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MŰANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET 
 

A műanyaghulladéknak nincs helye a szemétlerakókban 
és a tengerben 

 

A PlasticsEuropa célja a nulla tolerancia alkalmazása a műanyaghulladék lerakóba he-
lyezésével szemben. És minden erővel meg kell akadályozni, hogy ilyen hulladék a ten-
gerbe kerüljön. 
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Az európai műanyaggyártók szövetsége (PlasticsEurope) testületének elnöke és 
egyúttal a műszaki műanyagokat gyártó német óriásvállalat, a Covestro vezérigazgató-
ja kijelentette, hogy a műanyaghulladék szemétként kezelésével szemben „nulla tole-
ranciát” kell alkalmazni, és „egyszerűen nevetséges” műanyagot a földbe temetni, mert 
az jelentős értéket képvisel. 

A műanyaggyártásban már megvalósult a nulla tolerancia, az ipar a műanyaghul-
ladékot már nem szállítja tárolókba, és onnan a tengerek vizébe sem kerül semmiféle 
hulladék. A tárolókba lerakott műanyag a hasznosítás lehetőségét eleve ellehetetleníti. 

Világszerte 100 környezetvédő program működik, amelyeknek keretében 65 
szakmai szervezet foglalkozik a tengerbe került szemét problémájával és oktatja a la-
kosságot, hogy hogyan kezelje a már feleslegessé váló műanyaghulladékot, hogy az 
semmilyen körülmények között ne juthasson el a tengerekbe. A felhasználók szemléle-
tének megváltoztatásával növelhető az újrahasznosítás mértéke is. Számos ország ma 
is jelentős eredményeket ért el ezen a területen, ez például szolgálhat mások számára 
is. A hulladék tárolókba szállításának megtiltásával és jogszabályok alkalmazásával is 
növelik az ismételt felhasználás elterjedését. A körkörös anyagáramlás megvalósítása 
érdekében igénybe lehet venni az erőforrások kímélését szorgalmazó szervezetek, az 
oktatási intézmények, a civil szervezetek, a legjobb gyakorlatot terjesztő intézmények 
és a megfelelő infrastruktúra erre irányuló kapacitását is. 

Az EK 2000/53 irányelve az elhasználódott járművek hasznosításáról rendelke-
zik. Ez azonban a Covestro vezérigazgatója szerint a gyakorlatban megbukott, mert a 
régióban elhasználódott járműveknek csak mintegy felét sikerült a tervezett mértékben 
összegyűjteni és anyagukat hasznosítani, 

A PlasticsEurope a legfontosabb feladatok testületi megvitatását szorgalmazza. A 
szervezet új csomagolási szekciója, más fontos feladatokon túlmenően, különösen a 
csomagolás területén alkalmazott műanyagok életciklusának elemzésének, értékelésé-
nek kérdését kíséri kitüntető figyelemmel, ugyanis az e területeken elhasználódott 
anyagok jelentős erőforrásnak tekinthetők. 
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