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Tisztelt Képviselő Úri

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) és (9) bekezdéseiben
foglaltak szerint az Miniszterelnökséget vezető miniszterhez intézett, ,,Kívánja-e a
Kormány belátható idön belül betiltani Magyarországon a nejlonzacskók
használatát" című, K/884. számú kérdésére a hivatkozott törvény 42. § (2)
bekezdése alapján feladat- és hatáskör szerinti illetékességből a következő választ
adom:

Képviselő úr hasonló tartalommal tette fel K/328. számú írásbeli kérdését ("Kívánja-e
a Kormány szigorúbban szabályozni a műanyag zacskók magyarországi forgalomba
hozatalát, használatát?" címmel), amelyre a 2018. június 13-án kelt válaszban
részletesen bemutattuk az európai uniós és hazai jogszabályi környezet, az
előírások hazai teljesítésének jelenlegi helyzetét.

Tájékoztattuk, hogy a kormányzati intézkedések hatására a forgalomba hozott
műanyag bevásárló-reklámtáskák mennyisége - az irányadó 2011-es adatokhoz
képest - a felére csökkent. A hazai éves felhasználás pedig már most az uniós
irányelvben 2019. december 31-i határidővel kitűzött célérték alatt van. A hivatkozott
kérdés megválaszolása óta eltelt másfél hónapban a kormányzat tovább dolgozott a
probléma megoldásán.

Az Európai Bizottság 2018. május 28-án hozta nyilvánosságra az egyes
műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló irányelv
tervezetét, amely szerint konkrét tiltó, korlátozó intézkedéseket vár a tagállamoktól
az egyszer használatos műanyag termékekre vonatkozóan. A Bizottság célkitűzéseit
támogathatónak tartjuk. A tervezettel kapcsolatos hazai induló mandátum
elkészítése az ágazati résztvevők (gyártók, forgalmazók, hulladékgazdálkodási
szereplők) bevonásával folyamatban van. A beérkező szakmai észrevételek
értékelése után alakítjuk ki a magyar álláspontot, és határozzuk meg azokat a
gazdasági, szabályozási és egyéb eszközöket, amelyek a legelőnyösebb,
fenntartható módon tudják hosszú távon is segíteni a műanyag-termékek
használatának visszaszorítását.
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Az Európai Unió az elmúlt években több, a müanyagszennyezés megelőzésére
irányuló intézkedést tett (pl. Körforgásos Gazdaság irányelv-módosító csomag, A
műanyagok körforgásos gazdaságban betöltött szerepével kapcsolatos európai
stratégia), amelyek kölcsönhatásait, a hazai jogi, gazdasági, környezeti és társadalmi
rendszerbe történő beillesztésük lehetőségeit átfogóan szükséges megvizsgálni.
Jelenleg zajlanak azok a vizsgálatok, amelyek eredményei mentén döntés születhet
a további intézkedésekről.

Budapest, 2018. augusztus .. ~ "
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