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H I R D E T É S

CÉL A KÖRNYEZETBARÁT ÉLETVITEL: RÁBÓLINTOTT A KORMÁNY AZ EGYSZER HASZNÁLATOS MŰANYAG TERMÉKEK BETILTÁSÁRA

Elfelejthetjük a fülpálcikát, szívószálat
Tilos lesz piacra dobni 
ezentúl Romániában bizo-
nyos, egyszer használatos 
műanyagból készült ter-
mékeket, három év múlva 
például legfeljebb 3 literes 
műanyag palackokat lehet 
forgalmazni, amelyek dugója 
rögzített – többek között ezt 
tartalmazza a bukaresti kor-
mány tegnapi ülésén elfoga-
dott törvénytervezet.

 » R. SZ.

A műanyaghulladék meny-
nyiségének csökkentését 
szabályozó európai uniós 

irányelv gyakorlatba ültetése ér-
dekében jóváhagyta a Florin Cîțu 
vezette kabinet az egyszer haszná-
latos műanyag termékek betiltá-
sát szabályozó jogszabályterveze-
tet és a szelektív hulladékgyűjtés 
kerettörvényét. A hatóságok sze-
rint az intézkedést elsősorban az 
teszi szükségessé, hogy az elmúlt 
50 évben hússzorosára emelke-
dett az előállított, illetve felhasz-
nált műanyag mennyisége, és 
amennyiben folytatódik a mosta-
ni tendencia, az elkövetkezendő 

20 évben megduplázódik, és elér-
heti a 600 millió tonnát. Az Euró-
pai Unióban a megközelítőleg évi 
25 millió tonna műanyaghulladék 
30 százalékát gyűjtik szelektíven 
és hasznosítják újra; annak elle-
nére, hogy az élővilágra ez jelen-
ti a legnagyobb veszélyt, a ten-
gerparti hulladék 85 százalékát 
képezi a műanyag szemét. Az új 
uniós célkitűzések szerint 2030-ra 
a belső piacon minden műanyag 
csomagolásnak újrahasznosít-
hatónak kell lennie. Ez azért kü-
lönösen fontos, mert Európában 
a csomagolóanyagok teszik ki a 
teljes műanyag-felhasználás 40 

százalékát. „Mától Romániában 
is hivatalosan vége az egyszer 
használatos műanyag termékek 
korának, kormányrendelettel ül-
tetjük gyakorlatba a Single-use 
plastics nevű uniós irányelvet. A 
fenntartható, újra felhasználha-
tó termékek kerülnek előtérbe, 
mert csak így mérsékelhető a 
környezetre gyakorolt káros ha-
tás és biztosítható élhetőbb jövő 
a Földön” – jelentette ki Tánczos 
Barna környezetvédelmi minisz-
ter a kormány ülést követően. Az 
RMDSZ-es tárcavezető szerint a 
döntés határozott lépés a kör-
forgásos gazdaságra való átállás 

irányába. A rendelet értelmében 
első körben tilos lesz piacra dob-
ni bizonyos egyszer használatos 
műanyagból készült termékeket: 
evőeszközöket, szívószálakat, 
fültisztító pálcikákat, tányérokat, 
léggömbtartó pálcákat, poliszti-
rolból készült ételtároló edénye-
ket, poharakat, valamint az oxi-
datív úton lebomló műanyagból 
gyártott termékeket. 2024. július 
3-tól legfeljebb 3 literes műanyag 
palackokat lehet forgalmazni, 
amelyek dugója rögzítve van; 
2025-től a forgalomba hozott pa-
lackok 25 százalékban újrahasz-
nosított műanyagból kell készül-

jenek, 2030-tól pedig ez az arány 
30 százalékra kell emelkedjen. 
2026-ra az uniós tagállamoknak 
csökkenteniük kell az egyszer 
használatos műanyag használa-
tának mértékét 2022-höz képest, 
ehhez pedig be kell vezetni a be-
tétdíjas rendszert.

Az irányelv azt a célkitűzést 
is tartalmazza, hogy 2029-re a 
műanyag palackok 90 százalékát 
újra kell hasznosítani, amihez az 
első lépcső, hogy 2025-ben meg-
közelítsük a 77 százalékos arányt. 
Továbbá az egyszer használatos 
műanyagból készült termékek 
csomagolásán tájékoztatni kell a 
fogyasztókat arról, hogy a termék 
milyen anyagból készült, milyen 
negatív hatásai vannak a környe-
zetre, illetve hogyan kell kezelni 
ezt a típusú hulladékot. Ilyen ter-
mékek például az egészségügyi és 
tisztasági betétek, a tamponok, a 
nedves törlőkendők stb. Ugyan-
akkor a kiterjesztett gyártói fele-
lősség értelmében „a szennyező 
fi zet” elv alapján a gyártóknak 
fedezniük kell az újrahasznosí-
tandó szemét tisztításának és a 
hulladékkezelés folyamatának, 
valamint a lakosság tájékozta-
tásának költségeit, hogy ezáltal 
csökkentsük a műanyaghulladék 
mennyiségét.

Többek között az egyszer használatos műanyag evőeszközök sem forgalmazhatók Romániában

 » KRÓNIKA

Az idei gabonatermés az eddigi 
adatok szerint meghaladja a 

15 millió tonnát – nyilatkozta teg-
nap Adrian Oros mezőgazdasági 
miniszter. A tárcavezető elmond-
ta, búzából és árpából 11,4 millió, 
illetve 1,9 millió tonnás rekordter-
mést jegyeztek, a repcetermés pe-
dig először haladta meg a 3 tonnát 
hektáronként. Ezek az adatok sze-
rinte azt bizonyítják, hogy Románi-
ának óriási mezőgazdasági poten-
ciálja van, és a termelők jó munkát 
végeznek. A 11,4 millió tonnás bú-
zatermés Adrian Oros szerint na-
gyon nagy mennyiségnek számít. 
Emlékeztetett arra, hogy Románia 
uniós csatlakozásának évében, 
2007-ben mindössze 3 millió búza 
termett. „Nyilván a termés a be-
vetett terület nagyságától függ, de 
örvendetes, hogy a hektáronkénti 
termésátlag is 5,3 tonnára nőtt” – 

mondta a miniszter. A tárcavezető 
adatai szerint a hektáronkénti ter-
mésátlag búzából a nyugati és déli 
megyékben haladta meg az orszá-
gos átlagot. A búza árának várható 
alakulásáról elmondta, ezt a glo-
bális termésmennyiség és a nem-
zetközi piac határozza meg. Előbbi 
idén 16 millió tonnával csökkent, 
Kína pedig a tavalyi behozatalánál 
41 millió tonnával nagyobb búza-
importra készül, tehát a gabona 
iránt megnőtt a kereslet. „Ez a ma-
gyarázata annak, hogy az idei re-
kordtermés ellenére a kenyérbúza 
és a kenyér ára nőni fog” – magya-
rázta Adrian Oros, hozzátéve, hogy 
a kenyér árának 65–70 százalékát a 
búza ára képezi. A mezőgazdasági 
miniszter emlékeztetett, hogy ta-
valy a szárazság miatt gyenge volt 
a hazai gabonatermés, ám mivel a 
globális termés rekordot döntött, a 
kenyérbúza ára nem nőtt meg lát-
ványosan. 

A fejlesztési minisztérium javas-
latára 3 milliárd lej többletfi -

nanszírozást ítélt oda a kormány 
a folyamatban lévő helyi fejlesz-
tések befejezésére – jelentette be 
tegnap Cseke Attila. A tárcaveze-
tő elmondta: a Helyi Fejlesztések 
Országos Programjának második 
szakaszában fi nanszírozott befek-
tetések közül 4423 munkálat vár 
befejezésre, és a többletfi nanszí-

rozás nélkül nem tudnák folytatni 
a munkát, ugyanis jelentősen nőtt 
az építkezési alapanyagok ára és 
a bérek. Az önkormányzatoknak 
az új szabályozás hatálybalépé-
sét követően 30 napjuk van, hogy 
többletfi nanszírozást igényeljenek 
azokra a befektetésekre, amelyek-
nél a tervezettnél magasabb költ-
ségekkel jár az építőanyag megvá-
sárlása és a bérek kifi zetése.

Sok búza, drágul a kenyér
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Bepótol a kormány




