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Комисия по петиции
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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0159/2011, внесена от Giorgia Loda, с италианско гражданство, 
относно забрана на найлоновите торбички, наложена от италианското 
министерство на околната среда

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията възразява срещу забраната на найлоновите торбички за 
пазаруване, наложена от италианското министерство на околната среда, като посочва, 
че това представлява нарушение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките, според 
която нито една държава-членка не може да забрани на своите национални пазари 
опаковки, които отговарят на изискванията на директивата.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 май 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Вносителката поставя под въпрос основателността на наскоро взетото в Италия 
решение за спиране на разпространението на найлонови торбички за пазаруване. 

Въпросът, повдигнат в тази петиция, беше поставен и от Австрия по време на 
заседанието на Съвета по околна среда от 14 март 2011 г. След нотифицирането от 
страна на Италия на проектозакона, което следваше да изясни съществуващата забрана, 
на 6 юни 2011 г. Комисията представи на Италия коментари съгласно процедурата за 
нотифициране, предвидена в Директива 98/34/EO. Въз основа на отговора, който очаква 
от италианските органи, Комисията ще предприеме необходимите стъпки.



PE473.753v01-00 2/2 CM\879028BG.doc

BG

В допълнение, Комисията е предприела консултация със заинтересованите страни, за да 
установи размера на проблема с нарасналото потребление на найлонови торбички и да 
прецени възможните решения. Допълнителна информация относно тази консултация е 
предоставена на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/plasticbags_en.htm. 

Комисията е инициирала и проучване на тази тема. Проучването и консултацията със 
заинтересованите страни ще допринесат за оценката на въздействието, която 
Комисията подготвя в момента относно различните начини за намаляване на ефекта от 
употребата на найлонови торбички. В зависимост от резултатите от оценката на 
въздействието, Комисията може да предложи мерки на равнище на ЕС, насочени към 
намаляването на въздействието, което найлоновите торбички оказват върху околната 
среда.

Заключение

Въпросът, повдигнат от вносителката на петицията, се разглежда активно. 
Същевременно понастоящем Комисията оценява размера на проблема и възможните 
решения за намаляване на въздействието, предизвикано от найлоновите торбички. Тази 
оценка може да бъде последвана от действия на равнище на ЕС по отношение на 
потреблението на найлонови торбички.


