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Bár már két éve tudni lehetett, 
hogy 2021. július 3-ától betiltják 
az egyszer használatos műanyag 
termékeket az Európai Unióban, 
Románia megkésett a szabályo-
zás elfogadásával. Tánczos Bar-
na környezetvédelmi miniszter a 
Krónika érdeklődésére közölte, 
hosszú folyamat, amíg minden 
érintettel sikerül letárgyalni az 
irányelvbe foglalt előírásokat, 
de a szaktárca mindent megtesz 
annak érdekében, hogy mielőbb 
elkészüljön a jogszabály.

 » BÍRÓ BLANKA

A z Európai Unió irányelve sze-
rint a tagállamoknak július 
3-ától meg kellett volna szün-

tetniük egy sor egyszer használatos 
műanyag termék forgalmazását, ám 
Romániában máig nem tudott hatály-
ba lépni a két évvel ezelőtt kiadott sza-
bályozással harmonizáló jogszabály. 
„Folyamatosan dolgozunk az Európai 
Unió egyszer használatos műanyag 
hulladék csökkentését célzó irányel-
vének Romániában való gyakorlatba 
ültetésén. Hosszú folyamat, amíg 
minden érintettel sikerül letárgyal-
ni az abba foglalt előírásokat, de a 
szaktárca mindent megtesz annak 
érdekében, hogy mielőbb elkészüljön 
a jogszabály. Tudni kell, hogy azok a 
tagállamok, amelyeknek határidőre 
sikerült beemelniük az országos jog-
rendjükbe ezt a szabályozást, jóval 
korábban kezdték el az előkészüle-
teket” – nyilatkozta a Krónika meg-
keresésére Tánczos Barna környezet-
védelmi miniszter. Mint rámutatott, 
Romániában csak tavaly októberben 
kezdődtek el az egyeztetések, ezért 
van „egy kis lemaradás”, amit a tár-

cavezető szerint valószínűleg néhány 
héten belül be lehet hozni.

„Folytatjuk a munkát egy tisztább, 
fenntarthatóbb környezetért, és 
azt tervezzük, hogy a szervezőkkel 
együttműködve elérjük, hogy idén 
nyáron már legalább a fesztiválokon 
ne lehessen az irányelvben szereplő 
egyszer használatos műanyag ter-
mékeket használni” – ígéri Tánczos 
Barna, aki korábban arról beszélt, a 
műanyag hulladék mennyiségének 
csökkentésére irányuló intézkedése-
ket a megrendelt hatástanulmányok 
alapján, lépcsőzetesen fogják beve-
zetni. A román kormány ugyanakkor 
már 2018. július 1-től betiltotta a vé-
kony, vagyis 50 mikron alatti és a na-
gyon vékony, tehát 15 mikron alatti, 
fogantyúval ellátott műanyag szaty-
rok forgalmazását.

Nem tűnnek el azonnal
Az Európai Unió irányelvében külön-
ben azokat az eldobható műanyag 

eszközöket tiltja, amelyeket leg- 
gyakrabban találtak hulladékként az 
európai vízpartokon. A tíz betiltott 
egyszer használatos termék: a fül-
tisztító vattapálcika; az evőeszköz, a 
tányér, a szívószál és az italkeverő; a 
léggömb és léggömbpálcika; az élel-
miszeredény; a pohár; az italtároló; 
a cigarettaszűrő; a műanyag zacskó; 
a göngyöleg; a nedves törlőkendő és 
egyéb egészségügyi cikkek.

Az uniós szabályozás arányos és a 
hatékony eredmények elérése érdeké-
ben „testre szabott”, tehát fi gyelem-
be veszi, hogy áll-e a rendelkezésre 
fenntarthatóbb alternatíva. Ha a 
fenntartható  alternatíva  elérhető és 
megfi zethető, az egyszer használatos 
műanyag termék nem forgalmazható. 
A többi termék esetében a felhaszná-
lás korlátozását írja elő, például olyan 
címkézéssel, amely tájékoztatja a vá-
sárlót a termék műanyagtartalmáról 
és káros voltáról. Az Unió azzal érvel, 
hogy Európában évente több mint 26 
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Megkésett Románia a műanyag betiltásával

Azokat az eldobható műanyag eszközöket tiltották be, amelyeket leggyakrabban találtak
hulladékként az európai vízpartokon

Érintésre a város. Az applikáció egyebek mellett Szováta és környéke főbb látnivalóihoz is elkalauzol
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millió tonna műanyag kerül szemét-
be, a nehezen lebomló műanyag a 
tengeri szennyezés négyötödét teszi 
ki. Ugyanakkor az is fontos eleme 
a szabályozásnak, hogy a tiltás alá 
eső egyszer használatos műanya-
gok nem tűnnek el egyik napról a 
másikra, hiszen az csak az újabb 
készletek beszerzésére vonatkozik, 
az üzletek, éttermek a már készleten 
levő műanyag eszközeiket eladhat-
ják, illetve felhasználhatják.

Az új célkitűzések szerint 2030-ra 
a belső piacon minden műanyag 
csomagolásnak újrahasznosítha-
tónak kell lennie, csökkenteni kell 
az egyszer használatos műanyagok 
fogyasztását, a mikroműanyagok 
szándékos használatára pedig kor-
látozás lesz érvényben. Ez azért 
fontos, mert Európában az összes 
műanyag-felhasználás 40 százalé-
kát csomagolásra használják.

A zöldek fenntarthatóbb
megoldást szeretnének
A Greenpeace környezetvédelmi 
szervezet eközben arra hívja fel a 
fi gyelmet, hogy az egyszer haszná-
latos eszközökről a tartósakra kell 
visszaszoknunk. Meglátásuk sze-
rint a műanyag tányért, evőeszközt, 
poharat nem egyszer használatos 
papírból, fából készült eszközökkel 
kellene helyettesíteni, mert azokkal 
is szemetet termelünk, ugyanakkor 
az előállításukhoz erdőket kell ki-
vágni. Azt szorgalmazzák, hogy a 
többször használható eszközökre 
térjünk vissza, amit elmosunk.

Ami pedig a műanyag szatyrokat 
illeti, a Greenpeace arra hívta fel a 
fi gyelmet, hogy több helyen a jog-
szabályban betiltott műanyag zacs-
kók továbbra is ingyenesen elérhe-
tőek maradtak. A környezetvédők 
fontosnak tartják, hogy a hatóságok 
rendszeresen ellenőrizzék a tilalom 
betartását.

 »  „Folytat-
juk a munkát 
egy tisztább, 
fenntarthatóbb 
környezetért, és 
azt tervezzük, 
hogy a szerve-
zőkkel együtt-
működve elérjük, 
hogy idén nyáron 
már legalább a 
fesztiválokon 
ne lehessen 
az irányelvben 
szereplő egyszer 
használatos 
műanyag termé-
keket használni” 
– ígéri Tánczos 
Barna

 » SIMON VIRÁG

Mobiltelefonon is tájékozódhatunk 
most már arról, hogy hova érde-

mes elmenni, mit érdemes megnézni 
a sósvizű Medve-tóról híres Szovátán. 
A Visit Sovata applikáció segítségével 
kiválaszthatjuk, hogy rövid vagy hosz-
szú távú sétát szeretnénk tenni Szová-
tán és környékén. Az ajánlatok között 
szerepel a Medve-tavat és a különbö-
ző sós vizű tavakat összekötő sétány 
körbejárása, de hosszabb túrák is. El 
lehet menni pontos térkép segítségé-
vel például a 18 kilométerre levő Nagy-
mező-havasra, de a Görgényi-havasok 
fő gerincére is, ami a fürdővárostól 36 
kilométerre található. Az alkalmazás-
ban ugyanakkor nem csak szovátai 
sétákat, túrákat ajánlanak, hanem 
a környező települések, környék ter-
mészeti szépségeit is népszerűsítik. 
Aki kerékpárral szeretné végigjárni a 
Só-útját, az is pontos térképet kap az 
applikáción.

A legnépszerűbb szálláshelyet, 
vendéglőket és szórakozóhelyeket is 

végig lehet nézni a Visit Sovata „ide-
genvezetésével”, de ha szovátai pénz-
váltót, gyógyszertárt keresünk, ebben 
is útbaigazítást kaphatunk. Van egy 
események menüpont is, ide töltik fel 
az időszerű  rendezvényeket. Az al-
kalmazás révén megtudhatjuk, hogy 
lehet csónakázni a Tivoli-tavon, de a 
közelben kalandpark is van, és a séta-
hintózásról is tájékoztat az applikáció. 
A közelben levő érdekességek címszó 
alatt népszerűsíti az applikáció a kibé-
di falumúzeumot, az erdőszentgyörgyi  
Rhédey-kastélyt, a Kőrispataki Szal-
makalap-múzeumot  és a Mikházán 
levő ferences kolostort is.

Az ingyen letölthető  applikáció se-
gítségével megtervezhetjük szovátai 
nyaralásunkat, de ha idén nincs alkal-
munk, lehetőségünk eljutni a Maros 
megyei fürdővárosba, akkor otthonról 
is barangolhatunk a csodaszép tája-
kon, megnézhetjük a település és kör-
nyéke érdekességeit. 

A Visit Sovata okostelefon-alkalma-
zást a megjelenését követő pár órán 
belül sokan letöltötték.

Mobilapplikáció segítségével is bejárhatjuk Szovátát




