Az EU és a műanyag zacskók
Az Európai Bizottság (EB), az Európai Parlament (EP) és az EU Miniszteri Tanácsa (EU Council of Ministers, a tagállamok miniszterelnökeinek tanácsa) háromoldalú megbeszéléseket kezdeményezett, hogy megvitassa az EU-ban forgalmazott
könnyű műanyag zacskók korlátozására vonatkozó szabályozás végső szövegét. Az EP
már megszavazta az EU 94/62/EC számú direktívájának javasolt módosítását, és a Tanácsban is vitatkoztak erről. Mindkét testület egyetértett abban, hogy új szabályozásra
van szükség.
Az új Direktíva szerint a tagországok két megoldás közötti választhatnak majd:
– vállalják, hogy 2019-ig évi 90 darabra csökkentik az egy főre eső, 50 µm-nél
vékonyabb falú és nem biodegradálható műanyag fóliazacskók számát, 2025-ig
pedig már csak évenként és fejenként 40 zacskó forgalmazását teszik lehetővé,
– 2018 után a vásárlók számára már sehol nem engedélyezik ingyen zacskók
osztogatását.
A Direktíva felkéri az EB-t, hogy mérje fel, milyen hatással lehetnek az oxidáció
révén degradálódó és felaprózódó műanyagok a környezetre, és az óvintézkedésekre
tegyen megfelelő javaslatokat. 2017-ig az EB az EU-ban be fogja vezetni az olyan
címkék használatát, amelyekkel megjelölik a biodegradálható és a komposztálható
zacskókat.
Fontos megjegyezni, hogy a Direktíva lehetővé teszi a tagországok számára a 15
µm-nél vékonyabb falú zacskók használatának tilalom alóli felmentését, ha azokat higiéniai célokra vagy ömlesztett élelmiszerek csomagolására alkalmazzák. Az EB-nek
meg kell vizsgálnia, hogy az ilyen zacskók alkalmazásának korlátozása – teljes élettartamukat figyelembe véve – hogyan hat a környezetre. Ezzel kapcsolatban 24 hónapon
belül törvényjavaslatot várnak tőle.
Az Európai Műanyag-feldolgozó Szövetség (EuPC, European Plastics
Converters Association) úgy nyilatkozott, hogy egyetért ugyan az EB javaslatának céljával, a javaslat szövege azonban csalódást okozott számukra.
Az európai műanyagipar egyik képviselője ellenvéleményében arra mutatott rá,
hogy a műanyag zacskók használatának tiltása ellentétes a csomagolásra és a csomagolóanyagok hulladékára vonatkozó direktíva alapelveivel. Félő, hogy egy ilyen tiltó
rendelkezés az egyes tagországokat arra ösztönzi majd, hogy ne csak a zacskók, hanem
más csomagolások alkalmazását is korlátozzák. Az európai műanyagipar inkább azt
támogatná, hogy vezessenek be a zacskó anyagától függő díjat vagy adót minden
zacskóra és hordtáskára, ami növelné a vásárló tudatosságát és hatásosan mérsékelné a
szemetelést. A kötelező díj bizonyítottan a legjobb eszköz volna arra, hogy csökkentsék a zacskók mértéktelen használatát.
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