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3 ЮЛИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ
НАЙЛОНОВИ ТОРБИЧКИ
Ето някои факти за найлоновите торбички, които организацията „Plastic bag free day“, припомнят на
днешния ден:
 Една найлонова торбичка се ползва средно 25 минути.
 В зависимост от материала на всяка една найлонова торбичка й отнема между 100 и 500 години да
се разгради в естествена среда. Която не е природата.
 В минутата, докато четете това, 1 000 000 торбички влизат в употреба.
 3 400 000 торбички се произвеждат всяка година. Това е теглото на поне 2 000 000 автомобила.
Европа се бори активно с пластмасовите отпадъци с помощта на нова амбициозна стратегия, която
предлага до 2030 г всички пластмасови опаковки да станат рециклируеми или за многократна употреба.
Стратегията, като част от прехода към кръгова икономика, има за цел да се намали замърсяването, като
същевременно се насърчават растежът и иновациите — „наистина печеливша ситуация“, според Юрки
Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия.
Приета на 16 януари 2018 г., първата по рода си всеобща европейска стратегия за пластмасите
полага основите на нова и устойчива икономика в областта на пластмасите. Целта е до 2030 г. всички
пластмасови опаковки на пазара на ЕС да бъдат рециклируеми, потреблението на пластмаси за еднократна
употреба да се намали, а преднамерената употреба на пластмасови микрочастици да бъде ограничена.
Чрез преобразяване на начина, по който се проектират, произвеждат, използват и рециклират
пластмасовите продуктите, Европа ще поеме водещата роля в борбата с пластмасовите отпадъци и ще
създаде нови възможности за инвестиции и заетост.
В рамките на новата стратегия Европейският съюз ще:
 Направи рециклирането рентабилно за предприятията: Ще бъдат разработени нови правила
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за опаковките, за да се подобри рециклируемостта на използваните на пазара пластмаси и да се увеличи
търсенето на съдържание от рециклирана пластмаса. Със събирането на по-големи количества
пластмаса би трябвало да се създадат подобрени и разширени съоръжения за рециклиране, както и подобра и стандартизирана система за разделно събиране и сортиране на отпадъците в целия ЕС. Това ще
спестява по около сто евро на тон събрано количество. Ще се постигне и по-голяма добавена стойност с
цел по-конкурентоспособен и устойчив отрасъл на пластмасите.



Намали пластмасовите отпадъци: Европейското законодателство вече доведе до значително
намаляване на използването на пластмасови торбички в няколко държави членки. Сега новите планове
ще се насочат към други пластмаси за еднократна употреба и към риболовните уреди, като се
подкрепят националните кампании за повишаване на осведомеността и се определи обхватът на
новите всеобщи правила в ЕС, които предстои да бъдат предложени през 2018 г. въз основа на
консултации със заинтересованите страни и събрани данни. Комисията ще предприеме също така
мерки за ограничаване на влагането на пластмасови микрочастици в продуктите и за определяне на
знаци за биоразградими и компостируеми пластмаси.

Спре замърсяването в морето: С новите правила за пристанищните приемни съоръжения ще се
търси решение на проблема с морските отпадъци от морски източници посредством мерки,
гарантиращи, че генерираните на борда на корабите или събраните в морето отпадъци не се изоставят,
а се връщат на сушата, където се обезвреждат по подходящ начин. Включени са и мерки за намаляване
на административната тежест за пристанищата, корабите и компетентните органи.

Даде импулс на инвестициите и иновациите: Комисията ще предостави на националните органи
и на европейските предприятия насоки относно начините за намаляване на пластмасовите отпадъци
при източника. Ще бъде засилена подкрепата за иновациите с допълнителни 100 млн. евро за
финансиране на разработването на по-интелигентни и по-рециклируеми пластмасови материали,
повишаване ефективността на процесите по рециклиране, както и проследяване и премахване на
опасните вещества и замърсителите от рециклираните пластмаси.

Стимулира промяна в целия свят: Вършейки своята част от работата, Европейският съюз ще
работи и с партньори от целия свят, за да бъдат намерени глобални решения и да бъдат разработени
международни стандарти. Също така ще продължим да подкрепяме другите, както направихме при
почистването на река Ганг в Индия.
Повече информация:

https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/economics-strategy-and-information_bg
Визуални материали, достъпни за публикация:
https://plastics-strategy.prezly.com/eu-plastics-strategy-campaign-materials
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Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново
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