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Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0154/-12, внесена от Georg Leising, с германско гражданство, 
относно въвеждане на схема за връщане на пластмасовите бутилки

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава за въвеждане на схема за връщане на 
пластмасовите бутилки (бутилки от РЕТ и др.) в Европа. Според него подобна мярка би 
допринесла за намаляване на замърсяването на околната среда, по-специално в 
Средиземно море и в други европейски морета. Вносителят на петицията подчертава 
също така значителните проблеми, предизвикани от натрупването на пластмаса в 
океаните. Той счита, че въвеждането на схема за връщане на пластмасовите бутилки би 
дало възможност за рязкото им намаляване в околната среда. Вносителят на петицията 
твърди, че събирането на бутилките освен това предоставя на гражданите евентуален 
източник на допълнителен доход.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 юни 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки (Директива за 
опаковките)1 изисква от държавите членки да установят подходящи системи за 
събиране на отпадъците от опаковки.  Държавите членки разполагат със свобода да 
определят видовете системи за събиране на опаковки, които са най-подходящи за 
техните нужди, и схемите за потребление и разпространение на различните видове 

                                               
1 ОВ L 365, 31.12.1994 г.
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опаковки и опаковани стоки, при условие че тези системи за събиране спомагат за 
постигането на целите на директивата. 

По-конкретно държавите членки трябва да обезпечат, че подобни системи са отворени 
за участие от страна на икономическите оператори от съответните сектори, че те се 
прилагат за вносните стоки по недискриминиращ начин и че не водят до издигане на 
бариери пред търговията или нарушаване на конкуренцията, което е несъвместимо с 
Договорите.

Заключение

Държавите членки са свободни да установят такива системи за събиране на опаковки, 
които са най-подходящи за нуждите им, доколкото те постигат целите на Директивата 
за опаковките, спазват правилата на вътрешния пазар и зачитат конкуренцията.


