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ЕП ще ограничи разхищението на найлонови
торбички
 
Страните от ЕС ще трябва да намалят използването на най-често срещаните и най-
замърсяващите найлонови торбички съгласно новите правила, одобрени от
Европейския парламент във вторник.
 
"Това законодателство ще създаде печеливша за всички ситуация", заяви докладчикът
по темата Маргрете Аукен (Зелени/ЕСА, Дания). "Става въпрос за огромен екологичен
проблем.  Милиарди  найлонови  торбички  попадат  директно  в  природата  като
непреработени отпадъци. Това вреди на природата, на рибите, на птиците и ние трябва
да се справим с този проблем", добави Аукен, след като Европейският парламент прие
препоръката  за  второ  четене  да  бъде  подкрепено  споразумението  със  Съвета  на
министрите  през  ноември миналата  година.
 
"Европейската комисия заяви, че страните трябва да се справят с проблема сами, но те
не го правят! Според изчисленията на Комисията 740 милиона евро ще бъде спестени
на година", каза още г-жа Аукен.
 
Обвързващи цели за намаляване на потреблението
 
Страните членки на ЕС ще могат да избират:
 

или да предприемат мерки за намаляване на средното годишно потребление
на бионеразградими найлонови торбички до 90 броя за всеки гражданин до
края на 2019 г. и съответно до 40 тънки найлонови торбички до края на 2025
г.;
 
или да гарантират, че до края на 2018 г. тези торбички няма да се предлагат
безплатно на клиентите.
 

Освен това Европейската комисия ще трябва да извърши оценка на въздействието
върху околната среда на оксоразградимите полимери, които се разпадат на малки
частици,  и  да  предложи подходящи мерки.  До  2017 г.  ЕК ще трябва да  предложи
етикетиране и мерки за маркиране на биоразградимите и компостируемите найлонови
торбички, които да важат в целия ЕС
 
Допълнителна информация
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http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/28161/MARGRETE_AUKEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0130+0+DOC+XML+V0//BG
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5094-2015-REV-1/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5094-2015-REV-1/bg/pdf


Полиетиленовите торбички, по-тънки от 50 микрона, които представляват по-голямата
част от общия брой найлонови торбички за покупки в ЕС, се използват повторно по-
рядко  в  сравнение  с  по-плътните  им  разновидности.  Те  по-бързо  се  превръщат  в
отпадъци и допринасят за замърсяването на околната среда, водните басейни и водни
екосистеми.
 
През 2010 г. всеки гражданин на ЕС е използвал около 198 найлонови торбички, като
близо  90%  от  тях  са  били  тънки.  Ако  не  се  предприемат  мерки,  се  очаква,  че
потреблението на найлонови торбички ще продължи да нараства. Около 8 милиарда
найлонови торбички са се превърнали в отпадъци в ЕС през 2010 година.
 

" Това законодателство ще създаде печеливша
за всички страни ситуация  "
докладчик, Маргрете Аукен, (Зелени/ЕСА, Дания)

198
найлонови торбички за били използвани от всеки гражданин на
ЕС през 2010 г., като близо 90% от тях са били тънки.
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Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация:
Процедурни стъпки
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Margrete Auken (Greens/EFA, DK)
Приетият текст (28.04.2015 г.)
Видео запис на дебата (28.04.2015 г.)
Видеозапис на пресконференцията
EbS + (28.04.2014 г.) изберете връзката със съответния ден на дебата
Аудиовизуални материали
Справка на ЕП: Намаляване на използването на тънки найлонови торбички
Процедурен файл
Найлонови торбички
Новина: "Враг на природата: найлоновата торбичка да изчезне от употреба"
Репортер "Опасностите от пластмасата"
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http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=7355177b-4cd5-4525-b901-a46800f79d7f
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0371(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/28161.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/28/2015
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/554184/EPRS_ATA(2015)554184_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0371(COD)&l=FR#tab-0
http://europarltv.europa.eu/bg/player.aspx?pid=7355177b-4cd5-4525-b901-a46800f79d7f
http://europarltv.europa.eu/bg/player.aspx?pid=2ec2e1c6-b3c4-4ce7-af45-a30600fa22d2
http://europarltv.europa.eu/bg/player.aspx?pid=cca1abd1-5873-46f4-acd9-a089008eb18c
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/infographics
https://twitter.com/EP_Environment
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