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Относно: Петиция 0645/2010, внесена от F.C., с френско гражданство, относно 
предотвратяване на отпадъците от опаковки

1. Резюме на петицията

Във връзка с постоянно нарастващия обем на отпадъците от опаковки вносителят на 
петицията се застъпва за по-добро предотвратяване на отпадъците, повторно 
използване на отпадъчните материали и изисквания към производителите и 
доставчиците да използват опаковки, щадящи околната среда. Тъй като вносителят на 
петицията не счита, че разпоредбите на Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки са 
достатъчно амбициозни, той моли Европейския парламент да гарантира, че ще се 
вземат необходимите мерки за подобряване на законодателството на ЕС относно 
предотвратяване на отпадъците от опаковки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 октомври 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 февруари 2011 г.

Предотвратяването на образуването на отпадъци от опаковки е една от основните цели 
на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки („Директивата за 
опаковките“)1. В този смисъл директивата предвижда, че опаковката може да бъде 
пусната на пазара само ако е в съответствие със съществените изисквания, определени 
в директивата. Едно от тези изисквания посочва, че теглото и обемът на опаковката 

                                               
1 ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10–23.
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трябва да бъдат сведени до минимума, необходим за безопасност, хигиена и 
приемливост за потребителите на опакования продукт. Хармонизираният стандарт EN 
13428:2004 – Опаковки – Специфични изисквания за производството и състава –
Предотвратяване чрез минимизиране при източника на образуване посочва критериите 
и техническите решения за спазване на същественото изискване на директивата за 
свеждане до минимум на опаковките. Производителите на опаковки, пускани на пазара 
на ЕС, трябва да докажат съблюдаването на тези изисквания.
Държавите-членки носят отговорност за прилагането на Директивата за опаковките и за 
проверките на съответствието на опаковъчните продукти, пускани на пазара, със 
съществените изисквания, определени в директивата, включително изискванията за 
свеждане до минимум на опаковките. Поради това националните органи и съдилищата 
имат правомощието директно да се намесват в случаи, в които икономически 
оператори не спазват националното законодателство, транспониращо Директивата за 
опаковките. През последните години са налице примери за успешно повдигнати 
обвинения, особено във Великобритания, по отношение на неизпълнение на 
изискването за свеждане до минимум на опаковките.

Освен това Директивата за опаковките изисква от държавите-членки да прилагат 
допълнителни предпазни мерки като национални програми за предотвратяване, проекти 
за отговорност на производителя или данъчни мерки. 
Директивата за опаковките трябва да бъде разглеждана и във връзка с други 
инициативи. Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците1 засилва съществуващите 
разпоредби за предотвратяване на отпадъците като изисква от държавите-членки да 
съставят национални програми за превенция на отпадъците, включващи конкретни 
мерки за превенция на отпадъците до 2013 г. Комисията ще предостави насоки, които 
да помогнат на държавите-членки при създаването на програми за предотвратяване на 
отпадъците и ще работи по определянето на подходящи качествени и количествени 
референтни критерии за предотвратяване на отпадъците. 
В рамката на Плана за действие за устойчиво потребление и производство2, Комисията 
се обръща към потреблението и работи със сектора на търговията на дребно и други 
ключови участници във веригата за доставки и потребителски организации, за да 
насърчи купуването на по-екологични продукти и екологизиране на техните вериги за 
доставка. За тази цел беше стартиран Форумът за търговия на дребно3, който служи 
като платформа за споделяне на най-добри практики между търговци на дребно с цел 
установяване на по-екологични практики, включващи решения за прекомерното 
опаковане. По-специално Форумът за търговия на дребно ще проведе конкретна среща 
през февруари 2011 г. относно оптимизиране на опаковките и свеждането до минимум 
на отпадъците. На това събитие ние очакваме дебатът между основните заинтересовани 
лица да спомогне за установяване на най-добри практики, за да се насърчи 
доброволното използване на по-екологосъобразни опаковки.

Заключения

                                               
1 ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр.3; тази директива отменя Директива 2006/12/ЕО относно отпадъците.
2 http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm
3 http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm
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Предотвратяването на отпадъци от опаковки е част от същината на Директивата за 
опаковките. Съществените изисквания на директивата предвиждат, че теглото и обемът 
на опаковките трябва да бъдат намалени до минимума, необходим за безопасност, 
хигиена и приемливост за потребителите на опакования продукт. Хармонизираният 
стандарт EN 13428:2004 предвижда техническите критерии за прилагане на това 
изискване. Опаковъчните продукти могат да бъдат пускани на пазара на ЕС само ако 
отговарят на горепосочените изисквания. Държавите-членки отговарят за проверките 
на спазването от страна на индустрията на изискванията в директивата за свеждане до 
минимум на опаковките.


