
 

EP balsavo už drastišką plastikinių šiukšlių
mažinimą
 
Trečiadienį EP pritarė planuojamai direktyvai, kuria remiantis nuo 2021 m. ES turėtų būti
uždrausti vienkartiniai plastikiniai daiktai.
 
Tokie daiktai kaip stalo įrankiai, lėkštės, gėrimų šiaudeliai ir pakeliai, ausų krapštukai ar balionų
lazdelės būtų draudžiami, kadangi jiems esama lengvai prieinamų alternatyvų. Minėti daiktai
sudaro iki 70 proc. jūrose ir vandenynuose randamų šiukšlių.
 
EP  pritarė  tam,  kad  į  Europos  Komisijos  pasiūlytą  vienuolikos  draudžiamų  vienkartinių
plastikinių daiktų sąrašą būtų papildomai įtraukti okso-degraduojančių plastikų gaminiai, taip pat
greito maisto pakuotės iš polistireninio putplasčio.
 
Siūloma įpareigoti valstybes iki 2025-ųjų ketvirtadaliu sumažinti plastikinių daiktų, neturinčių
lengvai  prieinamų alternatyvų,  naudojimą,  taip  pat  skatinti  jų  perdirbimą arba pakartotinį
naudojimą. Tarp jų patenka vienkartinės mėsainių dėžutės, sumuštinių pakuotės, taip pat vaisių,
daržovių, desertų ar ledų įpakavimai. Kai kurie kiti plastikai, pavyzdžiui, gėrimų buteliai, turės
būti surenkami atskirai, o iki 2025 m. ne mažiau kaip 90 proc. jų privalo būti perdirbama, įsitikinę
europarlamentarai.
 
EP taip pat siekia mažinti tabako gaminių, tokių kaip plastikiniai cigarečių filtrai, taršą. Iki 2025
m.  jų  tarša  turėtų  sumažėti  perpus,  o  iki  2030-ųjų  –  80  proc.,  mano  europarlamentarai.
Skaičiuojama, kad viena nuorūka jūroje gali užteršti nuo 500 iki tūkstančio litrų vandens, o
išmesta pakelėje ji suyra net per dvylika metų. Cigarečių filtrai yra antra labiausiai paplitusi
plastiko šiukšlė.
 
 
 Valstybės taip  pat  turėtų užtikrinti,  kad būtų surenkama bent  pusė pamestų arba paliktų
plastikinių žvejybos įrankių, o jų perdirbimo lygis iki 2025-ųjų pasiektų 15 proc. Plastikiniai
žvejybos įrankiai sudaro 27 proc. šiukšlių, randamų Europos paplūdimiuose.
 
Prie šių tikslų įgyvendinimo turėtų prisidėti  tabako ir  žvejybos įrankių pramonės sektoriai,
pažymima rezoliucijoje. Skaičiuojama, kad nesiėmus jokių veiksmų, plastikų tarša jūrose ir
vandenynuose iki 2030-ųjų sukels gamtai žalos už 22 mlrd. eurų.
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„Mes  pritarėme  ambicingiausiam  teisės  aktui,  nukreiptam  prieš  vienkartinio  naudojimo
plastikinius daiktus. Turime išlaikyti tokią savo poziciją lapkričio mėnesį laukiančiose derybose
su ES Taryba. Šiandienos balsavimas nutiesė kelią ambicingai direktyvai. Ji būtina siekiant
apsaugoti jūrų aplinką ir sumažinti plastiko taršos žalą ES, kuri iki 2030 m. atsieis 22 mlrd. Eur“,
– pažymėjo pranešėja Frédérique Ries (Liberalai ir demokratai, Belgija).
 
Lietuvoje išrinktas EP narys Bronis Ropė (Žalieji) diskusijoje teigė: „<...> Siekiant užtikrinti
ženklesnį plastiko vartojimo sumažinimą, turime didesnį dėmesį skirti ir plastiko taršai žemės
ūkyje, net jei šis taršos poveikis vandens aplinkai yra netiesioginis. Todėl direktyvoje turime
nusibrėžti  tikslus,  susijusius  su  mikroplastiko  taršos  dirvožemyje  mažinimu,  turime  imtis
papildomų atsargumo priemonių dėl nuolaidų biologiškai skaidaus plastiko vartojimui. Taip pat
privalome rūpintis, kad direktyvoje numatytų tikslų įgyvendinimas netaptų našta mūsų įmonėms,
ūkininkams,  vartotojams.  Galiausiai,  norėdami  užtikrinti,  kad  mūsų  siekiai  netaptų  tik
deklaracijomis, turime pasiekti, kad visos valstybės narės užsibrėžtų konkrečius vienkartinio
plastiko produktų vartojimo sumažinimo tikslus.“
 
 
Už tokį teisės akto projektą balsavo 571 EP narys, 53 buvo prieš, o 34 susilaikė. Priėmęs savo
poziciją, Parlamentas toliau ją derins su ES Taryba.
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/lt/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621843
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625115
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0172(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20181005STO15110/ep-demesio-centre-plastikiniu-siuksliu-mazinimas
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