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RÖVID INDOKOLÁS

Az irányelv lehetőséget kínál a műanyag hordtasakokra vonatkozó egységes szabályok 
rögzítésére, és célja, hogy jogbiztonságot nyújtson e mindenütt jelenlévő csomagolási forma 
gyártói és felhasználói számára.

A benyújtott módosítások célja a szöveg javítása, különösen a tasakok gyártóit és 
felhasználóit érintő jogbiztonság mértéke tekintetében, amely egyaránt érinti a 
nagyáruházakat és a fogyasztókat. 

A műanyag tasakok piacának összetettségét figyelembe véve az irányelv e tasakok használatát 
nagyrészt sikeresen megakadályozza. A hordtasakokat vastagságuk alapján két típusra lehet 
osztani: a 11 és 50 mikron közötti falvastagságú tasakokra, amelyek a legelterjedtebbek és 
legismertebbek, és amelyeket az áruházláncokban bevásárlásra használunk, valamint a 
különlegesebb, de hasonlóan fontos 1 és 10 mikron közötti falvastagságú „nagyon könnyű 
hordtasakokra”, amelyeket elsősorban a kimérten árult gyümölcsökhöz és zöldségekhez 
használunk.

Az előadó egyetért a javaslat általános megközelítésével a 11 és 49 mikron közötti 
falvastagságú tasakokra vonatkozóan és azzal a céllal, hogy használatukat fokozatosan 
csökkenteni kell. A vastagságuk és súlyuk alapján e kategóriába tartozó, ám az EN 
13432:2002 szabványnak megfelelő táskák következetesen ezen irányelv hatályán kívül 
maradnak, mivel nemcsak a boltokban vásárolt élelmiszer hazaszállítására használhatók, 
hanem a hulladékról szóló 2008/98/EK irányelvnek megfelelően szerves hulladék tárolására 
is.

Az 1 és 10 mikron közötti falvastagságú hordtasakok tekintetében el kell ismerni azok egyedi 
szerepét az ömlesztve árult gyümölcsök és zöldségek tárolásában, hangsúlyozva ezen 
csomagolási mód fontosságát, mivel használatuk a túlcsomagolás megfelelő alternatíváját 
kínálja, miközben teljesülnek az ömlesztve árult élelmiszerek eladására vonatkozó higiéniai 
követelmények. Az ilyen „előre csomagolt” élelmiszerekhez használt tasakok használatának 
csökkentését olyan megfelelő időpontban kell megvalósítani, amikor azt valamilyen más, 
bioalapú és komposztálható anyaggal optimálisan helyettesíteni lehet.

A Bizottság „Erősebb európai ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében” című, 
az iparpolitikáról szóló közleményének (COM 2012/582) frissítésébe belefoglalta a bioalapú 
termékeket az európai iparfejlesztés támogatására irányuló kiemelt intézkedési területek közé. 
A Bizottság különösen az alábbiakat állapítja meg: „A bioalapú iparágak megújuló forrásokat 
használnak vagy bioalapú folyamatokat alkalmaznak a termelés során. A bioalapú termékek 
számos előnnyel járnak az ipar versenyképessége és a környezet szempontjából.” Továbbá 
megállapítja, hogy „az uniós bioalapú vegyi termékek (köztük bioműanyagok, 
biokenőanyagok, biooldószerek, bioalapú felületaktív anyagok és vegyi alapanyagok) 
előállítási volumenének növekedési rátája 2020-ig elérheti az évi 5,3 %-ot, ami a piac 40 
milliárd EUR-s bővülését és csak a biokémiai ágazatban 90 000 új munkahely létrejöttét 
eredményezheti”.
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MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy előmozdítsák a 
könnyű műanyag hordtasakok átlagos 
felhasználási szintjének hasonló 
csökkentését, a tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk az 50 
mikronnál vékonyabb műanyag 
hordtasakok felhasználásának 
csökkentésére, összhangban az Unió 
hulladékgazdálkodási politikájának 
általános célkitűzéseivel és az uniós 
hulladékhierarchiával, amelyet a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. november 
19-i 2008/98/EK irányelv7 határoz meg. Az 
ilyen csökkentési intézkedéseknek 
figyelembe kell venniük a műanyag 
hordtasakok felhasználásának az egyes 
tagállamokban tapasztalható jelenlegi 
szintjét, és nagyobb mértékű felhasználás 
esetén ambiciózusabb erőfeszítések 
szükségesek. A könnyű műanyag 
hordtasakok felhasználásának csökkentése 
terén elért előrelépés figyelemmel kísérése 
érdekében a nemzeti hatóságok a 94/62/EK 
irányelv alapján adatokat szolgáltatnak 
majd az ilyen hordtasakok használatáról.

(5) Annak érdekében, hogy előmozdítsák a 
könnyű műanyag hordtasakok átlagos 
felhasználási szintjének hasonló 
csökkentését, a tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk az 50 
mikronnál vékonyabb műanyag 
hordtasakok felhasználásának jelentős 
mértékű csökkentésére, összhangban az 
Unió hulladékgazdálkodási politikájának 
általános célkitűzéseivel és az uniós 
hulladékhierarchiával, amelyet a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. november 
19-i európai parlamenti és tanácsi 
2008/98/EK irányelv7 határoz meg. Az 
ilyen csökkentési intézkedéseknek 
figyelembe kell venniük a műanyag 
hordtasakok felhasználásának az egyes 
tagállamokban tapasztalható jelenlegi 
szintjét, és nagyobb mértékű felhasználás 
esetén ambiciózusabb erőfeszítések 
szükségesek. A könnyű műanyag 
hordtasakok felhasználásának csökkentése 
terén elért előrelépés figyelemmel kísérése 
érdekében a nemzeti hatóságok a 94/62/EK 
irányelv alapján adatokat szolgáltatnak 
majd az ilyen hordtasakok használatáról. 
Az említett csökkentés megvalósítása 
során különbséget kell tenni a könnyű és 
a nagyon könnyű hordtasakok között, 
valamint a megvalósítás ütemének 
lehetővé kell tennie a piac számára a 
nagyon könnyű hordtasakok tekintetében 
olyan működőképes alternatív 
csomagolási megoldások kidolgozását, 
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amelyek megfelelnek a higiéniával és a 
frissességgel kapcsolatos fogyasztói 
elvárásoknak, hogy elejét lehessen venni 
annak, hogy a csökkentés 
túlcsomagoláshoz vezessen, mivel az ipar 
az előállítás helyén a termék védelmére 
törekszik. 

__________________ __________________
7 HL L 312., 2008.11.22., 3. o. 7 HL L 312., 2008.11.22., 3. o.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok által meghozandó
intézkedéseknek részét képezheti az 
adókhoz és illetékekhez hasonló gazdasági 
eszközök használata – ezek az eszközök
különösen hatékonynak bizonyultak a 
műanyag hordtasakok használatának 
csökkentése terén –, valamint az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 34–36. 
cikkében meghatározott feltételekkel a 
94/62/EK irányelv 18. cikkétől eltérve
bevezetett forgalmazási korlátozások –
például tilalmak – is.

(6) A tagállamok által meghozandó
intézkedések közé kell tartoznia olyan 
adók alkalmazásának, amelyek különösen 
hatékonynak bizonyultak a műanyag 
hordtasakok használatának csökkentése 
terén. A tagállamoknak gondoskodniuk
kell arról, hogy a kiskereskedők ne 
bocsássák ingyen rendelkezésre a 
műanyag hordtasakokat azon könnyű 
hordtasakok kivételével, amelyek 
megfelelnek az EN 13432:2002 
szabványnak, és amelyeket a hulladékról 
szóló 2008/98/EK irányelvvel 
összhangban szerves hulladék tárolására 
újra fel lehet használni. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 34–36. 
cikkében meghatározott feltételekkel a 
94/62/EK irányelv 18. cikkétől eltérve a 
tagállamok számára lehetővé kell tenni 
gazdasági eszközök, többek között adók és
forgalmazási korlátozások – például 
tilalmak – alkalmazását is

Or. en
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Ezért indokolt, hogy a nedves, 
ömlesztett, csomagolás nélküli 
élelmiszerek, például nyers húsok, halak 
és tejtermékek csomagolására szolgáló 
nagyon könnyű műanyag hordtasakok 
mentesüljenek az ezen irányelvben 
kitűzött csökkentési cél alól. 

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A száraz, ömlesztett, csomagolás 
nélküli élelmiszerek, például gyümölcsök, 
zöldségek és édesipari termékek 
csomagolását szolgáló nagyon könnyű 
műanyag hordtasakok szerepe túlmegy az 
ilyen áruk szállításának elősegítésén. 
Ugyanakkor e hordtasakok jelentős 
mértékben hozzájárulhatnak a 
szemeteléshez. Ezért mennyiségüket 
csökkenteni kell, vagy fokozatosan fel kell 
váltani őket bioalapú és komposztálható 
anyagokból álló, fenntartható módon 
rendelkezésre bocsátható 
tárolóedényekkel vagy újrahasznosított 
papírral, feltéve, hogy a megvalósítás 
módja és üteme lehetővé teszi a piac 
számára a működőképes alternatív 
csomagolási megoldások kidolgozását, 
hogy elejét lehessen venni a termék 
előállítás helyén történő 
túlcsomagolásának.
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Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A műanyag hordtasakok 
felhasználásának csökkentését célzó 
intézkedések nem eredményezhetik a 
csomagolóanyag-keletkezés általános 
növekedését.

(7) A műanyag hordtasakok 
felhasználásának csökkentését célzó 
intézkedések nem eredményezhetik a 
csomagolóanyag-keletkezés általános 
növekedését, ezért bármilyen, a 
csökkentéshez és átálláshoz szükséges 
átmeneti időszak tervezésekor megfelelően 
figyelembe kell venni, hogy mennyi időre 
van szüksége a piacnak a csökkentéshez 
való alkalmazkodáshoz, és mindenekelőtt 
tekintetbe kell venni a csomagolóipar 
képességét az elfogadható alternatív 
termékek előállítására.

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A biológiailag lebomló termékekre 
vonatkozó EN 13432:2002 szabványnak 
megfelelő könnyű és nagyon könnyű 
műanyag hordtáskák támogatása 
összhangban áll a Bizottság által az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, az 
erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemtervéről szóló 
közleményben foglaltakkal, valamint az 
ipari versenyképesség helyreállítását és a 
gazdasági fellendülést szolgáló európai 
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erőfeszítésekkel; mivel az uniós bioalapú 
vegyi termékek előállítási volumenének 
növekedési rátája 2020-ig elérheti az évi 
5,3 %-ot, ami a piac 40 milliárd eurós 
bővülését és csak a biokémiai ágazatban 
90 000 új munkahely létrejöttét 
eredményezheti.

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
94/62/EK irányelv
3 cikk – -2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„könnyű műanyag hordtasak”: a 
10/2011/EU bizottsági rendelet* 3. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
műanyagokból készülő, 50 mikronnál 
kisebb falvastagságú tasak, amelyet az áruk 
vagy termékek eladási helyén bocsátanak a 
fogyasztók rendelkezésére.

„könnyű műanyag hordtasak”: a 
10/2011/EU bizottsági rendelet* 3. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
műanyagokból készülő, 11 és 50 mikron 
közötti falvastagságú tasak, amelyet az 
áruk vagy termékek eladási helyén 
bocsátanak a fogyasztók rendelkezésére.

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1a pont</ (új)
94/62/EK irányelv
3 cikk – -2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk a következő 2b. ponttal egészül 
ki:

„nagyon könnyű műanyag hordtasak”: a 
10/2011/EU bizottsági rendelet* 3. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
műanyagokból készülő, 1 és 10 mikron 
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közötti falvastagságú tasak, amelyet az 
áruk vagy termékek eladási helyén 
bocsátanak a fogyasztók rendelkezésére.

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1b pont</Article> (új)
94/62/EK irányelv
3 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk a következő (2c) bekezdéssel 
egészül ki:

Nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá 
az olyan könnyű műanyag hordtasakok, 
amelyek megfelelnek az EN 13432:2002 
szabványnak, és amelyeket a hulladékról 
szóló 2008/98/EK irányelvvel 
összhangban szerves hulladék tárolására 
újra fel lehet használni.

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
csökkenést érjenek el a könnyű műanyag 
hordtasakoknak a területükön történő 
felhasználásában.

(1a) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
csökkenést érjenek el a könnyű műanyag 
hordtasakoknak a területükön történő 
felhasználásában, továbbá hogy az ezen 
irányelv hatálybalépésétől számított 
három éven belül csökkenést érjenek el a 
nagyon könnyű műanyag hordtasakoknak 
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a területükön történő felhasználásában.

Or. en


