
Микропластичната топка е 
във вашето поле
НПО призовават лицата, вземащи решения в 
ЕС, да ограничат строго умишленото 
използване на микропластмаси

Между

75,000 и 
300,000 tonnes 

тона микропластмаси се изпускат 
в околната среда всяка година в 
ЕС, където те продължават да се 

натрупват.

Няколко страни са забранили 
продукти, съдържащи 

микропластмаси, като микрозърна в 
козметиката, а стотици компании са 

намерили алтернативи да станат без 
микропластмаси. 

Необходимо е общоевропейско 
действие, с което да се сложи край на 

това нарастващо замърсяване.

В съответствие със 

Стратегията на ЕС 
за пластмасите 

(2018), 
Европейската агенция по химикалите (ECHA) 
беше помолена да направи предложение за 
ограничаване на употребата на умишлено 

добавени микропластмаси съгласно 
Регламента за регистрацията, оценката и 

разрешаването на химикали (REACH).

ЛИЦАТА В ЕС, КОИТО ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ, 
СЕГА ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПРИЕМАТ 
ЕФЕКТИВНО ОГРАНИЧЕНИЕ НА 
МИКРОПЛАСТИКАТА.

Това предложение вече е в ръцете 

на Европейската комисия и 

държавите-членки.



Забавяне на изпълнението, ако предложените преходни периоди са одобрени:

• Да признаят научните открития на ECHA относно катастрофалното въздействие на 
микропластмасите върху околната среда и евентуално здравето, което оправдава незабавни 
действия за предотвратяване на по-нататъшно освобождаване;

• Но да обърнат внимание на основните слабости на настоящото предложение, които 
застрашават постигането на целта му, което изисква:

→ Включете в обхвата на ограничението нанопластмаси с по-малки размери, „биоразградими“, безвъглеродни и 
разтворими полимери, за да се избегне безсмислено заместване и продължително замърсяване,
→ Отхвърлете предложените дерогации, които подкопават целта на ограничението или нямат солидна 
обосновка, напр. за гранулиран пълнеж в спортни игрища, 

→ Укрепване на предложените изисквания за докладване и инструкциите за употреба и изхвърляне, по-
специално за пелети,

→ Отхвърлете неоправданите закъснения, по-специално преходните периоди, предоставени за микропластмаси 
в козметиката, детергенти и продукти за поддръжка, както и за селскостопански цели, което би позволило 
продължаването на основен източник на замърсяване, докато съществуват алтернативи или използването на 
микропластмаси не е от решаващо значение за изпълнение на изискванията на продукта функция.

Счита се, че влизането в сила на ограничението ще намали емисиите на микропластмаса в околната среда с 39 
390 тона, но само след 2030 г. Графикът по-долу показва закъсненията в прилагането на забраната, които биха 
възникнали в резултат на предложения преходен период. Повечето от тези периоди са неоправдани и рискуват 
да застрашат общата ефективност на ограничението.
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https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/06/more-than-14m-tonnes-of-plastic-believed-to-be-at-the-bottom-of-the-ocean 

3. See examples at: https://www.beatthemicrobead.org/zero-products/

4. EEB, Analysis: EU microplastics ban: How industry pressure led European Chemicals Agency to dilute its proposals, September 2020, accessible at: 
https://eeb.org/library/eu-microplastics-ban-how-industry-pressure-led-european-chemicals-agency-to-dilute-its-proposals/ 

5. See for example Beauty Kitchen, a UK based company whose representative supported NGOs during the SEAC discussions. 

6. Evidence of microplastics’ impacts on wastewater treatment plants was submitted during the public consultation: see RCOM 2, comment #2189, and RCOM4 comment #2388, RCOM 7 #2704, 
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• Защита на околната среда и човешкото здраве от опасни химикали, в съответствие с Европейската 
зелена сделка и Стратегията на ЕС за химикали за устойчиво развитие;

• Намаляване на емисиите на пластмаса в околната среда, включително океана и водните тела, в 
съответствие със стратегията за пластмасите;

• Насърчаване на иновациите в правилната посока и подкрепа на водещи компании в производството и 
предлагането на пазара на алтернативи без микропластмаса;

• Подкрепяйте местните власти и компании, отговорни за почистването на околната среда от 
микропластмасите, по-специално водата;

• Подобряване на доверието на европейските граждани в ЕС и способността му да изпълнява 
ангажиментите си;

• Проправете пътя за по-нататъшни регулаторни действия по отношение на микропластмасите, като 
се започне с вторични източници на микропластмаси, които не са включени в това ограничение.

Ако Европейската комисия и държавите-членки следват тези препоръки, ограничението ще:

Нашите КЛЮЧОВИ препоръки към лицата, вземащи решения в ЕС, да приемат 
ефективно ограничение без неоправдани забавяния и дерогации:

2022

влизането 
в сила

2023 2024 2025 2026

„Друга“ 
козметика за 
изплакване

2027 2028 2030

-Детергенти и продукти 
за поддръжка (восъци, 
лакове и др.)
-Капсулирани аромати 
(или през 2030 г.)
-Торове с контролирано 
освобождаване (CRF) и 
добавки за торове
-Други селскостопански 
и градинарски цели

-Медицински 
изделия
-Оставяща 
козметика

-
капсулирани 
аромати 
(или през 
2027)
-Продукти за 
растителна 
защита

Инструкции за 
употреба и 
изхвърляне

Отчитане

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516265440535&uri=COM:2018:28:FIN
https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/06/more-than-14m-tonnes-of-plastic-believed-to-be-at-the-bottom-of-the-ocean
https://www.beatthemicrobead.org/zero-products/
https://eeb.org/library/eu-microplastics-ban-how-industry-pressure-led-european-chemicals-agency-to-dilute-its-proposals/
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Rethink Plastic, part of the Break Free From Plastic movement, is an alliance of leading 
European NGOs working towards ambitious EU policies on plastics. It brings together the 
Center for International Environmental Law (CIEL), ClientEarth, Environmental 
Investigation Agency (EIA), European Environmental Bureau (EEB), European 
Environmental Citizen’s Organisation for Standardisation (ECOS), Greenpeace, Seas At 
Risk, Surfrider Foundation Europe, and Zero Waste Europe. Together they represent 
thousands of active groups, supporters and citizens in every EU Member State working 
towards a future free from plastic pollution. 

#breakfreefromplastic is a global movement envisioning a future free from plastic 
pollution made up of 1,400 organisations from across the world demanding massive 
reductions in single-use plastic and pushing for lasting solutions to the plastic pollution 
crisis.
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Surfrider Foundation Europe is a non-profit organisation whose purpose is to protect and 
showcase the importance of lakes, rivers, the ocean, waves, and coastlines. It currently 
has over 13,000 members and is active across 9 countries through its volunteer-run 
branches. For almost 30 years, Surfrider Foundation Europe has been taking action as a 
recognized authority in three areas of expertise: marine litter, water quality and public 
health, coastal management and climate change. 

https://rethinkplasticalliance.eu/
https://www.breakfreefromplastic.org/

