
 
Пластмасовите отпадъци: европейска стратегия за опазване на
планетата, защита на гражданите ни и предоставяне на възможности на
отраслите ни
 
Страсбург, 16 януари 2018 r. 

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Първата по рода си всеобща европейска стратегия за пластмасите, която беше приета
днес, е част от прехода към кръгова икономика.

Тя ще опазва околната среда от замърсяване с пластмаси, като същевременно насърчава растежа
и иновациите, превръщайки едно предизвикателство в положителна програма за бъдещето на
Европа. Съществува силен икономически аргумент за преобразяване на начина, по който се
проектират, произвеждат, използват и рециклират продуктите в ЕС, и с поемането на водеща роля
в този преход ние ще създадем нови възможности за инвестиции и заетост. Съгласно новите
планове всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС ще бъдат рециклируеми до 2030
г., потреблението на пластмаси за еднократна употреба ще се намали, а преднамерената
употреба на пластмасови микрочастици ще бъде ограничена.

Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, който отговаря за
устойчивото развитие, заяви: „Ако не променим начина, по който произвеждаме и използваме
пластмасите, до 2050 г. в океаните ни ще има повече пластмаса, отколкото риба. Трябва да спрем
навлизането на пластмаси във водата, в храната ни и дори в телата ни. Единственото дългосрочно
решение е да се намалят пластмасовите отпадъци чрез рециклиране и повторно използване в по-
голяма степен. Това е предизвикателство, с което гражданите, промишлеността и правителствата
трябва да се справят заедно. Със стратегията на ЕС за пластмасите даваме тласък и на един нов и
по-кръгов бизнес модел. Необходимо е да инвестираме в иновативни нови технологии, които
опазват безопасността на нашите граждани и нашата околна среда, като същевременно
поддържат промишлеността ни конкурентоспособна.“

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за заетостта, растежа,
инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „С нашата стратегия за пластмасите ние полагаме
основите за нова кръгова икономика в сектора на пластмасите и насочваме инвестициите към нея.
Това ще спомогне за намаляване на пластмасовите отпадъци на сушата, във въздуха и в морето,
като същевременно създава нови възможности за иновации, конкурентоспособност и
висококачествени работни места. Това е една чудесна възможност европейската промишленост да
развие световното си лидерство в областта на новите технологии и материали. Осигуряват се
възможности на потребителите да правят съзнателен избор в полза на околната среда.
Ситуацията е наистина печеливша за всички.“

Всяка година европейците създават 25 млн. тона пластмасови отпадъци, но по-малко от 30 % от
тях се събират за рециклиране. В световен мащаб пластмасите представляват 85 % от отпадъците
на плажа. Пластмасите стигат дори до белите дробове и трапезата на гражданите, без да е
известно какво е въздействието на съдържащите се във въздуха, водата и храната пластмасови
микрочастици върху тяхното здраве. Основавайки се на извършената от Комисията работа, новата
всеобща стратегия на ЕС за пластмасите ще обърне сериозно внимание на решаването на този
проблем.

Приетата днес стратегия за пластмасите ще преобрази начина, по който се проектират,
произвеждат, използват и рециклират продуктите в ЕС. Твърде често при сегашния начин на
производство, използване и обезвреждане на пластмасите не се улавят икономическите ползи от
един по-кръгов подход. Това вреди на околната среда. Целта е да се опази околната среда, като
същевременно се положат основите за нова икономика на пластмасите, при която проектирането
и производството изцяло отчитат нуждите от повторно използване, поправка и рециклиране и се
разработват по-устойчиви материали.

Европа е в най-добра позиция да играе водеща роля в този преход. Този подход ще донесе нови
възможности за иновациите, конкурентоспособността и създаването на работни места. Със
стратегията за пластмасите Комисията прие рамка за мониторинг, състояща се от набор от десет
ключови показателя, обхващащи всеки етап от цикъла, които ще измерват напредъка в прехода
към кръгова икономика на равнището на ЕС и на национално равнище.



В рамките на новата стратегия Европейският съюз ще:

Направи рециклирането рентабилно за предприятията: Ще бъдат разработени нови
правила 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 по-добра 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.

-

Следващи стъпки
Предложената днес нова Директива относно пристанищните приемни съоръжения ще бъде
предадена за приемане на Европейския парламент и на Съвета.

При спазване на изискванията за по-добро регулиране, предложението относно пластмасите за
еднократна употреба ще бъде представено от Комисията по-късно през 2018 г.

Заинтересованите страни разполагат със срок до 12 февруари 2018 г., за да участват в текущата
обществена консултация.

Комисията ще постави начало на работата по преразглеждане на Директивата относно опаковките
и отпадъците от опаковки и ще подготви насоки относно разделното събиране и сортирането на
отпадъци, които трябва да бъдат издадени през 2019 г.

За пълен списък на мерките и техния график вж. приложението към стратегията за пластмасите
тук.

Контекст
Продължавайки в духа на Пакета за кръговата икономика от 2015 г., стратегията за пластмасите
беше подготвена от основен проектен екип, състоящ се от първия заместник-председател Франс
Тимерманс, заместник-председателя Юрки Катайнен и членовете на Комисията Кармену Вела и
Елжбета Бенковска. Много други членове на Комисията също участваха в подготовката на
стратегията и помогнаха да бъдат установени най-ефективните инструменти, обхващащи широк
диапазон от области на политиката.

Приетите днес от колегиума инициативи са под формата на:

Съобщение относно европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика;-

Съобщение относно взаимодействието между химикалите, продуктите и отпадъците;-

https://ec.europa.eu/info/consultations/reducing-marine-litter-action-single-use-plastics-and-fishing-gear_bg
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-annex.pdf
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Рамка за мониторинг на кръговата икономика;-

Нова Директива относно пристанищните приемни съоръжения.-
Те се допълват от доклада за критичните суровини и доклада за оксоразградимите пластмаси.

На 2 декември 2015 г. Европейската комисия прие амбициозен пакет от мерки за кръговата
икономика, част от който са днешните мерки.

Стратегията за пластмасите ще даде съществен принос и за постигане на целите за устойчиво
развитие до 2030 г. и целите на Парижкото споразумение относно изменението на климата.

ЕС вече е предприел значителни стъпки чрез поставяне на изисквания към държавите членки да
приемат мерки за намаляване на потреблението на пластмасови торбички и за наблюдаване и
намаляване на морските отпадъци.

В перспектива съществуват и значителни възможности за развитие на иновативен кръгов отрасъл
на пластмасите в световен мащаб.

За повече информация
Европейска стратегия за пластмасите: Въпроси и отговори

Информационни фишове

Стратегия за пластмасите

Съобщение относно взаимодействието

Рамка за мониторинг

Предложение относно пристанищните приемни съоръжения

Доклад за суровините

Доклад за оксоразградимите пластмаси

Евробарометър: МСП и кръговата икономика

Лица за контакти с медиите:
Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)
Iris PETSA (+32 2 299 33 21)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/documents-strategy-plastics-circular-economy_bg
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/27321
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/monitoring-framework.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com2018-0033-port-reception-facilities.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/27327
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/oxo-plastics.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2151
mailto:enrico.brivio@ec.europa.eu
mailto:iris.petsa@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_bg.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_bg.htm
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