
 
Как текстилната продукция замърсява
околната среда (инфографика)
 
Дрехи, обувки и домакински текстил са отговорни за замърсяване на водите,
емисии на парникови газове и купища отпадъци. Научете повече от инфографиките
ни.
 
Бързата мода – постоянното предлагане на нови стилове на много ниски цени – доведе
до голямо увеличение на количеството произведени и изхвърлени дрехи.
 
 
За да се справи с въздействието върху околната среда, ЕС иска да ускори прехода към
кръгова икономика.
 
 
Научете какво представлява кръговата икономика, какви са значението ѝ и ползите от
нея.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20170120STO59356/krghova-ikonomika-novi-tseli-na-es-za-retsiklirane
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20170120STO59356/krghova-ikonomika-novi-tseli-na-es-za-retsiklirane
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20151201STO05603/krghovata-ikonomika-kakvo-predstavliava-tia-i-zashcho-e-vazhna
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/namaliavane-na-otpadtsite/20151201STO05603/krghovata-ikonomika-kakvo-predstavliava-tia-i-zashcho-e-vazhna


Използване на вода 
За текстилното производство са нужни много вода и земя за отглеждане на памук и
други влакна. Изчислено е, че през 2015 г. световната текстилна и шивашка
промишленост е използвала 79 млрд. куб. м. вода, а през 2017 г. нуждите на цялата
икономика на ЕС са възлизали на 266 млрд. куб. м. 
 
 
За да се направи само една памучна тениска, са необходими около 2 700 л. прясна вода
– това е количеството питейна вода, което човек потребява за две години и половина.

Производството на платове и дрехи поглъща голямо количество вода
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633143/EPRS_BRI(2019)633143_EN.pdf
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-3/assessment-4
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/656296/EPRS_ATA(2020)656296_EN.pdf


Замърсяване на водите 
Текстилното производство е причина за около 20% от замърсяването на прясната вода
в световен мащаб вследствие на продукти за боядисване на платовете и крайна
обработка.
 
 
Според оценките всяка година прането на синтетични материали освобождава около
500 000 тона микрочастици пластмаса в океана.

Текстилните продукти са отговорни за попадането на много микрочастици пластмаса в океана
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https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/textiles-in-europe-s-circular-economy
https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/textiles-in-europe-s-circular-economy


Прането на синтетични дрехи представлява 35% от освободените в околната среда
първични пластмасови микрочастици. Едно зареждане на пералня с дрехи от полиестер
може да освободи 700 000 пластмасови микровлакна, които могат да попаднат в
хранителната верига.
 

Емисии на парникови газове 
Счита се, че модната индустрия е отговорна за 10% от световните въглеродни емисии –
повече от международните полети и морското корабоплаване взети заедно.

Немалък дял от емисиите на парникови газове се дължат на текстилната индустрия
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/borbata-ss-zamrsiavaneto-s-plastmasa/20181116STO19217/mikrochastitsi-plastmasa-kak-da-opazim-khranite-si-ot-tiakh
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/borbata-ss-zamrsiavaneto-s-plastmasa/20181116STO19217/mikrochastitsi-plastmasa-kak-da-opazim-khranite-si-ot-tiakh
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/klimatichnite-izmeneniia/20191129STO67756/emisii-ot-samoleti-i-korabi-fakti-i-danni-infoghrafika


Според Европейската агенция за околна среда през 2017 г. покупките на текстил в ЕС
са генерирали около 654 кг. емисии въглероден диоксид на човек.
 
Текстилни отпадъци в депа 
Начинът, по който хората се освобождават от нежелани дрехи, също се промени –
вместо да се даряват, те биват изхвърляни.
 
 
От 1996 г. насам количеството дрехи, закупени в ЕС на човек, се е увеличило с 40%
след рязък спад на цените, който е намалил жизнения цикъл на дрехите. Всяка година
европейците употребяват почти 26 кг. и изхвърлят около 11 кг. текстил. Използваните
дрехи могат да бъдат изнасяни извън ЕС, но в повечето случаи (87%) се изгарят или
депонират.
 
 
В световен мащаб по-малко от 1% от дрехите се рециклират като облекло, отчасти
поради неподходящи технологии.
 
Мерки за намаляване на текстилните отпадъци
в ЕС 
През февруари 2021 г. Парламентът одобри позицията си по новия план за кръговата
икономика, като призова за допълнителни мерки за постигане на екологична
устойчивост и въглеродна неутралност до 2050 г. Препоръките включват затягане на
изискванията за рециклиране и обвързващи цели за използването на материали и
намаляване на отражението на потреблението върху околната среда към 2030 г.. 
 
 
Освен това депутатите се обявяват срещу използването на микрочастици пластмаса в
производството и за намаляване на потреблението на води.
 
 
Новата стратегия предвижда нови изисквания за екодизайна на текстилните продукти
и по-ясна информация за продуктите, както и засилване на отговорността на
компаниите за тяхното отражение върху въглеродните емисии и околната среда. 
 
 
Съгласно Директивата относно отпадъците, одобрена от Европейския парламент през
2018 г., до 2025 г. държавите от ЕС ще бъдат задължени да събират текстилните
отпадъци отделно. Новата стратегия на Комисията също включва мерки за справяне с
наличието на опасни химикали, налагане на отговорност на производителите за цялата
верига на доставки на продукта и насърчаване на потребителите да избират устойчив
текстил.
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https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/textiles-in-europe-s-circular-economy
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210128STO96607/krghova-ikonomika-kak-es-iska-da-napravi-produktite-po-ustoychivi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20210128STO96607/krghova-ikonomika-kak-es-iska-da-napravi-produktite-po-ustoychivi
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210204IPR97114/krghova-ikonomika-ep-prizovavat-za-po-stroghi-pravila-za-potreblenie-v-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20210204IPR97114/krghova-ikonomika-ep-prizovavat-za-po-stroghi-pravila-za-potreblenie-v-es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1528981579179&uri=CELEX%3A32018L0851


•
•
•
•
•

ЕС разполага със своя екомаркировка, която производителите, спазващи екологичните
критерии, могат да прилагат за изделията, като така се гарантира ограничена употреба
на вредни вещества и намалено замърсяване на водите и въздуха.
 
 
Също така ЕС въведе някои мерки за смекчаване на въздействието на текстилните
отпадъци върху околната среда. „Хоризонт 2020“ финансира RESYNTEX – проект, който
използва химическо рециклиране и би могъл да осигури бизнес модел на кръговата
икономика за текстилната промишленост.
 
 
Един по-устойчив модел на текстилно производство има потенциал да подкрепи
икономиката. "Поощряването на нови, иновативни бизнес модели ще създаде нов
икономически растеж и възможности за работа“, каза депутатът Ян Хойтема.
 
 
Научете повече за управлението на отпадъците в ЕС: 
 

Факти относно отпадъците в ЕС (инфографика); 
; 
; 
Електрически и електронни отпадъци в ЕС: факти и данни (инфографика); 
Стратегията на ЕС за намаляване на замърсяването с пластмаса
 

"  За  да  бъде  успешна  кръговата  икономика,
принципите  на  кръговост  трябва  да  се
прилагат  на  всички  етапи  от  веригата  за
създаване на стойност. От проектирането до
п р о и з в о д с т в о т о ,  п о  ц е л и я  п ъ т  д о
п о т р е б и т е л я .  "
Ян Хойтема (Обнови Европа, Нидерландия)
Докладчик на Парламента относно плана за действие за кръговата икономика
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http://ec.europa.eu/ecat/category/en/14/textile-products/
http://resyntex.eu/the-project


Допълнителна информация
Резолюция на Парламента за новия план за кръговата икономика (февруари 2021 г.)
Материал на Изследователската служба на ЕП (EN)
Брошура на Комисията за плана за действие за кръгова икономика
Съобщение на Комисията за плана за действие за кръговата икономика
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/bg/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29633143
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_20_437
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_420

