
Как тютюневите компании трябва да платят
за замърсяването на околната среда в България?

Производството на тютюн (култивиране 

и сушене) е причина за 5% от 
глобалното обезлесяване.

Тютюн: заплаха за околната среда

Тютюнът и тютюневите изделия увреждат околната среда на всеки етап от 
съществуването си:

 Разчистването на земи и изгарянето на растителни остатъци 
води до обезлесяване, докато агрохимикалите/пестицидите замърсяват 
водите и тровят рибите.

Изгарянето на дърва за огрев за сушене на тютюневите листа 
причинява обезлесяване и недостиг на вода.

Тези процеси включват използване на 
токсични химикали и отделяне на парникови газове и други отпадъци.

По време на транспорта се отделят парникови газове.

         Токсичните вещества, отделени от тютюневия дим се задържат 
в околната среда (на закрито, концентрацията на отделените прахови 
частици е 10 пъти по-висока от тази на дизелов автомобил).

Цигарите са и най-честата причина за случайни пожари, а токсичните 
вещества в т.нар. „третичен“ дим замърсяват околната среда

Сушене:

Обработка и производство:

Разпространение:

Употреба:

Изхвърляне на отпадъците:

Отглеждане:

Управление изхвърлянето на отпадъци
 Цигарените фасове са едни от най-често изхвърляните артикули на 

земята, а опаковките на тютюневите изделия произвеждат 2 милиона тона 
твърди отпадъци годишно.

Замърсяване на морето
 Над 1/3 от изхвърлените цигарени фасове се озовават в океаните и 19-38% 

от отпадъците при почистването на океана са цигарени фасове.

 Замърсяващи околната среда токсини се разтварят от фасовете, като 
причиняват дългосрочна вреда на живота в морето.

За замърсяването на морето
и управлението на отпадъците

19 млн. лв. годишно

Замърсяване на морето и разходите за управление 
на отпадъците от опаковки на тютюневи изделия 
и цигарени фасове дават консервативна оценка за 
количествено измеримото въздействие на отпадъците 
от тютюневи изделия, което е малка част от общите 
щети за околната среда.

Замърсяването на морето се основава на 
съдържанието на пластмаса в тютюневите опаковки и 
филтрите, но не отчита техния опасен характер.

Управлението на отпадъците включва събиране, 
рециклиране, възстановяване на енергия, депониране 
в сметища. Текущите разходи могат да включват или не 
управление на отпадъците.

Към вредите за околната среда се добавят

МНОГО ПОВЕЧЕ всяка година в ИКОНОМИЧЕСКИ 
ЗАГУБИ от КОНСУММАЦИЯ
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Така наречената корпоративна социална отговорност (КСО) на тютюневата индустрия

Препоръки

Цигарата е единственият потребителски продукт, който, ако 
се използва по предназначение, убива половината от своите 
потребители. [I] Тютюнът убива 8 милиона души годишно, [ii] [iii] 
много повече от оръжията [iv] и природните бедствия, [v] взети 
заедно. Тютюневата индустрия е известна с това, че прикрива 
вредите, които причинява, като предприема така наречените 
дейности за корпоративна социална отговорност (КСО), за 
да отклони вниманието на обществото от опустошителното 
въздействие на тютюна. Тютюневите компании са склонни да 
прехвърлят вината за увреждането на околната среда върху 
потребителите и да заглушават гласовете на тютюнопроизводители 
и работници, които са засегнати неблагоприятно.

Съгласно Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюнa 
(РККТ), на тютюневата индустрия трябва да бъде забранено 
да рекламира своята корпоративна социална отговорност. 
Правителствата не трябва да дават на тютюневата индустрия 
„място на масата“. Повече от сто правителства по света забраняват 
рекламирането на т.нар. КСО дейности на тютюневите компании.

В България, правителствената регулация и мониторинг ще 
бъдат важни, за да се разбере как, така наречената КСО на 
тютюневата индустрия, утежнява причинените вреди.

България няма цялостна забрана на спонсорството на 
тютюневи изделия и т. нар. корпоративна социална 
отговорност.

Тютюневата индустрия трябва да бъде държана под отговорност. 
По естеството на своята дейност, тютюневите компании нарушават 
правата на човека, [vi] включително правото на здраве и чиста 
околна среда. Те имат значителен контрол върху дизайна на 
продукта и веригите за доставки, които причиняват вреди на 
живота в океана и нарушават екосистемата.

Изчисленията тук са само отправна точка за количествено 
определяне на отделни аспекти от екологичната вреда на тютюна. 
Необходими са допълнителни изследвания за по-всеобхватна 
оценка, включително за косвените вреди и други форми на 
замърсяване (емисии на парникови газове, обезлесяване и др.). 
Междувременно страните трябва:

Ценови и данъчни мерки: Изисквайте тютюневата 
индустрия да плаща за отрицателните ефекти върху 
екологията чрез увеличено данъчно облагане или такси; 
някои държави налагат такси в съответствие с принципа 
„замърсителят плаща“. Доказано е, че значителното 
увеличение на данъците намалява употребата на тютюн.

Прекратяване: Насърчавайте намаляване употребата 
на цигари и осигурете подкрепа за освобождаване от 
тютюневата зависимост.

Икономически жизнеспособни алтернативи: 
Приемете и устойчиво финансирайте политики, 
ръководени от земеделски производители/работници, 
за диверсификация (отглеждането на култури, различни 
от тютюн) и ги предпазвайте от намеса на тютюневата 
индустрия.
Отговорност: Насърчавайте международното 
сътрудничество за изискване на отговорност от 
тютюневата индустрия за причинени вреди, включително 
и такива върху околната среда.

Намеса на тютюневата индустрия: Предпазвайте 
здравните политики от търговските и корпоративни 
интереси на тютюневата индустрия и съдействайте за 
денормализирането на т.нар. корпоративна социална 
отговорност на тютюневите компании. Изисквайте 
пълен набор информация от тютюневата индустрия, за 
да подобрите контрола на тютюна и регулирането на 
околната среда.Забрани за спонсорство: Въведете забрана за 

КСО дейности на тютюневата индустрия и, ако 
има конституционни ограничения за забрана, 
ограничете нейната публичност. Не позволявайте на 
тютюневата индустрия да използва т. нар. принципи 
на „настойничество“ или „разширена отговорност на 
производителя“, за да спечели „място на масата“, да 
подкопае забраните за спонсорство на тютюневи изделия 
или да противодейства на контрола върху тютюна.

Източник - https://tobaccoplastics.ggtc.world/


