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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az egyre nagyobb mennyiségű csomagolóanyag-hulladék keletkezésére 
hivatkozva a hulladékkeletkezés hatékonyabb megakadályozása, valamint a hulladékanyagok 
újrahasznosítása mellett érvel, és szeretné elérni, hogy fektessenek le olyan követelményeket, 
amelyek a gyártókat és szállítókat környezetbarát csomagolás alkalmazására kötelezi. Mivel a 
petíció benyújtója szerint a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK 
parlamenti és tanácsi irányelv nem elég átfogó, annak biztosítására kéri az Európai 
Parlamentet, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy javítsák a 
csomagolóanyag-hulladék keletkezésének megelőzésére vonatkozó uniós rendelkezéseket.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. február 11.

A csomagolóanyag-hulladék keletkezésének megelőzése a csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról szóló 94/62/EK irányelv (a „csomagolási irányelv”) egyik legfőbb célkitűzése1.
Ebből a célból az irányelv kiköti, hogy egy csomagolás csak akkor hozható forgalomba, ha 
megfelel az irányelvben megállapított alapvető követelményeknek. Az egyik ilyen 
                                               
1 HL L 365., 1994.12.31., 10–23. o.
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követelmény szerint a csomagolás súlyát és nagyságát a biztonság, a higiénia és a 
becsomagolt termék fogyasztók általi fogadtatása szempontjából szükséges minimumra kell 
csökkenteni. Az EN 13428:2004 harmonizált szabvány (Csomagolás – külön követelmények 
a gyártásra és összetételre – Megelőzés anyagfelhasználás-csökkentéssel) részletezi az 
irányelv csomagolásminimalizálásra vonatkozó követelményeinek való alapvető megfelelés 
kritériumait és az ahhoz szükséges műszaki megoldásokat. Az EU piacán forgalomba hozott 
csomagolások gyártóinak bizonyítaniuk kell, hogy megfelelnek ezeknek a követelményeknek. 
A tagállamok felelőssége a csomagolási irányelv végrehajtása és annak ellenőrzése, hogy a 
forgalomba hozott csomagolási termékek megfelelnek az irányelvben meghatározott alapvető 
követelményeknek, ideértve a csomagolás minimálisra csökkentésének követelményeit is. A 
nemzeti hatóságoknak és bíróságoknak ezért jogukban áll közvetlenül beavatkozni azokban az 
esetekben, amikor a gazdasági szereplők nem tartják be a csomagolási irányelvet átültető 
nemzeti jogszabály rendelkezéseit. Az elmúlt években volt példa sikeres büntető eljárásokra a 
csomagolás minimálisra csökkentésére vonatkozó követelmény nem teljesítésével 
kapcsolatban, mégpedig az Egyesült Királyságban.
Továbbá, a csomagolási irányelv megköveteli a tagállamoktól, hogy további megelőző 
intézkedéseket foganatosítsanak, például nemzeti megelőző programokat, a gyártói 
felelősséggel foglalkozó programokat indítsanak, vagy adópolitikai eszközökkel éljenek. 

A csomagolási irányelvet más intézkedésekkel együttesen kell tekinteni. A hulladékról szóló 
2008/98/EK1 irányelv azzal erősíti meg a már meglévő, a hulladék keletkezésének 
megelőzésére vonatkozó rendelkezéseket, hogy megköveteli a tagállamoktól, hogy 2013-ra 
dolgozzanak ki konkrét, a hulladék keletkezésének megelőzésére vonatkozó intézkedéseket 
tartalmazó, a hulladékkeletkezés megelőzésére irányuló nemzeti programokat. A Bizottság 
iránymutatásokkal fog szolgálni, hogy segítse a tagállamokat a hulladékkeletkezés 
megelőzésére irányuló programok kidolgozásában, és azon fog dolgozni, hogy megfelelő 
mennyiségi és minőségi referenciapontokat határozzon meg a hulladék keletkezésének 
megelőzésére vonatkozóan.  
A fenntartható fogyasztásról és termelésről szóló cselekvési terv2 keretében a Bizottság a 
fogyasztói oldalra tekint, és a kiskereskedelmi szektorral, a beszállítói lánc más fontos 
szereplőivel és a fogyasztói szervezetekkel együtt igyekszik elősegíteni a „zöldebb” termékek 
vásárlását és azok beszállítói láncainak még inkább környezetbaráttá tételét. Ebből a célból 
elindították a forgalmazásról szóló fórumot3, amely platformként szolgál a kiskereskedők 
legjobb gyakorlatainak egymás közötti megosztására, a még inkább környezetbarát 
gyakorlatok, többek közt a külső csomagolásra szolgáló megoldások meghatározására. A 
forgalmazásról szóló fórum 2011 februárjában külön ülést tart a csomagolásoptimalizálásról 
és a hulladékminimalizálásról.  Ez várhatóan alkalmat fog szolgáltatni arra, hogy a legfőbb 
érdekeltek részvételével folytatott vita segítségével meghatározhatók legyenek a legjobb 
gyakorlatok annak érdekében, hogy önként elősegítsék a fenntarthatóbb csomagolás 
gyakorlatának az európai piacon való alkalmazását.

                                               
1 HL L 312., 2008.11.22., 3. o. Ez az irányelv hatályon kívül helyezi a hulladékról szóló 
2006/12/EK irányelvet. 
2 http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm
3 http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm
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Következtetések

A csomagolási hulladék keletkezésének megelőzése a csomagolási irányelv egyik lényegi 
pontja. Az irányelv alapvető követelményei értelmében a csomagolás súlyát és nagyságát a 
biztonság, a higiénia és a becsomagolt termék fogyasztók általi fogadtatása szempontjából 
szükséges minimumra kell csökkenteni. Az EN 13428:2004 harmonizált szabvány részletezi 
az irányelv követelményeinek való megfelelés műszaki kritériumait. Csomagolási termékeket 
csak akkor lehet az EU piacán forgalomba hozni, amennyiben megfelelnek a fent említett 
követelményeknek.  Annak ellenőrzése, hogy a gyártók betartják-e az irányelvben foglalt, 
csomagolásminimalizálásra vonatkozó követelményeket, a tagállamok hatáskörébe tartozik. 


