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• egyszer használatos műanyag evőeszközök, szívószálak, keverők, fülpiszkálók 2021-től
betiltva

• 2029-re a műanyag flakonok 90 százalékát össze kell gyűjteni

• szigorúbban alkalmazott „szennyező fizet” elv
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A Parlament szerdán támogatta az egyszer használatos műanyagok, például tányérok,
evőeszközök, szívószálak és fülpiszkálók betiltását 2021-től.
 
A döntést 560 szavazattal, 35 ellenszavazat és 28 tartózkodás mellett fogadta el a Ház.
 
2021-től az alábbi műanyag termékek lesznek betiltva az Unióban:
 

egyszer használatos evőeszközök (villák, kések, kanalak és pálcikák), 
egyszer használatos tányérok, 
szívószálak, 
fülpiszkálók, 
léggömbök pálcikái, és 
oxidatív  úton lebomló műanyagok,  ételtartók és expandált  polisztirolból  készült
poharak.
 

Új újrahasznosítási célok és nagyobb gyártói felelősség
 
A tagállamoknak 2029-re a műanyag flakonok 90 százalékát össze kell gyűjteniük, a műanyag
palackoknak  2025-re  legalább  25  százalékukban,  2030-ra  pedig  már  30  százalékukban
újrahasznosított  anyagból  kell  állniuk.
 
A jogszabály emellett többek között a dohánygyártók esetében megerősíti a „szennyező fizet"
elvet:  bevezeti  ugyanis a gyártók kiterjesztett  felelősségét.  Hasonló rendszer lép életbe a
halászfelszerelések  terén  is,  ahol  ezentúl  a  gyártók  (nem  pedig  a  halászok)  tartoznak
felelősséggel  a  tengeren  elvesztett  halászhálók  begyűjtésének  költségeiért.
 
A jogszabály szerint kötelezővé kellene tenni a csomagoláson feltüntetett figyelmeztetést, amely
szerint a műanyag füstszűrős cigaretta eldobása káros a környezetre. Ugyanez vonatkozik a
műanyag poharakra, a nedves törlőkendőkre, és az intimbetétekre.
 
Frédérique Ries belga liberális jelentéstevő szerint
 
„A jogszabály 22 milliárd euróval csökkenti a környezetnek okozott kár összegét - ennyibe kerül
2030-ig a műanyag szemét Európában.  Az Uniónak mostantól  van egy környezetvédelmi
modellje, amelyet a tengerekbe áramló műanyagszemét globális problémája miatt nemzetközi
szinten is terjesztenie kell. A bolygó szempontjából ez elengedhetetlen.”
 
Háttér
 
Az Európai Bizottság adatai szerint a tengerekbe kerülő szemét 80 százaléka műanyag. A
jogszabálytervezet által korlátozott műanyagok az összes tengeri szemét 70 százalékát teszik
ki. A lassan bomló műanyag felgyűlik a tengereken, óceánokon és a világ és Európa strandjain.
A  tengeri  élőlények  –  tengeri  teknősök,  fókák,  bálnák  és  madarak,  de  halak,  kagylók  és
rákfélék- szervezetében már megjelent a műanyag, amely így az emberi élelmiszerláncban is
jelen van.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/4253/FREDERIQUE_RIES/home
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm


Kapcsolatok 
 
 

További információ
Az elfogadott szöveg itt lesz elérhető (2019.3.27.)
A vita felvételről (2019.3.27.)
Az eljárás lépései (angolul)
EP kutatószolgálat: egyszer használatos műanyagok és halászati eszközök: a tengeri szemét
csökkentése (2018.10.19., angolul)

Tengeri hulladék: adatok, érdekességek, és új uniós szabályok
Szabadon felhasználható kép- és hanganyag
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/hu/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0172(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI%282018%29625115_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625115/EPRS_BRI%282018%29625115_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20181005STO15110/tengeri-hulladek-adatok-erdekessegek-es-uj-unios-szabalyok
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20181005STO15110/tengeri-hulladek-adatok-erdekessegek-es-uj-unios-szabalyok
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-strategy-for-plastics_9401_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-strategy-for-plastics_9401_pk
https://twitter.com/Europarl_HU

