
 

Как да намалим пластмасовите отпадъци:
стратегията на ЕС
 
Европа иска да намали  пластмасовите отпадъци. Предвидените мерки се
простират от увеличаване на рециклирането до  забрана на някои пластмасови
продукти.
 
Пластмасата е траен и наглед евтин материал и това я прави широко използвана
навсякъде в икономиката. Цената, която плащаме обаче, са растящите количества
пластмасови отпадъци и замърсяването на моретата, които застрашават природата и
човешкото здраве.
 
 
През януари 2018 г. Европейската комисия предложи стратегия за пластмасите, която
поставя като цел до 2030 г. всички пластмасови опаковки на пазара в ЕС да подлежат
на повторна употреба или на рециклиране. Употребата на еднократни пластмасови
продукти и на пластмасовите микрочастици ще бъде постепенно ограничена.
 
 
Рециклиране
 
 
Всяка година в ЕС се генерират приблизително 26 млн. тона пластмасови отпадъци. По-
малко от 30% от тях се събират за рециклиране, като част от това количество се изнася
за  обработка  в  други  страни.  Останалото  количество  отива  на  сметището,  бива
изгаряно или, в още по-лошия случай, остава несъбрано и замърсява нашите гори,
брегове, реки и морета.
 
 
В резолюция, одобрена на 13 септември 2018 г., Парламентът приветства плановете на
Комисията за засилване на рециклирането. Депутатите се обявяват за въвеждане на
минимални  прагове  за  рециклиране  за  някои  видове  пластмасови  продукти  и  за
стандарти за качество за рециклирана пластмаса с цел повишаване на доверието на
потребителите.
 
 
Научете повече за степента на рециклиране на пластмаси в ЕС.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_bg.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180906IPR12112/meps-propose-ways-to-boost-plastics-recycling
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180906IPR12112/meps-propose-ways-to-boost-plastics-recycling
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20181212STO21610/plastmasovi-otpadtsi-i-retsiklirane-v-es-danni-i-fakti


Микрочастици пластмаса
 
 
Микрочастиците пластмаса са парченца с дължина под 5 милиметра. Все по-често
такива парченца се откриват в океаните, но също и в храни и напитки.
 
 
Депутатите призовават за налагане на забрана до 2020 г. на целенасочено добавяните
микрочастици  в  козметични  продукти,  продукти  за  лична  хигиена,  перилни  и
почистващи препарати. Те също така иска съществено ограничаване на изпускането на
микрочастици при производството на платове, гуми, бои и цигари.
 
 
Научете  повече  за  източниците  на  замърсяване  с  микрочастици  пластмаса  и
проблемите,  свързани  с  тях.
 
Пластмасови продукти за еднократна употреба
 
 
През декември 2018 г. Парламентът прие забрана на някои пластмасови продукти за
еднократна  употреба  като  прибори,  чинии  и  дръжки  за  балони.  Компаниите  за
производство на опаковки ще трябва да допринасят за почистването на изхвърлени
пластмаси.
 
 
Законодателство за ограничаване на използването на найлонови торбички в ЕС бе
прието от Парламента през 2015 г.
 
Допълнителна информация
`Материал на Изследователската служба на ЕП: „Пластмасите в кръговата икономика“

Видео
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/a-plastic-strategy-for-a-circular-economy
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20181116STO19217/mikrochastitsi-plastmasa-kak-da-opazim-khranite-si-ot-tiakh
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20181116STO19217/mikrochastitsi-plastmasa-kak-da-opazim-khranite-si-ot-tiakh
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20181018IPR16524/ep-podkrepia-reshenieto-za-zabrana-na-plastmasi-za-ednokratna-upotreba-ot-2021-gh
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20181018IPR16524/ep-podkrepia-reshenieto-za-zabrana-na-plastmasi-za-ednokratna-upotreba-ot-2021-gh
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20150424IPR45708/iep-shchie-oghranichi-razkhishchieniieto-na-nailonovi-torbichki
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/625163/EPRS_ATA(2018)625163_EN.pdf

