност на пластмасови пликове за еднократна 
употреба ще бъде отчасти компенсирана от преминаването към пластмасови 
пликове за покупки за многократна употреба, произвеждани главно в ЕС.  

Нетните въздействия върху търговците на дребно също се очаква да бъдат 
положителни, въпреки че те могат да се сблъскат с първоначалните разходи за 
изпълнение на която и да е от предложените мерки (т.е. повишаване на 
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информираността, административни разходи, увеличаване на разходите за 
предоставяне на други безплатни алтернативи). Тези разходи може да се 
компенсират чрез повишени продажби на алтернативи за многократна 
употреба и общото намаляване на потреблението на пликове за еднократна 
употреба, понастоящем често предлагани безплатно. Някои търговци на дребно 
може би дори ще реализират икономически печалби от мерките за намаляване 
на потреблението на пластмасови пликове за еднократна употреба.  

При всички предложени варианти на политика е вероятно въздействието върху 
нивото на заетост да бъде леко отрицателно.  

Потребителите могат да се сблъскат с първоначално увеличение на 
разходите при всички варианти, тъй като препоръчаното използване на 
икономически инструменти предполага, че те ще плащат за пластмасовите 
пликове за покупки. Тези разходи обаче ще намалеят, когато потребителите се 
пренасочат към алтернативи за многократна употреба, които спестяват разходи 
в дългосрочен план.  

Всички варианти ще повишат осведомеността за екологичните последици от 
пластмасовите пликове за еднократна употреба и аспектите на ресурсната 
ефективност и ще съдействат за насърчаване на по-устойчиви модели на 
потребление. Всички мерки имат потенциала да повлияят по-значително върху 
поведението на потребителите, както и да изиграят важна роля в бизнес 
моделите на производителите и търговците на дребно. 

6. СРАВНЕНИЕ НА ВАРИАНТИТЕ ЗА ПОЛИТИКА 
Четирите варианта на политика бяха оценени в качествено и количествено отношение. 
Количественият анализ е съсредоточен върху три аспекта на въздействието върху 
околната среда (използване на ресурсите; нива на нерегламентирано изхвърляне; и 
въздействие върху публичните разходи за управление на отпадъците и събиране на 
нерегламентирано изхвърлените такива) и шест икономически и социални аспекта на 
въздействието (административна тежест; въздействие върху производителите в ЕС; 
въздействие върху търговците на дребно в ЕС; въздействие върху потребителите; 
въздействие върху нивата на заетост; и обществена осведоменост).  
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Таблица 1: Количествено сравнение на основните въздействия върху околната 
среда на предложените варианти през 2020 г. 

Показатели за въздействието 
върху околната среда 

Базов 
сценарий 
(обичайна
та 
практика) 

Доброволнот
о 
споразумени
е на 
търговците 
на дребно 

Целеви 
показатели за 
предотвратяв
ане + 
икономически 
инструмент  

Забрана 

Общо тона пластмасови пликове 
за покупки (намаление в %) 0 13 20 24

 Тона пластмасови 
пликове за еднократна употреба
 (намаление в %) 

0 55 82 100

Общ брой на пластмасови 
пликове за покупки (намаление в 
%) 

0 47 70 85

 Брой пластмасови 
пликове за еднократна употреба
 (намаление в %) 

0 55 80 100

Нефт (спестен, хил.т.) 0 463 693 842

Емисии (MtCO2еквивалент, 
избегнати) 0 81,2 121,4 147,6

Намаляване на изхвърлените 
пликове (млрд./2015 г.)  0 4,1 5,3 6,4

Таблица 2: Количествено сравнение на основното икономическо въздействие на 
предложените варианти, осреднено за периода 2015-2020 г., сравнено с базовия 
сценарий (обичайната практика). 

Икономически показатели за 
въздействието (млн. 
EUR/година) 

Базов 
сценарий 
(обичайнат
а 
практика) 

Доброволнот
о 
споразумени
е на 
търговците 
на дребно 

Целеви 
показател за 
предотвратяв
ане + 
икономически 
инструмент 

Забрана 

Намаляване на разходите на 
търговците на дребно  0 412,5 649,8 791,7

Печалби на производителите на 
пликове в ЕС  0 5,7 3,8 4,2

Намаляване на разходите за 
събиране на отпадъци  0 34,0 46,3 54,2

Намаляване на разходите за 
управление на отпадъци  0 25,8 39,8 49,5

Общо спестявания и ползи  0 478,0 739,8 899,5
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Таблица 3: Количествено сравнение на основните социални въздействия на 
предложените варианти, сравнено с базовия сценарий (обичайната практика). 

Показатели за социалното 
въздействие 

Базов 
сценарий 
(обичайнат
а 
практика) 

Доброволнот
о 
споразумени
е на 
търговците 
на дребно 

Целеви 
показатели за 
предотвратяв
ане + 
икономически 
инструмент 

Забрана 

Нетна промяна в заетостта в 
производството на пликове в 
ЕС през 2015 г. (еквивалент на 
пълно работно време) 

0 -860 -1340 -1641 

Забраната на пластмасовите пликове за еднократна употреба ще даде най-добри 
резултати по икономически и екологични показатели, на второ място е целевият 
показател за предотвратяване на потреблението (80 % намаление) и доброволното 
споразумение със сектора за търговия на дребно (55 % намаление), като базовият 
сценарий получава най-ниска оценка. Забраната би довела до най-голям отрицателен 
ефект върху заетостта, последвана от целевия показател за предотвратяване на 
потреблението и доброволното споразумение, докато базовият сценарий не води до 
нетни промени в нивата на заетост. 

Шест други въпроса (на които е по-трудно да се даде количествено изражение) 
допълват анализа в качествено отношение: 

Гъвкавост на държавите членки при вземането на решения относно конкретни 
политически мерки. Целевият показател за предотвратяване на използването определя 
цел, но гарантира на всички държави членки свободата да решават кои мерки 
функционират най-добре в техния национален контекст; условие, което не би било 
изпълнено в случай на доброволно споразумение със сектора на търговията на дребно в 
целия ЕС, нито в случай на забрана.  

Разходи за изпълнение. Промените в институционалните договорености, необходими за 
прилагането на всяка нова мярка може да доведат до административни разходи и 
разходи за човешки ресурси.  

Доброволно споразумение с част от сектора на търговията на дребно в ЕС би 
предполагало по-ниски разходи за изпълнение за публичните органи, отколкото целеви 
показател за предотвратяване на използването или забрана. От друга страна, 
доброволното споразумение също крие рискове, свързани с евентуално неправомерно 
облагодетелстване от него и трудности при налагането на санкции за неспазване.  

Административните разходи, свързани с целевия показател за предотвратяване на 
използването, придружен от ценови инструмент, зависят от конкретните мерки, които 
отделни държави членки ще приемат. Публичните органи се сблъскват с допълнителни 
разходи, свързани с наблюдението (по-специално за да се осигури съответствие от 
страна на търговците на дребно със задълженията за докладване), но това ще бъде 
малка част от разходите, вече направени от държавите членки в контекста на 
докладването по съществуващите критерии за опаковките и отпадъците от опаковки. В 
случая на целевия показател за предотвратяване на използването разходите за 
наблюдение и прилагане вероятно ще бъдат по-малки, отколкото в случай на забрана.  
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Държавите членки, които вече са въвели мерки за намаляване употребата на 
пластмасови пликове и вече са достигнали осреднения целеви показател на глава от 
населението няма да бъдат изправени пред още въздействия. 

– Възможност за генериране на приходи. Икономическите инструменти, които 
се препоръчва да съпътстват целевия показател за предотвратяване на 
използването на пластмасови пликове за еднократна употреба ще генерират 
приходи, които може да бъдат насочени към публичните органи или 
търговците на дребно. Ако приходите се насочат към публичните органи, те 
биха могли да се използват за компенсиране на (част от) административните 
разходи, свързани с прилагането и изпълнението.  

– Приемане на мярката. Тъй като търговците на дребно в ЕС обхващат само 
55 % от общото потребление на пластмасови пликове за еднократна употреба в 
ЕС, ако такова доброволно споразумение стане реалност, голям брой малки 
магазини на дребно няма да вземат участие. Това не само заплашва да обърка 
потребителите, тъй като наличието на пластмасови пликове за еднократна 
употреба ще варира в различните магазини, но поражда също така въпроси 
относно условията на равнопоставеност между всички търговци на дребно в 
ЕС. Освен това съществува риск отделни търговци на дребно, обхванати от 
Форума за пазара на дребно, да не приемат споразумението. 

– Повишаване на осведомеността по въпросите на устойчивото 
потребление. Да се направи използването на пластмасови пликове за 
еднократна употреба по-рядко и да се въведат икономически инструменти 
може да спомогне за повишаване на информираността на потребителите 
относно моделите на (не)устойчиво потребление дори извън тясната тематика 
на пластмасовите пликове. Този ефект е по-малко вероятен в случай на 
доброволно споразумение само с част от сектора на търговията на дребно в ЕС.  

– Други въпроси. Забраната и целевият показател за предотвратяване на 
използването могат да се отразят на малките магазини повече, отколкото на по-
големите, тъй като така може да се направи по-неудобно импулсното 
пазаруване от случайно минаващи клиенти. За по-големите търговци на 
дребно, които представляват основния канал за разпределение на пластмасови 
пликове сред потребителите, „импулсното пазаруване“ вероятно възлиза на по-
малък дял от продажбите.  

7. ПРЕДПОЧИТАН ВАРИАНТ 
Целевият показател за предотвратяване на използването в целия ЕС с изрична 
препоръка да се въведат икономически инструменти и възможността държавите членки 
да прилагат пазарни ограничения чрез дерогация на член 18 (вариант 3 така, както е 
описан в раздел 3.2.3 от пълния доклад за оценка на въздействието), има най-голям 
потенциал за постигане на амбициозни екологични резултати, като същевременно се 
постигне положително икономическо въздействие, както и ограничаване на 
отрицателните последици за заетостта, осигурява се положителна нагласа към мярката 
в обществото и се допринася за още по-добра осведоменост по въпросите на 
устойчивото потребление.  

Въпреки това, по-нататъшното разглеждане на вариантите на политиката, анализирани 
в настоящата оценка на въздействието по време на междуведомствените консултации 
на Комисията доведе до заключението, че в момента би било трудно да се определи и 
приложи общ за ЕС целеви показател за намаляване на потреблението, като се имат 
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предвид настоящите големи разлики на равнищата на потребление на пластмасови 
пликове за еднократна употреба между държавите членки. Вместо да се установява общ 
целеви показател за ЕС, препоръчително е в член 4 от Директива 94/62/ЕО да се въведе 
задължението всички държави членки да намалят потреблението на пластмасови 
пликове за покупки за еднократна употреба, като им позволи да определят свои 
собствени национални целеви показатели и да изберат мерки за постигането им. На по-
късен етап може да се обмисли установяването на общ целеви показател за ЕС.  

8. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 
От държавите членки ще се очаква да транспонират директивата 12 месеца след 
нейното влизане в сила и да въведат мерки, които намаляват потреблението на 
пластмасови пликове за еднократна употреба в срок от 2 години, считано от датата на 
влизане в сила. Те ще уведомят Комисията за своето национално законодателство за 
постигане на целта, което Комисията ще провери за съответствие. 

Основният показател за напредък към постигането на целите, поставени в рамките на 
настоящата политическа инициатива ще бъде „пластмасови пликове за еднократна 
употреба, пуснати на пазара“. 

Наблюдението на намаляването на потреблението на пластмасови пликове за 
еднократна употреба в комбинация с икономически инструменти и придружавано от 
възможността държавите членки да въведат пазарни ограничения чрез дерогация от 
член 18 от Директивата за опаковките би следвало да бъде сравнително лесно, като се 
вземат предвид инструментите за наблюдение, които вече съществуват за прилагането 
на Директивата за опаковките и Рамковата директива за отпадъците. 

Държавите членки са отговорни за въвеждането, наблюдението и прилагането на 
своите национални мерки за постигане на изискванията на инициативата в областта на 
съответната политика, препоръчана в настоящия доклад. Ето защо точните методи за 
събиране на данни ще зависят от вътрешната организация на държавите членки и 
естеството на избраните инструменти за прилагане. Новите мерки, насочени към 
намаляване на употребата на пластмасови пликове за покупки за еднократна употреба 
няма да изискват големи промени в съществуващите задължения за мониторинг, тъй 
като те вече са обхванати от тези, определени в Рамковата директива за отпадъците и 
Директивата за опаковките. 

Комисията ще насърчава обмена на най-добри практики за събиране на данни от 
държави, които успешно са приложили подобни инициативи, както е правила и в 
контекста на други директиви за потоците от отпадъци. 
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