
Вода без пластика 
 
Пластично шише како извор на загадувањето 
 
Еднолитарското пластично шише има потреба да искористи седум литри вода и создава иста 
количина на јаглероден диоксид како автомобил кој поминал еден километар. 
 
Новите закони треба да се создадат за да ги принудат сите ресторани и кафулиња да им обезбедат 
на корисниците бесплатна вода за пиење за да помогнат во намалувањето на неверојатен износ 
на пластичен отпад создаден од нашата љубов кон флаширана вода. Околу деведесет милијарди 
литри флаширана вода се пие во Европа секоја година - а секое еднолитарско пластично шише 
има потреба од седум литри вода за производство и произведува иста количина на емисии на 
јаглероден диоксид како автомобил на дизел, кој поминал еден километар. Се верува дека 
пластиката може да има животен век до 450 години за биоразградливост во природниот свет, 
каде што научниците сугерирале дека треба да се третира како токсична супстанција поради 
нејзините штетни ефекти. 
 
Неколку еколошки групи изразија загриженост во однос на загадувањето на пластика во 
морињата, со проценува дека би можеле да ги надминат рибите по тежина до 2050 година. Во 
извештајот на европската комисија, се вели дека зголемувањето на бројот на места од каде што 
луѓето би можеле да добијат вода за пиење за повторно полнење шише за еднократно користење 
помагаат да се намали количината на отпадот од пластични шишиња. Тоа побарува нов закон за 
да ги "охрабри потрошувачите да дојдат до бесплатна вода за пиење со што би се намалило 
користењето на водата од пластичните шишиња". "Сегашното законодавство бара лиценцирани 
претпријатија да обезбедат бесплатна вода за пиење на потрошувачите, па дури и тогаш, дупка во 
законодавството значи дека бизнисите можат да изберат да им наплаќаат на корисниците за 
користење на стакло и/или за услуга ", се вели во извештајот. 
 
"Се препорачува актуелното законодавство да се ажурира за да им забрани на претпријатијата да 
им наплаќаат на потрошувачите за користење на стакло и/или услуга при обезбедување бесплатна 
вода за пиење; [и] да ги прошириме законите кон оние бизниси кои обезбедуваат бесплатна вода 
за пиење и за сите оние кои служат храна и/или пијалаци, без оглед на тоа дали се лиценцирани ". 
Истражувањето спроведено од YouGov, нарачано од компанијата Keep Britain Tidy и компанија за 
филтрација на вода Brita UK, откриле дека 57 проценти сметаат дека секој бизнис кој служи храна 
или пијалоци треба да обезбеди бесплатна вода за пиење дури и за луѓето кои всушност не 
купиле ништо. Околу 59 отсто се изјасниле дека би имале поголема веројатност да користат шише 
за вода за еднократна употреба, ако повторно се снабдува со вода од чешма на места како што се 
продавници, аеродроми и паркови. Но, 71 отсто рекле дека ќе се чувствуваат непријатно барајќи 
бесплатна вода од чешма во чаша без купување на нешто друго. "Овој извештај покажува дека 
европската јавност сака поголем пристап до вода од чешма кога е надвор. 
 
"Користењето на стакло за повторно полнење ќе нѐ охрабри да останеме здрави, а истовремено 
помагаме во намалување на загадувањето на нашите улици, паркови и плажи, што е добро". 
Истражувањето покажа дека 55 отсто се загрижени за чистотата на јавните водоводи и фонтани, 
но во извештајот се вели дека "вода од чешма во Европа е меѓу најчистите во светот". "Затоа е 
препорачливо да се направат напори да се подигне јавната свест за високиот стандард на чистота 
и квалитет на вода од чешма ". Водата во пластика е ретко користена во период до 1980 година во 
Европа, но денес таа бројка е за илјадници пати зголемена и сеуште се зголемува. 



 
Во обид да се намали количината на отпадоци од пластичен материјал што доаѓаат од копно во 
морето, Друштвото за конзервација на морските води одржува годишен Пластичен предизвик, кој 
ќе се одржува најмалку 4 пати годишно. Од луѓето се бара да престанат да користат еднократна 
пластика. Но, MCS нагласува: "Пластичниот предизвик не е за сите да живеат целосно без пластика 
- во овој момент тоа е речиси невозможно". Пластиката која лебди во водата може да се меша со 
храна на морскиот свет и истото може да биде толку ситно што кога ќе навлезе во цревата на 
животните истите ги убива. Пластиката може да содржи штетни хемикалии, но исто така делува 
како магнет, привлекувајќи други токсични супстанции во животната средина. Обединетите нации 
предупредија дека "присуството на микропластика во прехранбените производи потенцијално би 
можело да ја зголеми директната изложеност на хемикалии поврзани со пластиката кај луѓето и 
претставува ризик за човековото здравје ". Луѓето можеби дури и дишат со пластични 
микрочестички што се суспендирани во воздухот, што би можело да има сличен ефект врз белите 
дробови како загадување на воздухот од фосилните горива. 
 


