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A Parlament támogatja az eldobható műanyagok
betiltását 2021-től
• 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

Lassú lebomlása miatt a műanyag felgyűlik a tengerekben, óceánokban, tengerpartokon ©AP Images/European Union-EP
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Sajtóközlemény
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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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
Kapcsolatok
Baptiste CHATAIN
sajtóreferens
(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
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sajtóreferens
(+32) 2 28 42373 (BXL)
(+33) 3 881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
@Europarl_HU
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