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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0039/2019, внесена от T.H., с германско гражданство, 
относно запазването на отделните капачки на пластмасовите бутилки

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу определени мерки, предложени от 
европейските институции, за намаляване на пластмасовите отпадъци. По специално 
вносителят на петицията възразява срещу въвеждането на пластмасови бутилки с 
вградени капачки, тъй като счита, че този подход намалява отговорността на 
потребителя, като същевременно оказва отрицателно екологично въздействие, защото 
според него тези пластмасови бутилки не могат да се използват многократно и 
следователно ще бъдат изхвърляни. Вносителят на петицията призовава Европейската 
комисия да предвиди изключения от тази мярка за държавите членки, които са въвели 
системи за депониране на бутилки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 април 2019 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 (предишен член 216, параграф 6)).

3. Отговор на Комисията, получен на 15 октомври 2019 г.

Бутилките за напитки и техните капачки и капаци са най-често срещаните предмети на 
нашите плажове. Капачките и капаците са два пъти повече от бутилките. Изискването за 
прикрепване на капачките към бутилките почти напълно ще премахне възможността за 
изхвърляне на отпадъци. 

Що се отнася до ролята на депозитните системи за връщане на празни опаковки, член 6 
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от предложението1 не предвижда те да са задължителни – държавите могат също така да 
изберат схема за разширена отговорност на производителя (EPR), за бутилки с напитки 
и действия за повишаване на осведомеността. 

Комисията е наясно, че в някои системи за връщане на депозити, които постигат високи 
проценти на събиране (до 90%), около 90% от бутилките се връщат със съответните им 
капачки. Това означава, че все още много капачки не са събрани и има вероятност да 
бъдат изхвърлени. Да се прилага задължението за прикрепени капачки само за държави, 
които нямат системи за връщане на депозит, би означавало за индустрията да има 
различни производствени линии за различни страни, което вероятно би довело до 
допълнителни разходи. В допълнение това е нещо, което би се считало за 
дискриминационно и би противоречало на принципа на единния пазар. Комисията 
признава, че може да има леко увеличение на емисиите на първичен въглероден диоксид 
(CO2) поради евентуалната необходимост от използване на повече пластмаси. Въпреки 
това от гледна точка на  ефективността на ресурсите, трябва да се има предвид, че за 
момента повечето капачки или се изхвърлят, или попадат в депо за отпадъци, или се 
изгарят. Ако капачките са свързани към бутилките, те няма да бъдат загубени и 
материалът може да бъде върнат в икономиката. Рециклирането на прикрепени капачки 
може освен това да намали емисиите в сравнение с емисиите от производството на нови 
капачки. 

Комисията признава, че ще има увеличение на производствените разходи. Въпреки това, 
евентуалното увеличение трябва да се сравни с щетите нанесени от морски отпадъци, 
свързани с разходите за почистване и извличане, щетите върху туризма, 
корабоплаването, риболова и аквакултурите, както и въздействието върху видове и 
екосистеми, както и загубата на ценни ресурси, които биха могли да бъдат въведени 
отново в икономиката.

Някои дружества вече имат прикачени капачки за техните продукти и Комисията счита, 
че промишлеността следва да може да се адаптира в рамките на срока, предвиден в 
член 17, параграф 1 от Директива (ЕС) 2019/9042 (т.е. до 3 юли 2024 г.). Разпоредбата на 
директивата не спира повторното пълнене. Съгласно член 6 от директивата, Комисията 
работи върху определянето на стандарти за прикрепени капачки в тесен контакт със 
заинтересованите страни. Тя обсъжда, в мандата за стандарт, изискване, според което 
бутилките с прикрепени капачки да се проектират, така че да се даде възможност за 
повторна употреба.

Заключение 

Комисията счита, че опасенията на вносителя на петицията бяха взети предвид по 
време на преговорите и приемането на Директива (ЕС) 2019/904. По време на 
подготовката на бъдещия стандарт за прикрепени капачки, Комисията също ще включи 
и заинтересовани страни.

1 COM(2018) 340 final.
2 Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно 
намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда (текст от 
значение за ЕИП), OВ L 155, 12.6.2019 г., стр. 1 – 19.


