
A Baleár-szigetek hulladékokra és szennyezett 
területekre vonatkozó törvénye 
Hulladékmegelőzési jogszabályok
Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears

2019 januárjában a Baleár-szigetek regionális kormánya úttörő törvényt fogadott el a hulladékmegelőzésről, amely különféle 
intézkedéseket és célokat tartalmaz a szigetek hulladékproblémájának megoldására. Az általános hulladéktermelésre és az egyes 
hulladékokra, például az egyszer használatos műanyagokra vagy az élelmiszer-hulladékra vonatkozó intézkedések kombinációja 
révén a jogszabály erélyes példát statuál arra, hogy hogyan lehet olyan törvényt elfogadni, amely átfogó megközelítést alkalmaz a 
hulladék termeléséből származó szennyezés problematikájára.

A Baleár-szigetek

A spanyol Baleár-szigetek a Földközi-tenger szigeteinek egy szigetcsoportját alkotják, amelyek közül Mallorca a legnagyobb 
sziget, és Spanyolország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja.
Szint: Regionális (A Baleár-szigetek autonóm kormánya)
Lakossága: 1.1 millió lakos
Népsűrűsége: 220/km2

Fő jellemzője: meghatározó a turisztika

Mi a probléma a turisták által hátrahagyott szeméttel

Mivel a Baleár-szigetek népszerű turisztikai célpont, Spanyolországban itt a legnagyobb a hulladéktermelés: 763 kg/lakos/év, 
szemben az 475 kg-os országos átlaggal. A hulladéktermelés mértéke jelentősen változik az év folyamán, a turisták májustól 
októberig tartó fő szezonja a csúcs. 

A TÖRVÉNY CÉLJA

A törvény elsődleges célja a hulladékképződés problémájának kezelése a megelőzés és a javított újrafeldolgozás révén. Célja a 
hulladékmegelőzés és az újrafelhasználás fokozása olyan konkrét intézkedések és kötelező érvényű célok révén, amelyek 
szintén a legproblémásabb és leglátványosabb hulladékáramok kezelésére irányulnak, mint például az egyszer használatos 
termékek, a műanyag csomagolás és az élelmiszer-hulladékok. A kiterjesztett gyártói felelősségvállalási (EPR) rendszerek 
felülvizsgálatával további nyomás nehezedik a gyártókra, hogy teljes mértékben támogassák az átállást.
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-5577-consolidado.pdf
https://zerowastecities.eu/academy/savings-calculator/


FŐBB INTÉZKEDÉSEK

LINKEK AZ EU TÖRVÉNYEKHEZ

● Directive (EU) 2019/904 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment

● Directive 2008/98/EC on waste (Waste Framework Directive)

● Directive (EU) 2018/852 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste
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Kötelező hulladék
csökkentési célok

Újrafelhasználási célok a 
Horeca szektorban

Teljes költségfedezeti 
EPR a csomagoláshoz

Cikk Intézkedések

23. cikk: hulladékmegelőzés ● Kötelező hulladékcsökkentési célok: 2021-ig 10%, 2030-ig 20%
● Ömlesztett termékek, újrahasználható tárolók, tartós cikkek és szolgáltatások 

népszerűsítése
● Zöld közbeszerzés a közigazgatásra és a rendezvényekre, beleértve a természetes és 

ökológiailag tanúsított tisztítószerek használatának kötelezettségét

24. cikk: egyszer használatos 
termékek

● Számos egyszer használatos műanyag tilalma:  szívószál, evőeszköz, étel tasak, 
öngyújtók, festékkazetta, borotva és még sok más

● Mikro- vagy nano műanyagot tartalmazó termékek forgalmazásának és 
értékesítésének tilalma

● Az egyszer használatos kapszulák (kávéhoz vagy teához) komposztálható anyagból  
készüljenek vagy könnyen újrahasznosíthatók legyenek. Ennek költségeit egy EPR 
rendszer fedezi.

25. cikk: csomagolás ● Ivóvíz-adagoló automaták telepítése és az egyszer használatos műanyag palackok és 
csészék tilalma a közigazgatási intézményekben

● A nyilvános rendezvényeken biztosítani kell az újratölthető italokat, a csapvizet és a 
betétdíjas rendszert 

26. cikk: élelmiszer-hulladékok ● Kötelező élelmiszer-hulladék csökkentési cél: 50% 2030-ig
● Az éttermek és szállodák kötelesek megkönnyíteni az ügyfelek számára, hogy az 

ételmaradékokat komposztálható edényekben elszállítsák

27 & 28 cikk: EPR ● A csomagolás teljes költsége (beleértve a nem válogatott hulladékot és a takarítást is)
● Póróbaüzemű betétdíjas rendszer az italcsomagolásokra
● Újrafelhasználási célok a Horeca szektorban

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018L0852
https://zerowastecities.eu/academy/savings-calculator/


A Zero Waste Europe egy közösségeket, helyi vezetőket, vállalatokat, szakértőket 
és aktivistákat tömörítő európai hálózat, amely célul tűzte ki, hogy kiiktatja a 
hulladékot társadalmunkból. Arra bíztatjuk a közösségeket, hogy gondolják újra 
az erőforrásokkal való kapcsolatukat, alakítsanak ki tudatosabb életmódot és 
fenntarthatóbb fogyasztási mintákat, és gondolkodjanak körforgásokban.

A Zero Waste Europe hálával fogadta az Európai Unió anyagi támogatását. Az 
útmutató tartalmáért a Zero Waste Europe-ot kizárólagos felelősség terheli. A 
tartalom nem feltétlenül tükrözi a fent nevezett támogató véleményét. A 
támogató nem tehető felelőssé az itt fellelhető információk esetleges 
felhasználásáért.

További jó gyakorlatok itt Zero Waste Europe website vagy European Environmental Bureau brief on the 
economic incentives to reduce waste. 
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https://www.google.com/url?q=https://zerowasteeurope.eu/waste/&sa=D&ust=1602862475537000&usg=AFQjCNGExECT-x_FcmvlidQk6li7YtwEIQ
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/05/No-time-to-waste_Europes-new-waste-prevent_web.pdf
https://mk0eeborgicuypctuf7e.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/05/No-time-to-waste_Europes-new-waste-prevent_web.pdf

