
Actualitatewww.telegrafonl ine.ro
311 - 13 octombrie 2019

Nu ne respectăm obligațiile în
domeniul deșeurilor

Comisia Europeană a anunţat joi că a
trimis scrisori de punere în întârziere către 15
state membre UE, printre care se numără şi
România, în care le cere acestora să-şi
respecte obligaţiile de raportare, conform
legislaţiei UE în domeniul deşeurilor.
Legislaţia UE în domeniul deşeurilor obligă
statele membre să raporteze date Comisiei.
Până acum, un număr de 15 state membre nu
şi-au îndeplinit obligaţiile cu privire la diferite
legi. Potrivit Directivei privind deşeurile de
echipamente electrice şi electronice, statele
membre sunt obligate să raporteze Comisiei
progresele realizate pentru implementarea
ţintelor. Până acum, România, Malta şi Suedia
nu şi-au îndeplinit obligaţiile în condiţiile,
nefurnizând rapoarte pentru anul 2015. Cu
privire la baterii şi acumulatori, statele
membre trebuie să trimită rapoarte cu privire
la gradele de colectare, obligații neîdeplinite
de România,Bulgaria, Franţa, Italia, Malta,
Grecia, Suedia, Slovenia, Lituania, Olanda,
Spania, Ungaria, Irlanda şi Portugalia pentru
2016 şi/sau 2017. Conform Directivei privind
vehiculele scoase din uz, statele membre
trebuie să trimită Comisiei rapoarte cu privire
la ţintele impuse de Directivă împreună cu o
descriere adecvată a datelor utilizate.
România, Danemarca şi Slovenia nu şi-au
îndeplint obligaţiile până acum, în condiţiile în
care nu au furnizat rapoartele pentru 2015 şi
2016. În plus, România nu a trimis un raport
pentru anul 2017 în ce privește transferurile
de deşeuri.

Pe scurt.

ONG Mare Nostrum
a finalizat
centralizarea

datelor privind monitorizarea
porțiunilor de plajă de pe
litoralul românesc din sesiunea
septembrie, iar cifrele continuă
să fie îngrijorătoare. Potrivit
datelor din raport, anul 2019
este cel mai
murdar an, cu
un număr de
45. 814 deșeuri
identificate în
cele două
sesiuni.
Sectorul din
Constanța,
record negativ
la capitolul
deșeuri.
Plasticul
continuă să sufoce plajele românești.
În sesiunea din septembrie  2019,
ONG Mare Nostrum a monitorizat 8
sectoare de plajă. Numai în această
sesiune au fost identificate 33. 295
deșeuri, aceasta fiind cea mai mare
cantitate de deșeuri înregistrată din
2014 până în prezent: „Această
sesiune înregistrează un record
negativ - avem cu 6.000 mai multe
deșeuri identificate decât în sesiunea
din octombrie 2016, care deținea

recordul negativ”,
spune Angelica
Paiu,
coordonator
proiect în cadrul
ONG Mare
Nostrum.
Plasticul a
guvernat  și

această sesiune, elementele din
material polimeric artificial însumând
26.459 din totalul de 33.295, adică
80%. Sectorul din Constanța este cel
mai murdar sector, cu peste 9.300
deșeuri, urmat fiind de Eforie, sector
”campion” la capitolul greutate deșeuri
- 62 kg.  Pe al treilea loc se află
Mamaia.

La polul opus, cele mai curate
sectoare sunt Corbu, Vama Veche și
Tuzla. Cât despre mucurile de țigară,

acestea dețin recordul negativ
și de această dată: 17.919
elemente identificate, dintre
care 6.647 doar la Constanța:
”Am constatat o creștere a
numărului de obiecte cu grad
de risc, atât pentru faună, cât
și pentru sănătatea umană:
scutece, absorbante,
tampoane, plasturi, seringi.
Acestea degradează calitatea
apei pentru scăldat și prezintă
risc pentru sănătatea umană.

Statistic, o remorcă plină de plastic
ajunge în apele oceanelor și mărilor în
fiecare minut, iar în 2030 vor fi două
pe minut, iar în 2050 - patru, astfel la
fiecare 3 tone de pește există o tonă
de plastic; în 2050, acesta va fi în
inferioritate”, spune Angelica Paiu. În
concluzie, anul 2019 este cel mai
murdar an de până acum, potrivit
raportărilor ONG Mare Nostrum, cu
45.814 deșeuri înregistrate în cele 2
sesiuni.  Față de luna aprilie, numărul
de elemente a fost de 2,6 ori mai
mare, iar față de septembrie 2018, a
crescut cu peste 9.000 de deșeuri.
Pornind de la această problemă, ONG
Mare Nostrum a inițiat o petiție, de
eliminare a plasticului de unică
folosință, care poate fi găsită la adresa
https://www.marenostrum.ro/content/ia
-atitudine.
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2019, record negativ! Plaja Constanța,
cea mai murdară de pe litoral


