Ziua Mondiala a Mediului 2018
"Spre un viitor fara plastic"
Ziua Mondială a Mediului, un eveniment global, inițiat de ONU, este
sărbătorită anual pe 5 iunie de mii de comunități din întreaga lume.
De când a fost inițiată, din 1972, Ziua Mondială a Mediului a devenit
un prilej pentru ca oamenii să se angajeze activ în protejarea mediului.
Tema Zilei Mondiale a Mediului din anul 2018 este "Spre un viitor fara plastic", evenimentul
principal fiind celebrat in India.
În timp ce plasticul are multiple utilizări valoroase, oamenii au devenit dependenţi de
obiecte din plastic de unică folosinţă, iar acest fapt se soldează cu grave consecinţe asupra
mediului.
Conform datelor ONU, la nivel mondial, în fiecare an, cel puțin 13 milioane de tone de
plastic ajung în oceane, echivalentul unui camion complet de gunoi descărcat la fiecare
minut.
În ultimul deceniu, am produs mai mult plastic decât în tot secolul trecut.
50% din plasticul pe care îl folosim este de unică folosință.
Cumpărăm 1 milion de sticle de plastic la fiecare minut.
Plasticul reprezintă 10% din totalul deșeurilor generate la nivel mondial
Romania este pe locul 4 in randul tarilor Uniunii Europene cu un consum de 252 pungi de
plastic pe locuitor.
Uniunea Europeana a elaborat Strategia UE pentru plastic in contextul economiei circulare.
http://www.mmediu.ro/articol/strategia-ue-pentru-plastic-in-contextul-economieicirculare/2475
Romania lucreaza la transpunerea in legislatia de mediu a directivei europenere pentru
reducerea deseurilor de plastic, conturandu-se si masuri de reducere a consumului de pungi
de plastic. In acest sens, guvernul are o initiativa legislativa pentru modificarea Legii nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje,
nerespectarea acestor noi reguli se sancţionează.
Măsurile adoptate transpun prevederile Directivei 2015/720/UE a Parlamentului European
și a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește
reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire

