
1. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
JAVASLAT EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI 

IRÁNYELVRE A CSOMAGOLÁSRÓL ÉS A 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉKRÓL SZÓLÓ 94/62/EK 

IRÁNYELVNEK A KÖNNYŰ MŰANYAG 

HORDTASAKOK FELHASZNÁLÁSÁNAK 

CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

ENVE-V-043  

 

1. pont 

 

 

Új pont:  

BORBOLY Csaba  

 

Véleménytervezet  Módosítás  

 megjegyzi, hogy az 50 mikronnál vékonyabb 

műanyag hordtasakok kereskedelmi szempontból 

előnyös tulajdonságai (a kis súly, a teherbírás és a 

lebomlással szembeni ellenállás) vezettek és 

napjainkban is vezetnek ezek egyáltalán nem, 

vagy kis arányban történő újrahasznosításához, 

valamint a világméretű vízi és szárazföldi 

hulladékszennyezés kialakulásához. 

 

Indokolás  

 

Az ilyen jellegű tasakok viszonylagosan nagy ellenállása, alacsony előállítási költsége és ára vezetett 

a széles körű elterjedésükhöz és alkalmazásukhoz. 

 

HU-IM/nk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY 
JAVASLAT EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI 

IRÁNYELVRE A CSOMAGOLÁSRÓL ÉS A 

CSOMAGOLÁSI HULLADÉKRÓL SZÓLÓ 94/62/EK 

IRÁNYELVNEK A KÖNNYŰ MŰANYAG 

HORDTASAKOK FELHASZNÁLÁSÁNAK 

CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

ENVE-V-043  

 

30. pont 

 

A szöveg a következőképpen módosítandó:  

BORBOLY Csaba  

 

Véleménytervezet  Módosítás  

hangsúlyozza, hogy a kidolgozás során egyes 

tényezők kulcsfontosságúak a gazdasági 

intézkedések eredményességéhez:
 

· megfelelő 

szintű illetékek/adók, amelyek tényleges 

visszatartó erőt jelentenek a műanyag tasakok 

használatában: az egyes tagállamok által 

bevezetett kevésbé sikeres gazdasági 

intézkedések alátámasztják ennek 

szükségességét, 

 a helyi és regionális önkormányzatok 

képviselőit be kell vonni az illetékek/adók 

bevezetésének bármely felülvizsgálatába, 

ezeket a pénzösszegeket pedig fordítsák a 

helyi hulladékeltakarítási kezdeményezésekre 

 az illetéknek/adónak elég magasnak kell 

lennie ahhoz, hogy fedezze a könnyű 

műanyag hordtasakok életciklusa során 

keletkező tényleges környezetvédelmi és 

társadalmi költségeket, 

 a gyártói felelősség elvének fényében a 

hordtasakok árának tükröznie kell a könnyű 

műanyag hordtasakok 

összegyűjtésének/szemétként eldobásának és 

kezelésének költségeit, 

 figyelemfelhívó kampányok a környezeti 

előnyök hangsúlyozásával, iskolai oktatási 

programokat felhasználva, „takarítási” 

kezdeményezések, a felelős viselkedés 

hangsúlyozza, hogy a kidolgozás során egyes 

tényezők kulcsfontosságúak a gazdasági 

intézkedések eredményességéhez: · megfelelő 

szintű illetékek/adók, amelyek tényleges 

visszatartó erőt jelentenek a műanyag tasakok 

használatában: az egyes tagállamok által 

bevezetett kevésbé sikeres gazdasági 

intézkedések alátámasztják ennek 

szükségességét, 

 a helyi és regionális önkormányzatok 

képviselőit be kell vonni az illetékek/adók 

bevezetésének bármely felülvizsgálatába, 

ezeket a pénzösszegeket pedig fordítsák a 

helyi hulladékeltakarítási kezdeményezésekre  

 az illetéknek/adónak elég magasnak kell 

lennie ahhoz, hogy fedezze a könnyű 

műanyag hordtasakok életciklusa során 

keletkező tényleges környezetvédelmi és 

társadalmi költségeket, 

 a gyártói felelősség elvének fényében a 

hordtasakok árának tükröznie kell a könnyű 

műanyag hordtasakok 

összegyűjtésének/szemétként eldobásának és 

kezelésének költségeit, 

 figyelemfelhívó kampányok a környezeti 

előnyök hangsúlyozásával, iskolai oktatási 

programokat felhasználva, „takarítási” 

kezdeményezések, a felelős viselkedés 



ösztönzése az 

idegenforgalom/szórakoztatóipar terén, 

valamint egyéb kezdeményezések a 

műanyagiparral és a kiskereskedelemmel 

együttműködve, 

 hatékony végrehajtás a helyi és regionális 

önkormányzatokra nehezedő terhek növelése 

nélkül, 

ösztönzése az 

idegenforgalom/szórakoztatóipar terén, 

valamint egyéb kezdeményezések a 

műanyagiparral és a kiskereskedelemmel 

együttműködve, 

 az oktatási intézmények szerepének 

hangsúlyozása a gyerekek felelős 

viselkedésének, környezettudatos 

magatartásának kialakításában, 

 hatékony végrehajtás a helyi és regionális 

önkormányzatokra nehezedő terhek növelése 

nélkül, 

 

Indokolás  

 

A biológiai úton lebomló hordtasakok használata, újrafelhasználása egyéni döntés, az egyén 

környezettudatos magatartásának kérdése; ennek kialakításában pedig kiemelt szerepe van az oktatási 

intézményeknek.  

 
HU-IM/nk 
 

 


