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Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése

Irányelvi javaslat (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

_____________________________________________________________

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A műanyag sokféle 
felhasználhatósága és viszonylag alacsony 
költségei miatt ez az anyag egyre jobban 
átszövi a mindennapi életet. Egyre 
növekvő alkalmazása olyan rövid életű 
alkalmazásokban, amelyeket nem 
újrahasznosításra vagy költséghatékony 
újrafeldolgozásra terveztek, azt 
eredményezi, hogy a kapcsolódó gyártási 
és fogyasztási szerkezet egyre kevésbé 
hatékony, ugyanakkor egyre lineárisabb. 
Ezért a körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési terv32 keretében a Bizottság 
megalkotta a műanyagokkal kapcsolatos 
európai stratégiát33, amelynek kezelnie 
kell a műanyaghulladék folyamatosan 
növekvő keletkezését és annak a 
környezetbe, különösen a tengeri 
környezetbe szivárgását, annak 
érdekében, hogy elérjük a műanyagok 
valóban körforgásos életciklusát.

(1) A műanyag sokrétű 
felhasználhatóságából és viszonylag 
alacsony költségéből adódóan egyre 
inkább a mindennapi élet részévé válik. A 
műanyag világszintű előállítása jelentősen 
megnövekedett, és 2017-ben elérte a 
348 millió tonnát. Európa részesedése 
ebből a mennyiségből 18,5% volt 
(64,4 millió tonna, ami az előző évhez 
viszonyítva 3,4%-os növekedést jelent). A 
műanyag egyre növekvő felhasználása 
olyan rövid életű alkalmazásokban, 
amelyeket nem újrafelhasználásra vagy 
költséghatékony újrafeldolgozásra 
terveztek, azt eredményezi, hogy a 
kapcsolódó gyártási és fogyasztási 
szerkezet egyre kevésbé hatékony, 
ugyanakkor egyre lineárisabb. Ezért a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési terv32 keretében a Bizottság azt 
a következtetést vonta le a műanyagokkal 
kapcsolatos uniós stratégiában33, hogy 
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foglalkozni kell a műanyaghulladék egyre 
fokozódó képződésének és a környezetbe, 
különösen a tengeri környezetbe való 
bejutásának problémájával, hogy 
megvalósítsuk a műanyagok valóban 
körforgásos életciklusát és csökkentsük a 
környezetben fellelhető műanyagok 
összmennyiségét. A műanyagokkal 
kapcsolatos uniós stratégia egy apró első 
lépés a körforgásos gazdaság 
megteremtése felé, amely a 
műanyagtermékek használatának 
csökkentésén, újrafelhasználásán és 
újrafeldolgozásán alapul.

__________________ __________________
32 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának Az anyagkörforgás 
megvalósítása – a körforgásos gazdaságra 
vonatkozó uniós cselekvési terv 
(COM(2015)0614 final).

32 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: „Az anyagkörforgás 
megvalósítása – a körforgásos gazdaságra 
vonatkozó uniós cselekvési terv” 
(COM(2015)0614).

33 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának A műanyagok 
körforgásos gazdaságban betöltött 
szerepével kapcsolatos európai stratégia 
(COM(2018) 28 final).

33 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: „A műanyagok 
körforgásos gazdaságban betöltött 
szerepével kapcsolatos európai stratégia” 
(COM(2018)0028).

Indokolás

Még ha ez világszintű probléma is, az Európai Uniónak vállalnia kell a felelősségét, és 
nemzetközileg vezető szerepet kell betöltenie a tengeri hulladék elleni küzdelemben.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A műanyag hasznos szerepet játszik 
a gazdaságban, és számos ágazatban 
alapvető alkalmazási lehetőségeket 
biztosít. A műanyagot különösen a 
csomagolási ágazatban (40%) és az 
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építőiparban (20%) használják. Ezenkívül 
a műanyag használata fontos az 
autóiparban, az elektromos és 
elektronikus berendezések iparágában, 
valamint az élelmiszeripari és a 
mezőgazdasági ágazatban. Mindazonáltal 
az egyes műanyagtermékek jelentős 
negatív környezeti, egészségügyi és 
gazdasági hatásai szükségessé teszik a jogi 
keret kialakítását e jelentős negatív 
hatások hatékony csökkentése érdekében, 
beleértve akár bizonyos olyan, egyszer 
használatos termékek forgalmazásának 
korlátozását is, amelyek már most több 
körforgásos jellegű alternatívával 
rendelkeznek.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az újrafelhasználható termékeket és 
újrahasznosítási rendszereket előtérbe 
helyező körforgásos szemlélet a keletkező 
hulladék csökkenését eredményezi, és ez a 
fajta megelőzés képezi az Európai 
Parlament és a Tanács 2008/98/EK 
irányelve34 4. cikkében foglalt 
hulladékhierarchia csúcspontját.Ez a fajta 
szemlélet az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fogyasztási és termelési 
szokások kialakítására irányuló 12. 
fenntartható fejlesztési céljával35 is 
összhangban van.

(2) Az ezen irányelvben meghatározott 
intézkedéseknek teljes mértékben olyan 
körforgásos megközelítésekre kell 
épülniük, amelyek a biztonságos, nem 
mérgező, veszélyes anyagoktól mentes 
újrafelhasználható termékeket és az 
újrafelhasználási rendszereket helyezik 
előtérbe az egyszer használatos 
termékekkel szemben. Valamennyi 
intézkedésnek elsősorban a keletkező 
hulladék csökkentését kell céloznia, és elő 
kell segítenie a hulladékképződés 
megelőzését, mivel ez képezi az Európai 
Parlament és a Tanács 2008/98/EK 
irányelve34 4. cikkében foglalt 
hulladékhierarchia csúcspontját.Mivel 
rövid életciklusa miatt nagy 
valószínűséggel minden egyszer 
használatos termék negatív hatást 
gyakorol az éghajlatra vagy a környezetre, 
a hangsúlyt a megelőzésre és a termékek 
újrafelhasználására kell helyezni, amely 
jelentős mennyiségű szén-dioxid és 
értékes nyersanyag megtakarítását 
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eredményezheti. Ezen irányelv hozzájárul 
majd az Egyesült Nemzetek fenntartható 
fogyasztási és termelési szokások 
kialakítására irányuló 12. fenntartható 
fejlesztési céljának35 eléréséhez.

__________________ __________________
34 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/98/EK irányelve (2008. november 
19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 
2008.11.22., 3. o.).

34 Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/98/EK irányelve (2008. november 
19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 
2008.11.22., 3. o.).

35 Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én 
elfogadott 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrend.

35 Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én 
elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrend.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tengeri hulladék határokon átívelő 
természete miatt globális problémának 
számít. A tengeri hulladék csökkentése 
kulcsfontosságú lépés az Egyesült 
Nemzetek 14. fenntartható fejlesztési 
céljának teljesítéséhez, amely a 
fenntartható fejlődés érdekében az 
óceánok, tengerek és tengeri erőforrások 
megőrzésére és fenntartható használatára 
szólít fel36Az Uniónak ki kell vennie a 
részét a tengeri hulladék kezeléséből és 
arra kell törekednie, hogy a világ számára 
iránymutató szerepet töltsön be ezen a 
téren. Ebben az összefüggésben az Unió 
több nemzetközi fórum keretében – G20, 
G7, ENSZ – is azon dolgozik a 
partnereivel, hogy ösztönözze az 
összehangolt fellépést. Ez a 
kezdeményezés az Unió erre irányuló 
erőfeszítésének részét képezi.

(3) A tengeri hulladékot határokon 
átívelő természete miatt globális 
problémaként ismerik el. Egyre több 
hulladék kerül a világ óceánjaiba, ahol 
befolyásolja az ökoszisztémák egészségét, 
és az állatok pusztulását okozza. A tengeri 
hulladék csökkentése kulcsfontosságú 
lépés az Egyesült Nemzetek 14. 
fenntartható fejlesztési céljának 
teljesítéséhez, amely a fenntartható fejlődés 
érdekében az óceánok, tengerek és tengeri 
erőforrások megőrzésére és fenntartható 
használatára irányul36.Az Uniónak ki kell 
vennie a részét a tengeri hulladék 
problémájának orvoslásából, 
képződésének megelőzéséből és még 
hatékonyabb kezeléséből, és arra kell 
törekednie, hogy a világ számára 
iránymutató szerepet töltsön be ezen a 
téren. Ebben az összefüggésben az Unió 
több nemzetközi fórum keretében – G20, 
G7, ENSZ – is azon dolgozik a 
partnereivel, hogy ösztönözze az 
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összehangolt fellépést. Ez a 
kezdeményezés az Unió erre irányuló 
erőfeszítésének részét képezi. 

_________________ _________________
36 Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én 
elfogadott 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrend.

36 Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én 
elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó fenntartható fejlesztési 
menetrend.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Unióban a tengerparti 
szemétszámlálás alapján a tengeri hulladék 
80–85 %-a műanyag, ebből az egyszer 
használatos műanyag tételek aránya 50 %-
ot, a halászattal kapcsolatos tételek pedig 
27 %-ot tesznek ki. Az egyszer használatos 
műanyagtermékek közé a gyakran használt 
gyorsan forgó fogyasztási termékek széles 
skálája tartozik, amelyeket a 
rendeltetésszerű használatuk után 
eldobnak, ritkán hasznosítják újra, és 
általában szemétként végzik. A forgalomba 
hozott halászeszközök jelentős hányadát 
nem gyűjtik vissza hulladékkezelés 
céljából. Ezért az egyszer használatos 
műanyagtermékek és a műanyagot 
tartalmazó halászeszközök különösen 
súlyos problémát jelentenek a tengeri 
hulladékkal kapcsolatban, és komoly 
kockázatnak teszik ki a tengeri 
ökoszisztémát, a biológiai sokféleséget, és 
– potenciálisan – az emberi egészséget is, 
ezen kívül az olyan tevékenységeknek is 
károkat okoznak, mint például a turizmus, 
a halászat és a szállítmányozás.

(5) Az Unióban a tengerparti 
szemétszámlálás alapján a tengeri hulladék 
80–85%-a műanyag, ebből az egyszer 
használatos műanyag cikkek aránya 50%-
ot, a halászattal kapcsolatos cikkek pedig 
27%-ot tesznek ki.Az egyszer használatos 
műanyagtermékek közé a gyakran használt 
gyorsan forgó fogyasztási termékek széles 
skálája tartozik, amelyeket a 
rendeltetésszerű használatuk után 
eldobnak, azokat ritkán dolgozzák fel újra, 
és általában hulladékként végzik. A 
forgalomba hozott halászeszközök és 
akvakultúrában használt eszközök jelentős 
hányadát nem gyűjtik vissza 
hulladékkezelés céljából. Ezért az egyszer 
használatos műanyagtermékek és a 
műanyagot tartalmazó halászeszközök és 
akvakultúrában használt eszközök – 
például az etetőcsészék, csapdák, úszók, 
valamint bóják, hálók, kötelek, zsinórok 
és madzagok – különösen súlyos problémát 
jelentenek a tengeri hulladékkal 
kapcsolatban, és komoly kockázatot 
jelentenek a tengeri ökoszisztémára, a 
biológiai sokféleségre és az emberek és 
állatok egészségére nézve, ezenkívül az 
olyan tevékenységekben is károkat 
okoznak, mint például a turizmus, a 
halászat és a szállítmányozás.
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Tanács 2018. június 25-i ülésén 
elfogadta „A körforgásos gazdaságra 
vonatkozó uniós cselekvési terv 
megvalósítása” című következtetéseit, 
amelyek egyértelműen támogatják a 
termékekhez szándékosan hozzáadott 
mikroműanyagok és az oxidatív úton 
lebomló műanyagok Unióban történő 
használatának korlátozására irányuló 
uniós és globális szinten vállalt 
cselekvéseket, valamint a textilekből, 
gumiabroncsokból és a pelletek gyártást 
megelőző folyamatai során fellépő 
szivárgásokból származó 
mikroműanyagok csökkentésére 
vonatkozó műanyag-stratégiában tervezett 
cselekvéseket. Az Unió már most is 
cselekszik, mivel a REACH keretében 
zajlik egy folyamat, amelynek során a 
Bizottság arra kérte az Európai 
Vegyianyag-ügynökséget, hogy dolgozzon 
ki egy XV. melléklet szerinti korlátozási 
dokumentációt a fogyasztói vagy 
foglalkozásszerű felhasználásra szánt, 
bármilyen típusú termékekhez 
szándékosan hozzáadott mikroműanyag-
részecskék használatával kapcsolatban.

Indokolás

Mivel számos tagállam már hozott jogszabályokat ezen a területen, fontos, hogy az EU 
fellépjen az ECHA értékelése alapján, és 2020-ig korlátozza a fogyasztói vagy 
foglalkozásszerű felhasználásra szánt termékekhez szándékosan hozzáadott mikroműanyag-
részecskék használatát.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az Uniónak a mikroműanyagok 
problémájával kapcsolatban átfogó 
megközelítést kell elfogadnia, és 
valamennyi gyártót ösztönöznie kell arra, 
hogy szigorúan korlátozzák a 
mikroműanyagokat a készítményeikben, 
különös tekintettel a textil- és 
gumiabroncsgyártókra, mivel a szintetikus 
ruhák és gumiabroncsok a közvetlenül a 
vízi környezetbe kerülő mikroműanyagok 
63%-át teszik ki.

Indokolás

Bár a mikroműanyagokra (azaz az 5 mm-nél kisebb műanyagdarabokra) az irányelv hatálya 
nem terjed ki, és azokkal külön fellépések foglalkoznak a műanyag-stratégia keretén belül, 
fontos meghatározni, hogy az Európai Uniónak ezt a problémát átfogó módon kell 
megközelítenie, tekintettel a tengeri műanyaghulladék környezetre, tengeri állatvilágra és 
emberi egészségre gyakorolt hatásaira.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A már létező uniós jogszabályok40 és 
szabályozási eszközök adnak némi 
szabályozási választ a tengeri hulladék 
kezelésének kérdésre. Nevezetesen, a 
műanyaghulladék az átfogó uniós 
hulladékgazdálkodási intézkedések és 
célok, például a műanyag csomagolási 
hulladékok újrahasznosítási céljának 
hatálya41, illetve a nemrég elfogadott 
műanyag-stratégia céljának42 a hatálya alá 
esik, amelynek értelmében 2030-ig el kell 
érni, hogy az összes műanyag-csomagolás 
újrahasznosítható legyen. Azonban a 
szóban forgó jogszabályoknak a tengeri 
hulladékra gyakorolt hatása nem elegendő, 
és a tengeri hulladék megelőzésére és 
csökkentésére irányuló nemzeti 
intézkedések hatálya és célkitűzéseinek 
szintje között is eltérések mutatkoznak. 

(6) A megfelelő hulladékkezelés 
továbbra is kulcsfontosságú a (tengeri) 
hulladék megelőzése szempontjából. A 
már létező uniós jogszabályok40 és 
szakpolitikai eszközök adnak némi 
szabályozási választ a tengeri hulladék 
kezelésének kérdésére. A 
műanyaghulladékra ugyanis átfogó uniós 
hulladékgazdálkodási intézkedések és 
célértékek vonatkoznak, például a 
műanyag csomagolási hulladékokra 
vonatkozó újrafeldolgozási cél41, illetve a 
műanyag-stratégia keretében nemrégiben 
elfogadott cél42, amelynek értelmében 
2030-ig el kell érni, hogy az összes 
műanyag-csomagolás újrafeldolgozható 
legyen. Azonban a szóban forgó 
jogszabályoknak a tengeri hulladékra 
gyakorolt hatása nem elegendő, és a tengeri 



PE624.162/ 8

HU

Ezenfelül egyes intézkedések, különösen 
az egyszer használatos műanyagtermékek 
forgalomba hozatali korlátozásai, 
kereskedelmi akadályokat teremthetnek és 
torzíthatják a versenyt az Unión belül.

hulladék megelőzésére és csökkentésére 
irányuló nemzeti intézkedések hatálya és 
célkitűzéseinek szintje között is eltérések 
mutatkoznak. Ezenfelül egyes 
intézkedések, különösen az egyszer 
használatos műanyagtermékek forgalomba 
hozatalát érintő korlátozások 
kereskedelmi akadályokat teremthetnek, és 
torzíthatják a versenyt az Unión belül.

__________________ __________________
40 2008/98/EK irányelv, 2000/59/EK 
irányelv, 2000/60/EK irányelv, 
2008/56/EK irányelv, valamint a közös 
halászati politika szabályainak betartását 
biztosító közösségi ellenőrző rendszer 
létrehozásáról, a 847/96/EK, a 
2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 
768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 
2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 
509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 
1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 
1342/2008/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK 
és az 1966/2006/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2009. november 
20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 
343., 2009.12.22., 1. o.).

40 2008/98/EK irányelv, 2000/59/EK 
irányelv, 2000/60/EK irányelv, 
2008/56/EK irányelv, valamint a közös 
halászati politika szabályainak betartását 
biztosító közösségi ellenőrző rendszer 
létrehozásáról, a 847/96/EK, a 
2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 
768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 
2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 
509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 
1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 
1342/2008/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK 
és az 1966/2006/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2009. november 
20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 
343., 2009.12.22., 1. o.).

41 Az Európai Parlament és a Tanács 
94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a 
csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 
10. o.).

41 Az Európai Parlament és a Tanács 
94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a 
csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 
10. o.).

42 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának A műanyagok 
körforgásos gazdaságban betöltött 
szerepével kapcsolatos európai stratégia 
(COM(2018) 28 final).

42 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: „A műanyagok 
körforgásos gazdaságban betöltött 
szerepével kapcsolatos európai stratégia” 
(COM(2018)0028).

Indokolás

Fontos kiemelni, hogy a hulladék megelőzése a megfelelő hulladékkezeléssel kezdődik.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
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6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A kutatás és az innováció 
előmozdítása a csomagolási ágazatban 
kulcsfontosságú tényező a fenntarthatóbb 
értéklánc támogatásában. Ebből a célból 
erősíteni szükséges a kapcsolódó 
finanszírozási mechanizmusokat az 
európai K+F programozási eszközök – pl. 
az Európai Unió kutatási és fejlesztési 
keretprogramjai (azaz a Horizont 2020) – 
keretében, figyelembe véve a rövidesen 
elkészülő, műanyagokra vonatkozó 
stratégiai kutatási és innovációs 
menetrendet is.

Indokolás

A csomagolási ágazatban a kutatás és innováció számára a kapcsolódó támogatás és 
erőforrások biztosítása szükséges lépés a műanyag-stratégia célkitűzéseinek elérése felé.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az erőforrásokat oda kell irányítani, 
ahol a legnagyobb szükség van rájuk, ezért 
ennek az irányelvnek csak a leggyakoribb 
egyszer használatos műanyagtermékekre 
kell vonatkozni, amelyek a becslések 
szerint az uniós tengerpartokon elvégzett 
számlálások során talált egyszer 
használatos műanyagok körülbelül 86 %-át 
teszik ki.

(7) Annak érdekében, hogy az 
erőfeszítések oda összpontosuljanak, ahol 
azokra a legnagyobb szükség van, ennek 
az irányelvnek csak a leggyakrabban 
előforduló egyszer használatos 
műanyagtermékekre és halászeszközökre 
kell kiterjednie. Az ezen irányelvben 
foglalt intézkedések hatálya alá tartozó, 
egyszer használatos műanyagtermékek a 
becslések szerint az uniós tengerpartokon 
elvégzett számlálások során talált egyszer 
használatos műanyagok körülbelül 86 %-át 
teszik ki.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
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7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Ez az irányelv nem érinti a 
94/62/EK irányelv egyszer használatos – a 
94/62/EK irányelv 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott 
csomagolásnak minősülő – 
műanyagtermékekre vonatkozó 
rendelkezéseit.

Indokolás

Tisztázni kell a 94/62/EK irányelv hatálya alá tartozó, egyszer használatos csomagolások 
helyzetét.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A Bizottság vizsgálati jelentésének ki 
kell térnie arra, hogy a hatály 
kiszélesíthető-e általánosságban az 
egyszer használatos termékekre.

Indokolás

A felülvizsgálat során mérlegelni kell egy egyértelmű és egységes szemlélet kialakításának 
lehetőségét az egyszer használatos termékekre vonatkozóan, amely az életciklus-alapelveket is 
figyelembe veszi.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7c) A nagyméretű műanyagokkal, 
valamint az azokból keletkező kisebb 
darabokkal vagy mikroműanyagokkal 
való szárazföldi, illetve talajszennyezés 
jelentős lehet helyi vagy regionális 
szinten. A helyi szintű szennyezés a 
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műanyagok intenzív mezőgazdasági 
felhasználása miatt lehet nagymértékű. A 
műanyaghulladék környezetre, valamint 
az emberi és állati egészségre gyakorolt 
hatásának csökkentése érdekében 
alaposan meg kell vizsgálni a 
mezőgazdasági területekről származó 
műanyagszennyezést.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A műanyagtermékek gyártása során 
azok teljes élettartamát figyelembe kell 
venni. A műanyagtermékek 
környezettudatos tervezésének mindig ki 
kell terjednie a gyártási szakaszra, 
valamint a termék 
újrafeldolgozhatóságára és lehetőség 
szerint annak újrafelhasználhatóságára 
is. A gyártókat ösztönözni kell arra, hogy 
a termékeik gyártásához adott esetben 
egykomponensű vagy kompatibilis 
polimereket használjanak a válogatás 
megkönnyítése és az újrafeldolgozhatóság 
növelése érdekében, különösen a 
műanyag csomagolóanyagok esetében.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy egyértelműen 
meghatározzuk ennek az irányelvnek a 
hatályát, meg kell határozni az egyszer 
használatos műanyagtermék fogalmát. A 
definíció nem foglalja magába azokat a 
műanyagtermékeket, amelyeket úgy 
terveztek meg, alakítottak ki és hoztak 

(9) Annak érdekében, hogy 
egyértelműen meghatározzuk ennek az 
irányelvnek a hatályát, meg kell határozni 
az egyszer használatos műanyagtermék 
fogalmát. A meghatározásnak az olyan 
eldobható termékeket kell magában 
foglalnia, amelyek részben vagy teljesen 
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forgalomba, hogy életciklusuk alatt 
többször vagy több körben feltölthetőek 
legyenek, illetve eredeti rendeltetésüknek 
megfelelő célból újrafelhasználhatóak 
legyenek. 

műanyagból készültek, és amelyeket úgy 
terveztek meg, alakítottak ki vagy hoztak 
forgalomba, hogy csupán egy 
alkalommal, egy rövidebb időszakon belül 
használják, mielőtt eldobnák azokat; ezért 
a meghatározásból ki kell zárni azokat a 
műanyagtermékeket, amelyeket úgy 
terveznek meg, alakítanak ki vagy hoznak 
forgalomba, hogy életciklusuk alatt több 
utat vagy fordulót teljesítsenek azáltal, 
hogy az eredeti rendeltetésük szerinti 
célból újratöltik vagy újra felhasználják 
azokat.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A termékek és anyagok értékének a 
lehető leghosszabb ideig való 
megőrzésével, illetve a kevesebb hulladék 
termelésével az Unió gazdasága még 
versenyképesebbé és ellenállóbbá válhat, 
ugyanakkor csökkenhet az értékes 
erőforrásokra és a környezetre nehezedő 
nyomás.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az egyszer használatos 
műanyagtermékekre több tényezőtől 
függően egy vagy több intézkedésnek kell 
vonatkozni, ilyen a tényezők a megfelelő 
és fenntarthatóbb alternatívák elérhetősége, 
a fogyasztási szerkezet megváltoztatásának 
kivitelezhetősége, illetve az, hogy a már 
meglévő uniós jogszabályok mennyire 
fedik le azokat.

(10) Az egyszer használatos 
műanyagtermékekre több tényezőtől 
függően egy vagy több intézkedésnek kell 
vonatkoznia; ilyen tényezők a megfelelő és 
fenntarthatóbb alternatívák elérhetősége – 
az életciklus-alapelveket figyelembe véve –
, a fogyasztási szerkezet 
megváltoztatásának kivitelezhetősége, 
illetve az, hogy a már meglévő uniós 
jogszabályok mennyire fedik le azokat.
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Indokolás

Fontos, hogy ezek az intézkedések javítsák az általános környezetvédelmi eredményeket, 
figyelembe véve az életciklus-alapelveket.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Bizonyos egyszer használatos 
műanyagtermékek esetén nem állnak még 
rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb 
alternatívák, és a legtöbb ilyen jellegű 
egyszer használatos műanyagtermék 
fogyasztása várhatóan növekedni fog. 
Ennek a trendnek a megfordítása és a 
fenntarthatóbb megoldások felé történő 
elmozdulás támogatása érdekében elő kell 
írni, hogy a tagállamok hozzák meg a 
szükséges intézkedéseket e termékek 
fogyasztásának jelentős csökkentése 
érdekében, mégpedig úgy, hogy az ne 
veszélyeztesse az élelmiszerhigiéniát és az 
élelmiszerbiztonságot, a helyes higiéniai 
gyakorlatokat, a helyes gyártási 
gyakorlatokat, a fogyasztók tájékoztatását, 
vagy az Unió élelmiszerekről szóló 
jogszabályaiban meghatározott nyomon 
követhetőséget44.

(11) Bizonyos egyszer használatos 
műanyagtermékek esetén nem állnak még 
rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb 
alternatívák, és a legtöbb ilyen jellegű 
egyszer használatos műanyagtermék 
fogyasztása várhatóan növekedni fog. 
Ennek a trendnek a megfordítása és a 
biztonságos és fenntartható megoldások 
felé történő elmozdulás támogatása 
érdekében elő kell írni, hogy a tagállamok 
hozzák meg a szükséges intézkedéseket e 
termékek fogyasztásának nagymértékű és 
folyamatos csökkentése érdekében, amint 
ez a műanyag tasakok esetében történik az 
(EU) 2015/720 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel43a módosított 94/62/EK 
irányelv keretében, a 94/62/EK irányelv 
18. cikkének sérelme nélkül, és úgy, hogy 
az ne veszélyeztesse az élelmiszer-
higiéniát és az élelmiszer-biztonságot, a 
helyes higiéniai gyakorlatokat, a helyes 
gyártási gyakorlatokat, a fogyasztók 
tájékoztatását vagy az Unió élelmiszerekről 
szóló jogszabályaiban44 előírt nyomon 
követhetőséget. Ezeknek az 
intézkedéseknek azokra az ételtároló 
edényekre kell vonatkozniuk, amelyek 
megfelelnek az összes alábbi 
kritériumnak: a szóban forgó ételt az 
ételtartóból történő, további előkészítés 
nélküli, azonnali fogyasztásra szánták. A 
tagállamoknak a lehető 
legambiciózusabbnak kell lenniük a fenti 
intézkedések tekintetében, amelyeknek 
arányosaknak kell lenniük a különféle 
termékekből és felhasználásokból eredő 
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hulladékképződés jelentőségével. A 
tagállamoknak nemzeti célértékeket kell 
elfogadniuk az ambiciózus és folyamatos 
csökkentés megvalósítása érdekében tett 
intézkedések hatásainak 
számszerűsítésére. A tagállamoknak 
ösztönözniük kell az olyan termékek 
használatát, amelyek többféle 
felhasználásra is alkalmasak, és amelyek 
a hulladékká válásukat követően az áruk 
szabad belső piaci áramlásának 
veszélyeztetése nélkül alkalmasak az 
újrafelhasználásra és újrafeldolgozásra 
történő előkészítésre. Az említett 
intézkedéseknek figyelembe kell venniük a 
termékek teljes életcikluson át – többek 
között a tengeri környezetben – kifejtett 
hatását, és meg kell felelniük a 
hulladékhierarchiának.

___________________ ___________________
43a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/720 irányelve (2015. április 
29.) a 94/62/EK irányelvnek a könnyű 
műanyag hordtasakok felhasználásának 
csökkentése tekintetében történő 
módosításáról (HL L 115., 2015.5.6., 11. 
o.).

44 Az élelmiszerjog általános elveiről és 
követelményeiről szóló 178/2002/EK 
rendelet (HL L 31., 2002.2.1, 1–24. o.), az 
élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK 
rendelet (HL L 139., 2004.4.30., 1–54. o.), 
az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagokról és 
tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet, és 
az élelmiszerbiztonságról, higiéniáról és 
címkézésről szóló egyéb vonatkozó 
jogszabályok (HL L 338., 2004.11.13., 4–
17. o.).

44 Az élelmiszerjog általános elveiről és 
követelményeiről szóló 178/2002/EK 
rendelet (HL L 31., 2002.2.1, 1–24. o.), az 
élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK 
rendelet (HL L 139., 2004.4.30., 1–54. o.), 
az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagokról és 
tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet, 
valamint az élelmiszer-biztonságról, 
higiéniáról és címkézésről szóló egyéb 
vonatkozó jogszabályok (HL L 338., 
2004.11.13., 4. o.).

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A dohánytermékekhez használt 
szűrők a második legszennyezőbb egyszer 
használatos műanyagtermékek. Bár a 
dohánytermékekhez használt növényi 
cellulózszűrők piaci részesedése 
növekedni látszik, az elérhető alternatívák 
elfogadhatósága nem egyértelmű. 
Továbbá, a szűrővel rendelkező 
dohánytermékek környezetre gyakorolt 
jelentős hatását nem lehet figyelmen kívül 
hagyni, mivel ezek a szűrők kisebb 
műanyag darabokra törhetnek. A használt 
dohányszűrők ezenkívül tartalmaznak 
számos, a környezetre ártalmas vegyi 
anyagot, amelyek közül legalább 50 az 
emberre ismerten rákkeltő hatású, 
valamint nehézfémeket is, amelyek 
átjuthatnak a szűrőn és károsíthatják a 
környező földeket, levegőt és vízi 
környezetet. A fogyasztás utáni hulladék 
környezeti hatásának kezelése érdekében 
intézkedések széles körére van szükség a 
szűrővel rendelkező dohánytermékek 
esetében, a műanyagot tartalmazó egyszer 
használatos, eldobható szűrők 
használatának csökkentésétől kezdve 
egészen a kiterjesztett gyártói felelősségig, 
biztosítva a hulladék felelősségteljes 
ártalmatlanítását és eltakarítási 
költségeinek fedezését. A jelenleg az 
adófizetők által viselt jelentős gyűjtési és 
válogatási költségek kezelése érdekében a 
kiterjesztett gyártói felelősségi 
rendszereknek fedezniük kell a 
hulladéktakarítás és a megfelelő 
hulladékgyűjtési infrastruktúrák 
költségeit. Ezen intézkedések részeként a 
tagállamok ösztönzőket hozhatnának létre 
egy cigarettacsikk-visszagyűjtő lánc 
kialakítása érdekében, amelynek során a 
cigarettaszűrők összetételének 60%-át 
alkotó műanyagot, a cellulóz-acetátot 
eltávolítják, majd új műanyagtárgyakká 
alakítják át.
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Indokolás

Thrown on the roadways, a cigarette butt takes up to ten or twelve years to deteriorate. Very 
volatile, it also regularly ends up in the rivers it contributes to polluting. In this regard, it is 
very appropriate to extend the polluter-pays principle to cigarette manufacturers that put on 
the market products whose waste is very difficult to recycle. According to figures provided by 
the European Commission, tobacco product filters are the second most polluting single use 
plastic items, after plastic bottles that contribute to marine litter. As the only provisions in the 
Commission proposal dealing with tobacco manufacturers are extended responsibility and 
awareness raising measures, the rapporteur wants to go further and suggests a wide range of 
measures such as consumption reduction targets for tobacco product filters.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Egyéb egyszer használatos 
műanyagtermékek esetén már léteznek 
megfelelő,fenntarthatóbb és egyben 
megfizethető alternatívák. Az ilyen 
termékek környezetre gyakorolt káros 
hatásainak korlátozása érdekében elő kell 
írni, hogy a tagállamok tiltsák meg ezek 
forgalomba hozatalát az Unió piacain. 
Ezzel a már elérhető és fenntarthatóbb 
alternatívák használatát, valamint a 
fenntarthatóbb üzleti modellekre, 
újrahasznosítási alternatívákra és az 
anyagok kiváltására irányuló innovatív 
megoldásokat támogatnák.

(12) Egyéb egyszer használatos 
műanyagtermékek esetén már léteznek 
megfelelő, fenntarthatóbb és egyben 
megfizethető alternatívák. Az ilyen 
termékek környezetre gyakorolt káros 
hatásainak korlátozása érdekében elő kell 
írni, hogy a tagállamok tiltsák meg ezek 
forgalomba hozatalát az Unió piacán. 
Ezzel a már elérhető és fenntarthatóbb, a 
meglévő előírásoknak és uniós 
jogszabályoknak megfelelő alternatívák 
használatát, valamint a fenntarthatóbb 
üzleti modellekre, az újrafelhasználási 
alternatívákra és az anyagok kiváltására 
irányuló innovatív megoldásokat 
támogatnák, a 2008/98/EK irányelv 4. 
cikkében meghatározott 
hulladékhierarchiával összhangban. Az 
ebben az irányelvben bevezetett 
forgalombahozatali korlátozásoknak ki 
kell terjedniük az oxidatív biológiai úton 
lebontható műanyagból készült 
termékekre is, mivel az ilyen típusú 
műanyag biológiailag nem megfelelően 
bomlik le, így hozzájárul a környezet 
mikroműanyag-szennyezéséhez, nem 
komposztálható, negatívan befolyásolja a 
hagyományos műanyag újrafeldolgozását, 
és nem jár bizonyított környezeti 
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haszonnal. Korlátozni kell az expandált 
polisztirolból készült, egyszer használatos 
étel- és italtároló edények használatát is, 
tekintettel a tengeri környezetben 
található polisztirol-hulladék jelentős 
előfordulására és a rendelkezésre álló 
alternatívákra. 

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A műanyag tányérok és evőeszközök 
esetében, még ha rendelkezésre állnak is 
megfelelő és fenntarthatóbb alternatívák, 
indokolt esetben és elkerülendő bizonyos 
társadalmi szolgáltatások, például az 
oktatási és egészségügyi intézményekben 
nyújtott étkeztetés folyamatosságának 
megszakadását, helyénvaló korlátozott 
haladékot biztosítani az e termékek uniós 
piacon való forgalomba hozatalára 
vonatkozó tilalom alkalmazása 
tekintetében.

Indokolás

A kompromisszum megtalálása érdekében az előadó természetesen fenntartja az irányelv 
jelenlegi hatókörét, különösen ami a tilalom alá eső termékek jegyzékét illeti, de kétéves 
időszakot javasol a műanyag tányérok és evőeszközök használatának fokozatos 
megszüntetésére, amelynek határideje így 2023 lenne. Ez összhangban van a közbeszerzésről 
szóló 2014/24/EU irányelv rendelkezéseivel, és célja bizonyos társadalmi szolgáltatások, 
például az oktatási és egészségügyi intézményekben nyújtott étkeztetés folyamatosságának 
biztosítása.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)



PE624.162/ 18

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) Az (EU) 2015/720 irányelvvel 
módosított 94/62/EK irányelv arra 
kötelezte a Bizottságot, hogy 2017. május 
27-ig az életciklusra gyakorolt hatások 
alapján végezzen jogalkotási 
felülvizsgálatot a nagyon könnyű 
műanyag hordtasakok használatának 
csökkentésére irányuló intézkedésekkel 
kapcsolatban. A Bizottság eddig nem 
végezte el ezt a felülvizsgálatot. Mivel az 
ilyen műanyag hordtasakokat rendkívül 
gyakran kidobják, ezzel növelve a tengeri 
hulladék mennyiségét, célszerű olyan 
intézkedéseket bevezetni, amelyek a 
kifejezetten szükséges használatra 
korlátozzák a forgalomba hozatalukat. A 
nagyon könnyű műanyag hordtasakokat 
nem szabad ömlesztett élelmiszerek 
csomagolásaként forgalomba hozni, 
kivéve, ha az higiéniai okokból, vagy 
pedig nedves élelmiszerek (mint a nyers 
hús, hal vagy tejtermékek) csomagolása 
céljából szükséges. A nagyon könnyű 
műanyag hordtasakok esetében, 
amelyekre nem vonatkozik az említett 
forgalombahozatali korlátozás, az (EU) 
2015/720 irányelv meglévő rendelkezései 
maradnak irányadók.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) Az ebben az irányelvben foglalt, a 
nem műanyag alternatívák használatát 
elősegítő intézkedések semmilyen 
körülmények között sem okozhatják a 
környezetre és az éghajlatra káros hatások 
– például a szén-dioxid-kibocsátás vagy az 
értékes erőforrások kizsákmányolásának 
– növekedését. Bár számos nem műanyag 
alternatíva természetes alapanyagokból 
készül és minden valószínűség szerint a 
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biogazdaságból származik, különösen 
fontos gondoskodni ezeknek az 
anyagoknak a fenntarthatóságáról. A 
hulladékhierarchia tekintetében az ezen 
irányelvben meghatározott 
intézkedéseknek és végrehajtásuknak 
mindig a megelőzést vagy az 
újrafelhasználható termékekre való 
áttérést kell előtérbe helyezniük más, 
egyszer használatos alternatívákkal 
szemben, még akkor is, ha azok nem 
műanyagból készülnek.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az italpalackok kupakjai és fedelei, 
amelyeknek jelentős része műanyagból 
készült, az egyik leggyakrabban előforduló 
egyszer használatos műanyaghulladék az 
Unió tengerpartjain. Ezért az egyszer 
használatos műanyagterméknek minősülő 
italtartók forgalomba hozatala csak akkor 
lenne megengedett, ha teljesítik a rájuk 
vonatkozó termékkialakítási 
követelményeket, amelyekkel jelentősen 
lehetne csökkenteni az italtartók 
kupakjainak és fedeleinek a környezetbe 
történő szivárgását. Az egyszer használatos 
terméknek és csomagolásnak minősülő 
italtartók esetén ez a követelmény a 
94/62/EGK irányelv II. mellékletében 
előírt, összetételre vonatkozó alapvető 
követelménynek, illetve a csomagolás 
újrafelhasználható és hasznosítható, többek 
között újrahasznosítható jellegére 
vonatkozó követelménynek a kiegészítése. 
A termékkialakítási követelményeknek 
való megfelelés elősegítése és a belső piac 
zavartalan működésének a biztosítása 
érdekében az 1025/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek45 
megfelelően elfogadott harmonizált 

(13) Az italpalackok műanyagból készült 
kupakjai és fedelei az egyik leggyakrabban 
előforduló egyszer használatos 
műanyaghulladék az Unió tengerpartjain. 
Ezért az egyszer használatos 
műanyagterméknek minősülő italtartók 
forgalomba hozatala csak akkor 
engedélyezhető, ha teljesítik a rájuk 
vonatkozó termékkialakítási 
követelményeket, amelyekkel jelentősen 
csökkenthető a környezetbe jutó italtartó-
kupakok és -fedelek száma, és növelhető az 
újrafeldolgozott mennyiség. Az egyszer 
használatos műanyagterméknek és -
csomagolásnak minősülő italtartók 
esetében ez a követelmény a 94/62/EGK 
irányelv II. mellékletében előírt, a 
csomagolás összetételére, valamint 
újrafelhasználható és újrahasznosítható, 
többek között újrafeldolgozható jellegére 
vonatkozó lényegi követelmények 
kiegészítése. A termékkialakítási 
követelményeknek való megfelelés 
elősegítése és a belső piac zavartalan 
működésének a biztosítása érdekében az 
1025/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek45 megfelelően 
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szabványt kell kialakítani, és e szabvány 
betartása esetén vélelmezni kell az említett 
követelményeknek való megfelelést. Elég 
időt kell előirányozni a harmonizált 
szabvány kidolgozásához és annak 
lehetővé tételéhez, hogy a termelők a 
termékkialakítási követelmények 
alkalmazásával összefüggésben kiigazítsák 
termelési láncaikat.

elfogadott harmonizált szabványt kell 
kialakítani, és e szabvány betartása esetén 
vélelmezni kell az említett 
követelményeknek való megfelelést. Elég 
időt kell előirányozni a harmonizált 
szabvány kidolgozásához és annak 
lehetővé tételéhez, hogy a termelők a 
termékkialakítási követelmények 
alkalmazásával összefüggésben kiigazítsák 
termelési láncaikat. A műanyagok 
körforgásos használatának biztosítása 
érdekében gondoskodni kell az 
újrafeldolgozott anyagok piaci 
elterjedéséről. Ezért célszerű olyan 
követelményt bevezetni, amely 
meghatározza, hogy bizonyos 
termékeknek legalább milyen arányban 
kell újrafeldolgozható műanyagot 
tartalmazniuk.

___________________ ___________________
45 Az Európai Parlament és a Tanács 
1025/2012/EU rendelete (2012. október 
25.) az európai szabványosításról, a 
89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi 
irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 
95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 
2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK 
és a 2009/105/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 
87/95/EGK tanácsi határozat és az 
1673/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 
12. o.).

45 Az Európai Parlament és a Tanács 
1025/2012/EU rendelete (2012. október 
25.) az európai szabványosításról, a 
89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi 
irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 
95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 
2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK 
és a 2009/105/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 
87/95/EGK tanácsi határozat és az 
1673/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 
12. o.).

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A 94/62/EK irányelv 9. cikkének (5) 
bekezdése értelmében elvégzendő 
felülvizsgálattal összefüggésben a 
Bizottságnak figyelembe kell vennie a 
különböző csomagolóanyagok – többek 
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között a kompozit anyagok – relatív 
tulajdonságait az életciklus-értékelések 
alapján, különösen a megelőzésre és a 
körforgásos gazdaságra való tervezésre 
összpontosítva.

Indokolás

Solutions for attaching caps and lids to the bottles of carbonated drinks are not yet available 
on the market, given the specific requirements, including consumer safety, for the closures of 
such drinks. Additional time should therefore be given for the technical development of such 
solutions. The transition time should be long enough to allow for the development of the 
European standard as set out in this Article, and for a lead-in time to adopt production lines. 
Work on the European standard should start without any delay. In order to support the uptake 
of secondary raw materials and the functioning of the circular economy, a minimum level of 
recycled content should be established. Many players in the food and drinks sector have 
already committed to produce plastic bottles containing at least 25% of recycled plastics. It is 
important to support this commitment taken by the industry, which is directly involved in the 
overall solution to the major problem of marine litter. The changes to Article 6(1) and 6(2) 
are technical and aim at clarifying the scope of the Article.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) A nők egészségének védelme 
érdekében kerülni kell a veszélyes vegyi 
anyagok jelenlétét az egészségügyi 
betétekben és tamponokban, valamint a 
tampon-applikátorokban. Ugyanígy a nők 
társadalmi életben való teljes körű 
részvételének biztosítása érdekében 
alapvető fontosságú, hogy többször 
használható és gazdaságilag 
fenntarthatóbb megoldások álljanak 
rendelkezésre.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Bizonyos egyszer használatos 
műanyagtermékek azért kerülnek a 
környezetbe, mert nem megfelelő a 
hulladékkezelésük, például a 
csatornarendszerbe kerülnek vagy más 
helytelen módon kerülnek ki a 
környezetbe. Ezért azoknál az egyszer 
használatos műanyagtermékeknél, 
amelyeket gyakran ürítenek a 
csatornarendszerbe vagy hulladékként 
történő kezelésük más módon helytelen, 
jelölési követelményt kell támasztani. A 
jelölésnek tájékoztatni kell a fogyasztót a 
megfelelő hulladékártalmatlanítási 
lehetőségekről és/vagy a kerülendő 
hulladékártalmatlanítási opciókról 
és/vagy a helytelen hulladékkezelés miatt 
jelentkező negatív környezeti hatásokról. 
A Bizottságot fel kell hatalmazni a jelölés 
harmonizált formátumának kialakítására, 
amelynek során, adott esetben, 
reprezentatív fogyasztói csoportokkal 
tesztelni kell a javasolt jelölést annak 
biztosítása érdekében, hogy az hatékony és 
közérthető legyen.

(14) Bizonyos egyszer használatos 
műanyagtermékek a nem megfelelő 
elhelyezésük miatt jutnak a környezetbe, 
például a csatornarendszeren keresztül 
vagy más nem megfelelő eljárás útján. A 
csatornarendszerbe jutásuk jelentős 
gazdasági károkat is okozhat a 
csatornahálózatokban a szivattyúk és a 
csővezetékek eltömítésével. E termékek 
esetében gyakran jelentős 
információhiány van a termékek lényeges 
jellemzőit és a megfelelő 
hulladékelhelyezést illetően. Ezért azoknál 
az egyszer használatos 
műanyagtermékeknél, amelyeket gyakran 
dobnak ki a csatornarendszerbe vagy egyéb 
nem megfelelő módon, jelölési 
követelményt kell támasztani, és 
intézkedésekkel kell növelni a témával 
kapcsolatos tájékozottságot. A jelölésnek 
tájékoztatnia kell a fogyasztókat a 
megfelelő hulladékelhelyezési 
lehetőségekről és/vagy a kerülendő 
hulladékelhelyezési módokról, a 
hulladéknak a nem megfelelő elhelyezés 
miatti negatív környezeti hatásairól, 
valamint a termék műanyagtartalmáról és 
újrafeldolgozhatóságáról. A Bizottságot 
fel kell hatalmazni a jelölés harmonizált 
formátumának kialakítására, amelynek 
során – adott esetben – reprezentatív 
fogyasztói csoportokkal kell tesztelnie a 
javasolt jelölés megítélését annak 
biztosítása érdekében, hogy az hatékony és 
közérthető, ne pedig félrevezető legyen, 
továbbá mérlegelnie kell a már meglévő 
önkéntes megállapodásokat is. A 
halászeszközökre az 1224/2009/EK 
rendelet alapján elfogadott jelölési 
előírások vonatkoznak. A tagállamoknak 
végre kell hajtaniuk a FAO 
halászeszközök jelölésére vonatkozó 
önkéntes iránymutatásait.
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Indokolás

E módosítás célja, hogy a 10. cikkben előírtaknak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat a 
környezetben nem megfelelő módon elhelyezett termékek által a csatornahálózatokban okozott 
károkról.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Azon egyszer használatos 
műanyagtermékek esetén, ahol még nem 
állnak rendelkezésre megfelelő és 
fenntarthatóbb alternatívák, a 
tagállamoknak „a szennyező fizet” elv 
alapján kiterjesztett gyártói felelősségi 
rendszereket is be kell vezetni, amelyek 
fedezik a hulladékgazdálkodás és a 
szeméttakarítás költségeit, valamint 
azoknak a figyelemfelkeltő 
intézkedéseknek a költségeit, amelyek az 
ilyen jellegű szemetelés megelőzésére és 
csökkentésére irányulnak.

(15) Azon egyszer használatos 
műanyagtermékek esetében, amelyeknél 
még nem állnak rendelkezésre megfelelő és 
fenntarthatóbb alternatívák, a 
tagállamoknak „a szennyező fizet” elv 
alapján kiterjesztett gyártói felelősségi 
rendszereket is be kell vezetniük, amelyek 
fedezik a hulladékgazdálkodás és a 
hulladéktakarítás költségeit, valamint 
azoknak a figyelemfelkeltő 
intézkedéseknek a költségeit, amelyek az 
ilyen jellegű szennyezés megelőzésére és a 
helytelen fogyasztói magatartás kezelésére 
irányulnak. Ezek a költségek nem 
haladhatják meg a szolgáltatások 
költséghatékony módon történő 
nyújtásához szükséges mértéket, és azokat 
átlátható módon kell megállapítani az 
érintett szereplők között. A 
hulladéktakarítási költségeknek 
arányosaknak kell lenniük, és a 
2008/98/EK irányelv 8a. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban meghatározott 
egyértelmű célkitűzéseken kell 
alapulniuk. Ezeknek a célkitűzéseknek 
meg kell határozniuk a kiterjesztett 
gyártói felelősségi rendszer által fedezett 
takarítási tevékenységek tartalmát és 
mértékét az uniós jogszabályokban a 
hulladékképződés megelőzésére és a 
tengeri hulladékra vonatkozóan előírt 
megfelelő kötelezettségekkel összhangban. 
E tevékenységek közé kell tartoznia 
például az utcákon, piacokon és egyéb 
közterületeken, valamint nyilvános 
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rendezvényeken a szemetelés 
megelőzésének és a hulladék 
összegyűjtésének, de nem terjedhetnek ki 
a nem a közhatóságok felelősségi körébe 
tartozó műveletekre, például a tenger- és 
óceántakarításra.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A gazdasági ösztönzők képesek 
befolyásolni a fogyasztói döntéseket, 
ösztönözhetnek bizonyos fogyasztói 
szokásokat, vagy visszatarthatják a 
fogyasztókat azoktól, és ennélfogva 
hatékony megelőző intézkedésként 
alkalmazhatók az egyes műanyagok 
környezetre gyakorolt hatásának 
csökkentése érdekében.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az hátrahagyott, elveszített vagy más 
módon a környezetbe juttatott, műanyag-
tartalmú halászeszközökből származó 
műanyag nagy aránya azt jelzi, hogy a 
jelenleg létező jogi követelmények46 nem 
nyújtanak elég ösztönzést arra, hogy az 
ilyen halászeszközöket összegyűjtés és 
hulladékkezelés céljából visszajuttassák a 
partra. A kikötői befogadólétesítményeknél 
a hajókról történő hulladékleadás uniós jog 
alapján tervezett közvetett díjrendszere 
megszünteti a hajók esetében azt az 
ösztönzést, hogy a hulladékaikat a tengerbe 
ürítsék, és biztosítja a hulladékleadás jogát. 
A rendszert azonban további pénzügyi 

(16) A tengeri hulladékban található 
hátrahagyott, elveszített vagy más módon a 
környezetbe juttatott műanyagtartalmú 
halászeszközökből származó műanyag 
nagy aránya azt jelzi, hogy a jelenleg 
létező jogi követelmények46 nem nyújtanak 
elég ösztönzést arra, hogy az ilyen 
halászeszközöket összegyűjtés és 
hulladékkezelés céljából visszajuttassák a 
partra. Az 1224/2009/EK rendelet 
értelmében amennyiben az elveszített 
halászeszközt nem lehet kiemelni, a hajó 
parancsnoka köteles értesíteni a lobogó 
szerinti tagállam illetékes hatóságát. A 
harmonizált nyomon követés érdekében az 
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ösztönzőkkel kell kiegészíteni a halászok 
esetében, hogy a halászeszközökből 
származó hulladékaikat partra hozzák, és el 
kell kerülni, hogy a fizetendő közvetett 
hulladékdíj esetleg növekedjen. Mivel a 
halászeszközökben lévő műanyag 
alkatrészek magas újrahasznosítási 
potenciállal rendelkeznek, a tagállamoknak 
„a szennyező fizet” elv alapján kiterjesztett 
gyártói felelősségi rendszereket is be kell 
vezetni a műanyagot tartalmazó 
halászeszközökre, ezzel elősegítve a 
hulladékká vált halászeszközök elkülönített 
gyűjtését, valamint az ilyen halászeszközök 
eredményes hulladékgazdálkodásának, 
különösen az újrahasznosításnak a 
finanszírozását.

elveszített halászeszközökre vonatkozó 
adatokat a tagállamok összegyűjtik, 
rögzítik, és minden évben továbbítják a 
Bizottságnak. A kikötői 
befogadólétesítményekkel kapcsolatos 
uniós jogszabályokban a hajókról történő 
hulladékleadásra vonatkozóan tervezett 
közvetett díjrendszer megszünteti az arra 
való ösztönzést, hogy a hajók hulladékaikat 
a tengerbe ürítsék, és biztosítja a 
hulladékleadás jogát. A rendszert azonban 
további pénzügyi ösztönzőkkel kell 
kiegészíteni a halászok esetében, hogy a 
halászeszközökből származó hulladékaikat 
partra hozzák, hogy elkerüljék a fizetendő 
közvetett hulladékdíj esetleges 
növekedését. Mivel a halászeszközökben 
lévő műanyag alkatrészek magas 
újrahasznosítási potenciállal rendelkeznek, 
a tagállamoknak „a szennyező fizet” elv 
alapján kiterjesztett gyártói felelősségi 
rendszereket is be kell vezetni a műanyagot 
tartalmazó halászeszközökre, ezzel 
elősegítve a hulladékká vált 
halászeszközök elkülönített gyűjtését, 
valamint az ilyen halászeszközök 
eredményes hulladékgazdálkodásának, 
különösen az újrahasznosításnak a 
finanszírozását. A tagállamoknak el kell 
fogadniuk az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy a műanyagot 
tartalmazó halászeszközök gyártóinak a 
gyártói felelősségből adódó 
kötelezettségeik teljesítése keretében 
fizetett pénzügyi hozzájárulása 
differenciált legyen, tekintettel különösen 
a halászeszközök élettartamára, 
javíthatóságára, újrafelhasználhatóságára 
és újrafeldolgozhatóságára.

___________________ ___________________
46 A Tanács 1224/2009/EK rendelete, a 
2000/59/EK irányelv és a 2008/98/EK 
irányelv.

46 A Tanács 1224/2009/EK rendelete, a 
2000/59/EK irányelv és a 2008/98/EK 
irányelv.
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Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A műanyagot tartalmazó 
halászeszközökre vonatkozó kiterjesztett 
gyártói felelősség keretében a tagállamok 
kötelesek a halászeszközöket nyomon 
követni, értékelni, összegyűjteni és 
újrafeldolgozni az ebben az irányelvben a 
műanyagot tartalmazó halászeszközök 
összegyűjtésére és újrafeldolgozására 
meghatározott mennyiségi célértékek 
elérése érdekében.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A közös agrárpolitikára (KAP) 
vonatkozó stratégiai tervekben foglalkozni 
kell a mezőgazdasági műanyaghulladék 
problémájával, az Európai Bizottságnak 
pedig adott esetben középtávon, 2023-ig a 
megerősített feltételesség új elemeként 
szabványt kell bevezetnie a termőföldek 
műanyaghulladék szempontjából vett jó 
mezőgazdasági és környezeti állapotára 
vonatkozóan. A mezőgazdasági termelők 
az új kölcsönös megfelelési követelmény 
értelmében kötelesek engedélyezett 
hulladékgazdálkodási vállalkozás igénybe 
vételével gondoskodni a műanyag 
összegyűjtéséről és újrafeldolgozásáról, és 
meg kell őrizniük a műanyaghulladék 
megfelelő kezelésére vonatkozó 
bizonyítékokat.

Indokolás

Hasonló követelmény szerepel a 2006. évi (Anglia és Wales, Skóciában 2005) 
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hulladékgazdálkodási szabályozásban. Ez kiterjesztette a hulladékgazdálkodás ellenőrzését a 
mezőgazdaságra is. A nagy változtatások egyike az volt, hogy felszámolta a kisüzemi 
műanyagok – köztük a bálázózsinegek, a szilázsfóliák, a permetezőflakonok, a műtrágyás és 
vetőmagos zsákok – elégetésének vagy elásásának gyakorlatát. A kisüzemi termelők kötelesek 
továbbá engedélyezett és megbízható hulladékgazdálkodási vállalkozás igénybe vételével 
gondoskodni a műanyag és más hulladékok összegyűjtéséről és újrafeldolgozásáról.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A műanyagtartalmú tengeri 
hulladékot eredményező szemetelés és a 
hulladékártalmatlanítás egyéb helytelen 
formáinak elkerülése érdekében a 
fogyasztókat megfelelően tájékoztatni kell 
a rendelkezésre álló legmegfelelőbb 
hulladékkezelési lehetőségekről és/vagy a 
kerülendő hulladékkezelési opciókról, a 
hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos 
bevált gyakorlatokról és a helytelen 
ártalmatlanítási gyakorlatok környezetre 
gyakorolt hatásáról, valamint az egyes 
egyszer használatos műanyagtermékek és 
halászeszközök műanyagtartalmáról. Ezért 
elő kell írni, hogy a tagállamok tegyenek 
tudatosságot növelő figyelemfelkeltő 
intézkedéseket, gondoskodva arról, hogy 
ezek az információk eljussanak a 
fogyasztókhoz. A tájékoztatás nem 
tartalmazhat az egyszer használatos 
műanyagtermékek használatára buzdító 
reklámelemeket. A tagállamoknak kell 
megválasztani azokat az intézkedéseket, 
amelyek a termék jellege vagy használata 
alapján a legmegfelelőbbek. Az egyszer 
használatos műanyagtermékek és a 
műanyagtartalmú halászeszközök 
gyártóinak kell fedezni a figyelemfelkeltő 
intézkedések költségeit, a kiterjesztett 
gyártói felelősségvállalási 
kötelezettségükön keresztül.

(18) A műanyagtartalmú tengeri 
hulladékot eredményező szemetelés és a 
hulladékelhelyezés egyéb helytelen 
formáinak elkerülése érdekében a 
fogyasztókat megfelelően tájékoztatni kell 
a rendelkezésre álló legmegfelelőbb 
hulladékelhelyezési lehetőségekről és/vagy 
a kerülendő hulladékelhelyezési módokról, 
a legjobb hulladékelhelyezési 
gyakorlatokról, a helytelen elhelyezési 
gyakorlatok környezeti hatásairól, 
valamint bizonyos egyszer használatos 
műanyagtermékek és halászeszközök 
műanyagtartalmáról a helyes 
hulladékelhelyezésre irányuló felelős 
fogyasztói magatartás ösztönzése 
érdekében. Ezért elő kell írni, hogy a 
tagállamok tegyenek figyelemfelkeltő 
intézkedéseket, gondoskodva arról, hogy 
ezek az információk eljussanak a 
fogyasztókhoz. A tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a helytelen 
hulladékelhelyezés csatornahálózatra 
gyakorolt hatását is. A tájékoztatás nem 
tartalmazhat az egyszer használatos 
műanyagtermékek használatára buzdító 
reklámelemeket. A tagállamok 
választhatják meg azokat az 
intézkedéseket, amelyek a termék jellege 
vagy használata alapján a 
legmegfelelőbbek. A hulladék elleni 
küzdelem az illetékes hatóságok, a gyártók 
és a fogyasztók közös erőfeszítése. A 
figyelemfelkeltő intézkedések költségeit az 
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egyszer használatos műanyagtermékek és a 
műanyagtartalmú halászeszközök 
gyártóinak kell fedezniük, a kiterjesztett 
gyártói felelősségen alapuló 
kötelezettségük keretében. A gyártókat 
arra kell ösztönözni, hogy 
marketingerejüket felhasználva 
népszerűsítsék és segítsék a termékek 
fenntartható, körforgásos fogyasztását és 
felhasználását.

Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az uniós jogszabályoknak 
megfelelően a Bizottságnak – akár az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
(ETHA) által nyújtott támogatások útján 
– segítenie kell a tagállamokat a 
halászeszközökből származó hulladék 
tengerbe kerülésének csökkentésére 
irányuló stratégiák és tervek 
kidolgozásában. Ezek az erőfeszítések 
jelenthetnek a hulladék tengeri 
ökoszisztémára gyakorolt hatásaira 
figyelmeztető kampányokat és 
programokat, a biológiailag 
lebontható/komposztálható 
halászeszközök megvalósíthatóságára 
irányuló kutatásokat, halászok számára 
létrehozott oktatási projekteket, valamint a 
nyilvánosságnak szóló, a műanyag és 
egyéb tárgyak tengeri környezetből 
történő eltávolítását célzó specifikus 
programokat.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az egyszer használatos 
műanyagterméknek minősülő 
italpalackok az egyik leggyakrabban 
előforduló tengeri hulladékelemek az 
Unió tengerpartjain. Ez annak tudható be, 
hogy az elkülönített gyűjtőrendszerek nem 
hatékonyak, valamint annak, hogy a 
fogyasztók kevéssé vesznek részt ezekben a 
rendszerekben. Támogatni kell a 
hatékonyabb elkülönített 
gyűjtőrendszereket, és ezért minimális 
elkülönített gyűjtési célt kell meghatározni 
az egyszer használatos 
műanyagtermékeknek minősülő 
italpalackok esetében. A tagállamoknak 
úgy kell elérni a minimumcélt, hogy 
elkülönített gyűjtési célokat határoznak 
meg az egyszer használatos 
műanyagtermékeknek minősülő 
italpalackokra a kiterjesztett gyártói 
felelősségvállalási rendszerek keretén 
belül, vagy betétdíjas rendszert alakítanak 
ki, vagy egyéb olyan intézkedést hoznak, 
amelyet alkalmasnak találnak. Ennek 
közvetlen pozitív hatása lesz a 
hulladékgyűjtési arányra, az összegyűjtött 
anyagok minőségére és az újrahasznosítás 
minőségére, így új lehetőségeket kínál az 
újrafeldolgozási iparnak és az 
újrahasznosított termékek piacának.

(20) Az egyszer használatos 
műanyagtermékeknek minősülő 
italpalackok (a kupakokkal és fedelekkel 
együtt) az egyik leggyakrabban előforduló 
tengeri hulladék az Unió tengerpartjain. Ez 
annak tudható be, hogy az elkülönített 
gyűjtőrendszerek nem hatékonyak, 
valamint hogy a fogyasztók kevéssé 
vesznek részt ezekben a rendszerekben. 
Támogatni kell a hatékonyabb elkülönített 
gyűjtőrendszereket, és növelni kell az 
újrafeldolgozott tartalomból történő 
gyártás mértékét, ezért minimális 
elkülönített gyűjtési célt kell meghatározni 
az egyszer használatos 
műanyagtermékeknek minősülő 
italpalackok esetében. A tagállamoknak 
úgy kell elérniük a minimumcélt, hogy 
elkülönített gyűjtési célokat határoznak 
meg az egyszer használatos 
műanyagtermékeknek minősülő 
italpalackokra a kiterjesztett gyártói 
felelősségvállalási rendszerek keretén 
belül, vagy betétdíjas rendszert alakítanak 
ki, vagy egyéb olyan intézkedést hoznak, 
amelyet megfelelőnek találnak. Ezt a 
minimális gyűjtési célt a 
műanyagpalackokra vonatkozó egyedi, 
újrafeldolgozott tartalommal kapcsolatos 
követelménnyel kell kiegészíteni annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
megnövekedett mennyiségű összegyűjtött 
műanyag újrafelhasználásra vagy 
újrafeldolgozásra kerüljön, és ezáltal újra 
bekerüljön a körforgásos gazdaságba. 
Ezen intézkedések közvetlen pozitív 
hatással lesznek a gyűjtési és feldolgozási 
arányra, illetve az összegyűjtött és 
újrafeldolgozott anyagok minőségére, így 
új lehetőségeket kínálnak az 
újrafeldolgozási ipar és az újrafeldolgozott 
anyagok piaca számára. Az elkülönített 
gyűjtési minimumcél elérésére irányuló 
intézkedések végrehajtása során a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell a 
meglévő kiterjesztett gyártói felelősségi 
rendszerek folyamatos stabil működéséről. 
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A Bizottságnak a betétdíjas rendszerek 
működésére vonatkozó iránymutatásokat 
kell kidolgoznia azon tagállamok 
számára, amelyek ilyen rendszerek 
kialakítása mellett döntenek.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A 2008/98/EK irányelv úgy 
határozza meg az „elkülönített gyűjtést”, 
mint olyan gyűjtést, amelynek során a 
hulladékáramot a hulladék fajtája és 
jellege szerint elkülönítik a különleges 
kezelés elősegítésére. A 2008/98/EK 
irányelvet módosító (EU) 2018/851 
európai parlament és tanácsi irányelv1a 
megjegyzi, hogy az elkülönített gyűjtés 
megvalósítható házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtéssel, hulladékátvételi 
rendszerekkel vagy egyéb gyűjtési 
megoldásokkal. A 2008/98/EK irányelv 
10. cikke (3) bekezdésének a) pontja 
eltérést engedélyez, lehetővé téve bizonyos 
hulladéktípusok együtt történő gyűjtését, 
feltéve, hogy ez nem gátolja a hulladék 
magas minőségű újrafeldolgozását vagy 
egyéb jellegű újrahasznosítását a 
hulladékhierarchiának megfelelően, és e 
műveletek eredményei az elkülönített 
gyűjtés révén elért eredményekkel 
összehasonlítható minőségűek. Ezt az 
eltérési lehetőséget ezen irányelv 
végrehajtása során is biztosítani kell.
_____________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/851 irányelve (2018. május 
30.) a hulladékokról szóló 2008/98/EK 
irányelv módosításáról (HL L 150., 
2018.6.14., 109. o.).
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Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az Európai Parlament, az Európai 
Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 
közötti, a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás48 22. pontja 
értelmében a Bizottság elvégzi ennek az 
irányelvnek az értékelését. Az értékelésnek 
az ezen irányelv végrehajtása során 
összegyűlt tapasztalaton és összegyűjtött 
adatokon, valamint a 2008/56/EK irányelv 
és a 2008/98/EK irányelv értelmében 
gyűjtött adatokon kell alapulnia. Az 
értékelés alapján kell felmérni, hogy 
szükség van-e további intézkedésekre, 
illetve arra, hogy az Unión belüli tengeri 
hulladék nyomon követése céljából felül 
kell-e vizsgálni az egyszer használatos 
műanyagtermékek mellékletben szereplő 
listáját. Ez az értékelés méri fel azt is, 
hogy az időközben végbement tudományos 
és műszaki haladás – beleértve a 
biológiailag lebontható anyagok 
fejlődését, a műanyagok tengeri 
környezetben történő biológiai 
lebonthatóságára vonatkozó kritériumok 
vagy szabványok fejlődését is – lehetővé 
teszi-e egyes egyszer használatos 
műanyagtermékek tengeri környezetben 
történő biodegradációjára vonatkozó 
szabványok felállítását. Ez a szabvány egy 
ellenőrzési szabványt tartalmazna annak 
megállapítására, hogy a tengeri 
környezetben történő fizikai és biológiai 
lebomlás eredményeképpen a műanyag 
teljesen lebomlik-e szén-dioxidra (CO2), 
biomasszára és vízre, mégpedig olyan 
rövid idő alatt, hogy a műanyag ne tudjon 
károkat okozni a tengeri életben, és a 
műanyag ne tudjon összegyűlni a 
környezetben. Ebben az esetben a fenti 
szabványt teljesítő egyszer használatos 
műanyagtermékek mentességet kaphatnak 

(22) Az Európai Parlament, az Európai 
Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 
közötti, a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodás48 22. pontja 
értelmében a Bizottság elvégzi ennek az 
irányelvnek az értékelését. Az értékelésnek 
az ezen irányelv végrehajtása során 
összegyűlt tapasztalaton és összegyűjtött 
adatokon, valamint a 2008/56/EK irányelv 
és a 2008/98/EK irányelv értelmében 
gyűjtött adatokon kell alapulnia. Az 
értékelés alapján kell felmérni, hogy 
szükség van-e további intézkedésekre, 
beleértve a 2030-ra és az azt követő 
időszakra szóló uniós szintű csökkentési 
célértékek meghatározását, illetve hogy 
szükség van-e az Unión belüli tengeri 
hulladék nyomon követése céljából az 
egyszer használatos műanyagtermékeket 
felsoroló melléklet felülvizsgálatára.
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a forgalomba hozatal tilalma alól. Bár a 
műanyagokra vonatkozó európai stratégia 
már tervez lépéseket ezen a területen, 
ugyanakkor felismeri, hogy a 
biodegradábilis tulajdonságokkal 
rendelkező műanyagok szabályozási 
keretének meghatározásával kapcsolatban 
nehézségek merülnek fel, mivel a tengeri 
környezet tengerenként különbözik. 
___________________ ___________________
48. HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 48. HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A tagállamok megállapítják az ezen 
irányelv rendelkezéseinek megsértése 
esetén alkalmazandó szankciókat és 
biztosítják azok végrehajtását. A 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük.

(23) A tagállamok megállapítják az ezen 
irányelv rendelkezéseinek megsértése 
esetén alkalmazandó szankciókat és 
biztosítják azok végrehajtását. A 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük. A 
fogyasztókat szintén ösztönözni vagy 
szankcionálni kell magatartásuk 
függvényében.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Mivel ennek az irányelvnek a 
célkitűzéseit, nevezetesen az egyes egyszer 
használatos műanyagtermékek és 
műanyagot tartalmazó halászeszközök 
környezetre gyakorolt hatásainak 
megelőzését és csökkentését, a körforgásos 
gazdaságra történő átmenet elősegítését, 
beleértve az innovatív üzleti modellek, 
termékek és anyagok támogatását 
(hozzájárulva ezáltal a belső piac hatékony 

(25) Mivel ezen irányelv céljait, 
nevezetesen az egyes egyszer használatos 
műanyagtermékek és műanyagot 
tartalmazó halászeszközök és 
akvakultúrában használt eszközök 
környezetre és az emberi egészségre 
gyakorolt hatásainak megelőzését és 
csökkentését, valamint a körforgásos 
gazdaságra történő átmenet elősegítését, 
beleértve az innovatív üzleti modellek, 
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működéséhez is) a tagállamok nem tudják 
megfelelő módon megvalósítani, ezzel 
szemben azok mértéke és hatásai miatt 
ezek a célok uniós szinten jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az e cikkben meghatározott 
arányosság elve szerint ez az irányelv az e 
célok eléréséhez szükséges mértéken nem 
lép túl,

termékek és anyagok támogatását 
(hozzájárulva ezáltal a belső piac hatékony 
működéséhez is) a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén 
azonban az intézkedés terjedelme és 
hatása miatt e célok jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az említett cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez az 
irányelv nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket.

Indokolás

Ebben a preambulumbekezdésben utalni kell az emberi egészségre gyakorolt hatásra is, mivel 
később az 1. cikk hivatkozik rá az irányelv céljainak meghatározásánál, és már az (5) 
preambulumbekezdés is említi.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Mivel a tengeri műanyaghulladék 
nem korlátozódik az Uniót körülvevő 
tengeri környezetre, és a világ más részein 
is hatalmas mennyiségű tengeri 
műanyaghulladék észlelhető, a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a harmadik országokba irányuló 
hulladékexportok ne járuljanak hozzá 
máshol a tengeri műanyaghulladék-
szennyezéshez.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
25 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25b) A tagállamok fontos szerepet 
játszhatnak a tengeri szennyezés 
megfékezésében azzal is, hogy a 
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fenntartható anyaggazdálkodás területén 
szerzett ismereteiket és szakértelmüket 
megosztják harmadik országokkal.

Indokolás

A tengeri hulladék globális környezetvédelmi problémát jelent. Az Unió szakértelmének és 
tapasztalatának átadása segíthet kezelni ezt az összetett problémát.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
25 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25c) Az állami hatóságoknak – köztük az 
uniós intézményeknek is – jó példával kell 
elöl járniuk.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv célja egyes 
műanyagtermékek környezetre, különösen 
a vízi környezetre és az emberi egészségre 
gyakorolt hatásának megelőzése és 
csökkentése, valamint a körforgásos 
gazdaságra történő átmenet támogatása 
innovatív üzleti modellekkel, termékekkel 
és anyagokkal, hozzájárulva ezáltal a belső 
piac hatékony működéséhez is.

Ezen irányelv célja egyes 
műanyagtermékek környezetre, különösen 
a vízi élővilágra és környezetre és az 
emberi egészségre gyakorolt hatásának 
megelőzése és csökkentése, valamint a 
körforgásos gazdaságra történő átmenet 
támogatása innovatív és fenntartható 
üzleti modellekkel, termékekkel és 
anyagokkal, hozzájárulva ezáltal a belső 
piac hatékony működéséhez is.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv a mellékletben felsorolt Ez az irányelv a mellékletben felsorolt 
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egyszer használatos műanyagtermékekre és 
a műanyagot tartalmazó halászeszközökre 
alkalmazandó.

egyszer használatos műanyagtermékekre, 
valamint a műanyagot tartalmazó 
halászeszközökre és akvakultúrában 
használt eszközökre alkalmazandó.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „műanyag”: az 1907/2006/EK 
rendelet 3. cikkének 5. pontja értelmében 
vett polimert tartalmazó anyag, amelyhez 
esetleg adalékanyagokat vagy egyéb 
anyagokat adtak, és amely a késztermék fő 
szerkezeti alkotóelemeként funkcionálhat, 
kivéve a kémiailag nem módosított 
természetes polimereket;

1. „műanyag”: az 1907/2006/EK 
rendelet 3. cikkének 5. pontja értelmében 
vett polimert tartalmazó anyag, amelyhez 
esetleg adalékanyagokat vagy egyéb 
anyagokat adtak, és amely a késztermék fő 
szerkezeti alkotóelemeként funkcionál 
vagy funkcionálhat, kivéve a kémiailag 
nem módosított természetes polimereket;

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „egyszer használatos 
műanyagtermék”: olyan termék, amely 
részben vagy teljesen műanyagból készült, 
és amelyet nem úgy terveztek, nem arra 
szántak, és nem azzal a céllal hoztak 
forgalomba, hogy életciklusa alatt egynél 
több számú utat vagy fordulási ciklust 
teljesítsen azáltal, hogy a gyártóhoz 
visszajuttatva az eredeti célra újratöltik 
vagy újra felhasználják;

2. „egyszer használatos 
műanyagtermék”: olyan termék, amely 
részben vagy teljesen műanyagból készült, 
és amelyet úgy terveztek, arra szántak és 
azzal a céllal hoztak forgalomba, hogy 
eldobás előtt csak egyszer, rövid ideig 
lehessen használni;

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „nagyon könnyű műanyag 
hordtasak”: olyan, a 94/62/EK irányelv 3. 
cikke (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott könnyű műanyag 
hordtasak, amelynek falvastagsága 15 
mikronnál kevesebb;

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. „halászeszközök”: a halászatban 
vagy akvakultúrában használt felszerelések 
minden darabja vagy eleme, amelyeket a 
tengerek biológiai erőforrásainak célba 
vételére vagy kifogására használnak, vagy 
amelyek a tenger felszínén lebegnek, és 
azzal a céllal lettek telepítve, hogy a 
tengerek biológiai erőforrásait magukhoz 
vonzzák és kifogják;

3. „halászeszközök”: a halászatban 
vagy akvakultúrában használt felszerelések 
minden darabja vagy eleme, amelyeket a 
tengerek biológiai erőforrásainak célba 
vételére, kifogására  vagy tenyésztés 
céljából történő megtartására használnak, 
vagy amelyek a tenger felszínén lebegnek, 
és azzal a céllal lettek telepítve, hogy a 
tengerek biológiai erőforrásait magukhoz 
vonzzák, kifogják vagy megtartsák;

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „hulladékká vált halászeszközök”: a 
hulladék 2008/98/EK irányelv szerinti 
fogalommeghatározása alá eső minden 
halászeszköz, beleértve minden olyan 
különálló alkotórészt vagy anyagot, amely 
ennek a halászeszköznek a része vagy 
tartozéka volt, amikor azt eldobták;

4. „hulladékká vált halászeszközök”: a 
hulladék 2008/98/EK irányelv szerinti 
fogalommeghatározása alá eső minden 
halászeszköz, beleértve minden olyan 
különálló alkotórészt vagy anyagot, amely 
ennek a halászeszköznek a része vagy 
tartozéka volt, amikor azt eldobták vagy 
elveszítették;
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Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „gyártó”: mindazon természetes 
vagy jogi személy, aki vagy amely az 
alkalmazott értékesítési technikától 
függetlenül – beleértve a 2011. október 25-
i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben50 meghatározott, távollevők 
között kötött szerződést is – egyszer 
használatos műanyagtermékeket és 
műanyagot tartalmazó halászeszközöket 
forgalomba hoz, kivéve az 1380/2013/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet51 4. 
cikkének 28. pontja szerinti halászati 
tevékenységet folytató személyeket;

10. „gyártó”: minden olyan természetes 
vagy jogi személy, aki vagy amely az 
alkalmazott értékesítési technikától 
függetlenül – beleértve a 2011. október 25-
i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben50 meghatározott, távollevők 
között kötött szerződést is – egyszer 
használatos műanyagtermékek és 
műanyagot tartalmazó halászeszközök 
hivatásszerű fejlesztésével, gyártásával, 
átalakításával, kezelésével, értékelésével 
vagy importálásával, és ily módon 
forgalomba hozatalával foglalkozik, 
kivéve az 1380/2013/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet51 4. cikkének 
25. és 28. pontja szerinti halászati vagy 
akvakultúra-tevékenységet folytató 
személyeket;

___________________ ___________________
50 Az Európai Parlament és a Tanács 
1380/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a közös halászati politikáról, az 
1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 
2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi 
rendelet és a 2004/585/EK tanácsi 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 354., 2013.12.28., 22. o.).

50 Az Európai Parlament és a Tanács 
1380/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a közös halászati politikáról, az 
1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 
2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi 
rendelet és a 2004/585/EK tanácsi 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 354., 2013.12.28., 22. o.).

51 Az Európai Parlament és a Tanács 
1380/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a közös halászati politikáról, az 
1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 
2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi 
rendelet és a 2004/585/EK tanácsi 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 354., 2013.12.28., 22. o.).

51 Az Európai Parlament és a Tanács 
1380/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a közös halászati politikáról, az 
1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 
2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi 
rendelet és a 2004/585/EK tanácsi 
határozat hatályon kívül helyezéséről (HL 
L 354., 2013.12.28., 22. o.).
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Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. „elkülönített gyűjtés”: a 2008/98/EK 
irányelv 3. cikkének 11. pontjában 
meghatározott elkülönített gyűjtés;

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13a. „biológiailag lebontható műanyag”: 
olyan műanyag, amely fizikai és biológiai 
bomlásra képes úgy, hogy végül szén-
dioxiddá (CO2), biomasszává és vízzé 
bomoljon le, a komposztálás és anaerob 
lebontás útján visszanyerhető 
csomagolásra vonatkozó európai 
szabványokkal összhangban;

Indokolás

In the context of the amendments on biodegradable plastics suggested in the following 
definitions should be integrated into article 3 of the directive in order to ensure coherence 
with other legislation and conformity with CEN standards. The definition of biodegradation is 
based on OECD (statistical term glossary) and ISO definitions (15270:2008; 17088). The 
definition of biodegradable plastics is derived from the definition of biodegradation. If a 
biodegradable plastic is certified according to European standards for industrial composting 
(EN 13432) is should be called compostable and a clear disposal message should be shared 
with the consumer.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. „dohánytermék”: a 2014/40/EU 
irányelv 2. cikkének 4. pontjában 
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meghatározott dohánytermék;

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás az e temékkategóriát az irányelv alacsonyabb fogyasztásról 
szóló 4. cikkéhez hozzáadó módosításra utal. Léteznek életképes alternatívák, amelyek 
képesek a műanyagot tartalmazó, cellulózalapú dohányszűrők helyettesítésére. Ezek az 
alternatívák környezetbarátak és biológiailag lebonthatók. A dohányipar azonban még nem 
kezdte el őket használni.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.cikk 4.cikk

Alacsonyabb fogyasztás Alacsonyabb fogyasztás

(1) A tagállam megteszi a megfelelő 
intézkedéseket a melléklet A. részében 
felsorolt egyszer használatos 
műanyagtermékek fogyasztásának jelentős 
csökkentése érdekében a saját területén ... 
dátumig [hat évvel az irányelv 
átültetésének végső határidejét követően].

(1) A tagállam megteszi a megfelelő 
intézkedéseket a melléklet A. részében 
felsorolt egyszer használatos 
műanyagtermékek fogyasztásának 
ambiciózus és tartós csökkentése 
érdekében a saját területén ... dátumig 
[négy évvel az irányelv átültetésének végső 
határidejét követően]. 

Ezen intézkedések közé tartozhatnak a 
nemzeti fogyasztáscsökkentési célok és 
intézkedések annak érdekében, hogy az 
ilyen termékek újrafelhasználható 
alternatívái rendelkezésére álljanak a 
végfogyasztó vásárlási helyén. Ezen 
intézkedések az első albekezdésben 
hivatkozott termékek környezetre 
gyakorolt hatásaitól függően eltérőek 
lehetnek.

Ezen intézkedések közé tartozhatnak az 
annak biztosítását célzó intézkedések, 
hogy az ilyen termékek újrafelhasználható 
alternatívái rendelkezésére álljanak a 
végfogyasztó vásárlási helyén, valamint 
egyes gazdasági eszközök, például annak 
biztosítása, hogy az egyszer használatos 
műanyagokat ne bocsássák ingyenesen 
rendelkezésre a végfogyasztó vásárlási 
helyén. Ezen intézkedések az első 
albekezdésben hivatkozott termékek 
környezetre gyakorolt hatásaitól függően 
eltérőek lehetnek, a termékek teljes 
életciklusát – az eldobásuk utáni időszakot 
is – figyelembe véve.

A tagállamok nemzeti terveket dolgoznak 
ki, melyekben részletezik az e bekezdés 
szerint elfogadott intézkedéseket. A 
tagállamok értesítik a Bizottságot a 
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tervekről, és szükség esetén aktualizálják 
azokat. A Bizottság az említett tervekkel 
kapcsolatban ajánlásokat tehet.
A tagállamok nemzeti mennyiségi 
csökkentési célértékeket állapítanak meg 
az e bekezdés első albekezdésében 
meghatározott cél elérése érdekében. E 
célértékeket legkésőbb ...-ig [az irányelv 
átültetésének határideje] el kell fogadni.
Az e bekezdés értelmében elfogadott 
intézkedéseknek arányosaknak és 
megkülönböztetéstől mentesnek kell 
lenniük. A 94/62/EK irányelv hatálya alá 
tartozó termékek esetében ezen 
intézkedések nem érintik az említett 
irányelv 18. cikkét. A tagállamok az (EU) 
2015/1535 irányelvvel1a összhangban 
értesítik a Bizottságot ezekről az 
intézkedésekről, ha ezt az említett irányelv 
megköveteli. 

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktust 
fogadhat el, amelyben meghatározza az (1) 
bekezdésben foglalt egyszer használatos 
műanyagtermékek jelentős 
fogyasztáscsökkenését kiszámító és 
ellenőrző módszertant. Az említett 
végrehajtási jogi aktust a 16. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

(2) A Bizottság ... [12 hónappal az 
irányelv hatálybalépését követően]-ig 
végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben 
meghatározza az (1) bekezdésben foglalt 
egyszer használatos műanyagtermékek 
ambiciózus és tartós 
fogyasztáscsökkenését kiszámító és 
ellenőrző módszertant. Az említett 
végrehajtási jogi aktust a 16. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

(2a) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a dohánytermékekből – és 
különösen a dohánytermékekhez tartozó, 
műanyagot tartalmazó szűrőkből – 
származó hulladék környezeti hatásának 
tartós csökkentése érdekében, az alábbiak 
szerint csökkentve a dohánytermékekhez 
tartozó, műanyagot tartalmazó szűrőkből 
fogyasztás után keletkező hulladékot: a 
2014 és 2016 között forgalomba hozott, 
szűrőkkel ellátott dohánytermékek 
súlyozott átlagához viszonyítva 2025-re 
50%-kal, 2030-ra pedig 80%-kal.
_________________
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1a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2015/1535 irányelve (2015. 
szeptember 9.) a műszaki szabályokkal és 
az információs társadalom 
szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal 
kapcsolatos információszolgáltatási 
eljárás megállapításáról (kodifikált 
szöveg) (HL L 241., 2015.9.17., 1. o.).

Indokolás

The ambitious and sustained reductions shall be met within 4 years of transposition, i.e. in 
2025 (assuming adoption of Directive in 2019). Member States shall adopt the necessary 
measures as part of the transposition of the Directive, as laid down in the Commission 
proposal. In order to ensure consistency and transparency of these measures, Member States 
should draw up plans where all relevant measures are summarised. In addition, in order to 
ensure that substantial efforts are made and to establish a benchmark for their reduction 
measures, Member States should establish their own quantitative targets reflecting the 
ambition level and the expected results of these measures. The timeline is set out as follows: 
The methodology for calculation and verification should be adopted by the Commission by 
2020 (assuming adoption of Directive in 2019). The first reporting by Member States of data 
on the placing on the market of products covered by this Article will take place in the same 
year (see Article 13). Using the methodology, MS shall at the latest in 2021 define their 
national target that fulfils the objective of ambitious and sustained reductions, to be met by 
2025. The review of the directive will take place in 2026 (5 years after transposition - see 
Article 15). In that review the Commission will assess the national targets and efforts until 
2025 and if appropriate make a proposal for EU-wide targets. 

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a melléklet C. részében felsorolt, 
jelentős részben műanyagból készült 
kupakkal és fedéllel ellátott egyszer 
használatos műanyagtermékek csak akkor 
hozhatók forgalomba, ha a fedelek és 
kupakok az italtartóhoz rögzítve maradnak 
a termék rendeltetésszerű felhasználása 
során.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a melléklet C. részében felsorolt, 
műanyagból készült kupakkal és fedéllel 
ellátott egyszer használatos 
műanyagtermékek csak akkor 
kerülhessenek forgalomba, ha a fedelek és 
kupakok az italtartóhoz rögzítve maradnak 
a termék rendeltetésszerű felhasználása 
során.
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Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy 2025-re a melléklet C. részében 
felsorolt italpalackok csak akkor 
kerülhessenek forgalomba, ha legalább 
35%-ban újrafeldolgozott anyagokból 
készülnek, és újrafeldolgozhatók.
2022. január 1-jéig a Bizottság elfogadja 
az újrafeldolgozott tartalom 
kiszámításának módszertanát 
meghatározó végrehajtási jogi aktusokat. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
Bizottság a 16. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében fogadja el.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E cikk alkalmazásában a műanyag 
tömítéssel ellátott fémkupakok esetében 
nem tekintendő úgy, hogy azok jelentős 
részben műanyagból készültek.

(2) E cikk alkalmazásában a műanyag 
tömítéssel ellátott fémkupakok esetében 
nem tekintendő úgy, hogy azok 
műanyagból készültek. E cikk nem terjed 
ki azokra az üveg és fém italtárolókra, 
amelyeknek fedele vagy kupakja  
műanyagból készült.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felkéri az európai 
szabványügyi szervezetet, hogy készítsen 
harmonizált szabványt az (1) bekezdésben 
szereplő követelménnyel kapcsolatban.

(3) A Bizottság ... [3 hónappal ezen 
irányelv hatálybalépését követően]-ig 
felkéri az európai szabványügyi 
szervezetet, hogy készítsen harmonizált 
szabványt az (1) bekezdésben szereplő 
követelménnyel kapcsolatban. E 
szabványok különös figyelmet fordítanak 
arra, hogy a palackok – többek között a 
szén-dioxiddal dúsított italokat tartalmazó 
palackok – záróelemeinek szükséges 
erősségét, megbízhatóságát és biztonságát 
biztosítani kell.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. cikk 7. cikk

Jelölési előírások Jelölési előírások

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a melléklet D. részében felsorolt 
minden egyes forgalomba hozott egyszer 
használatos műanyagterméken 
szembetűnő, tisztán olvasható és 
eltávolíthatatlan jelzés legyen, amelyen a 
fogyasztót az alábbi információk közül 
legalább egyről tájékoztatják:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a melléklet D. részében felsorolt 
minden egyes forgalomba hozott egyszer 
használatos műanyagtermék fogyasztói 
csomagolásán szembetűnő, tisztán 
olvasható és eltávolíthatatlan jelzés legyen, 
mind a több egységet tartalmazó 
csomagolásokon, különálló csomagolások 
esetén pedig minden különálló egységen, 
amelyen a fogyasztót az alábbi 
információkról tájékoztatják:

a) a termék megfelelő 
hulladékártalmatlanítási lehetőségei, vagy 
a termék esetén kerülendő 
hulladékártalmatlanítási módok,

a) a termék megfelelő 
hulladékelhelyezési lehetőségei, és/vagy a 
termék esetén kerülendő 
hulladékelhelyezési módok,

b) negatív környezeti hatások a termék 
eldobása vagy egyéb helytelen 
hulladékkezelése esetén, vagy

b) negatív környezeti hatások a termék 
eldobása vagy egyéb helytelen elhelyezése 
esetén, és

c) a termékben lévő műanyagok. c) a termékben lévő műanyagok.
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A tagállamok ezenkívül gondoskodnak 
arról, hogy a szűrővel ellátott 
dohánytermékek, valamint a 
dohánytermékekkel történő együttes 
használatra forgalomba hozott szűrők 
kivételével a melléklet D. részében 
felsorolt minden egyes forgalomba hozott 
egyszer használatos műanyagtermék 
fogyasztói csomagolásán szembetűnő, 
tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelzés 
legyen, mind a több egységet tartalmazó 
csomagolásokon, különálló csomagolások 
esetén pedig minden különálló egységen, 
amelyen a fogyasztót tájékoztatják a 
termék újrafeldolgozhatóságáról.

(2) A Bizottság … dátumig [12 
hónappal az irányelv átültetésének végső 
határidejét megelőzően] végrehajtási jogi 
aktust fogad el, amelyben meghatározza az 
(1) bekezdésben szereplő jelölés előírásait. 
Az említett végrehajtási jogi aktust a 16. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

(2) A Bizottság …  [12 hónappal az 
irányelv átültetésének végső határidejét 
megelőzően]-ig végrehajtási jogi aktust 
fogad el, amelyben meghatározza az (1) 
bekezdésben szereplő jelölés előírásait, és 
ennek során figyelembe veszi a már 
meglévő önkéntes ágazati 
megállapodásokat, és különös figyelmet 
fordít arra, hogy el kell kerülni a 
fogyasztókat félrevezető tájékoztatást. Az 
említett végrehajtási jogi aktust a 16. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Indokolás

Észszerűbb, hogy ne a terméken magán, hanem a fogyasztói csomagoláson legyen a jelzés 
(például a nedves törlőkendők csomagolásán, nem pedig magán a nedves törlőkendőn). Az 
egyszer használatos műanyagok használatának csökkentése érdekében a fogyasztókat 
tájékoztatni kell a rendelkezésre álló alternatív lehetőségekről. A fogyasztókat ezenkívül 
tájékoztatni kell a termékek újrafeldolgozhatóságáról is, ezzel segítve a felelősségteljes 
vásárlást. A Bizottságnak végezetül figyelembe kell vennie az ágazati megállapodásokat, azok 
ugyanis a fogyasztók jobb tájékoztatását és az egyértelmű és olvasható jelölést támogatják.

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés értelmében kialakított 
rendszerekkel kapcsolatban a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a melléklet E. 
részében felsorolt egyszer használatos 
műanyagtermékek gyártói fedezik az ezen 
egyszer használatos műanyagtermékekből 
álló hulladékok összegyűjtésének, majd 
szállításának és kezelésének költségeit, ide 
értve a szeméttakarítás költségeit, valamint 
a termékekkel kapcsolatban a 10. cikkben 
leírt figyelemfelkeltő intézkedések 
költségeit is.

Az (1) bekezdés értelmében kialakított 
rendszerekkel kapcsolatban a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a melléklet E. 
részében felsorolt egyszer használatos 
műanyagtermékek gyártói fedezzék az ezen 
egyszer használatos műanyagtermékekből 
álló hulladékok összegyűjtésének, majd 
szállításának és kezelésének költségeit, 
ideértve a hulladéktakarítás költségeit, 
valamint a termékekkel kapcsolatban a 10. 
cikkben leírt figyelemfelkeltő intézkedések 
költségeit is. A gyártók által az e 
kötelezettségeknek való megfelelés 
céljából kifizetett pénzügyi hozzájárulások 
nem haladhatják meg a szolgáltatások 
költséghatékony módon történő 
nyújtásához szükséges költségeket, és 
átlátható módon kell őket meghatározni 
az érintett szereplők között. 

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hulladéktakarítás első albekezdésben 
említett költségeivel kapcsolatban a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gyártók által fizetett pénzügyi 
hozzájárulásokat arányos módon 
állapítsák meg és a 2008/98/EK irányelv 
8a. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban modulálják, valamint 
figyelembe veszik az egyes termékek vagy 
termékcsoportok eltakarításának 
költségeit. A költségeket a hatóságok által 
vagy azok nevében rendszeresen végzett 
tevékenységekre kell korlátozni, amelyek 
magukban foglalják a hulladék 
keletkezésének megelőzésére és a 
környezetvédelemre vonatkozó, az Unió 
jogi aktusai szerinti kötelezettségek 
teljesítését célzó hulladékeltakarítási 
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tevékenységeket.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a tagállamokkal konzultálva 
iránymutatást dolgoz ki a kiterjesztett 
gyártói felelősségvállalási rendszerek 
hatálya alá tartozó hulladékeltakarítási 
költségek felosztásáról.

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
dohánytermékekhez tartozó, műanyagot 
tartalmazó szűrők tekintetében e cikk (1) 
bekezdése szerint létrehozott kiterjesztett 
gyártói felelősségvállalási rendszerek 
hozzájáruljanak a 4. cikk (2a) 
bekezdésében meghatározott környezeti 
célkitűzés eléréséhez, többek között annak 
biztosításával, hogy a dohánytermékekhez 
tartozó, műanyagot tartalmazó szűrőkből 
származó hulladék összegyűjtésének, azt 
követő elszállításának és kezelésének 
költségei a szűrők gyártóját terheljék, 
beleértve a hulladékeltakarítás, valamint 
az e termékekkel kapcsolatos, 10. cikkben 
említett figyelemfelkeltő intézkedések 
költségeit is. E cél elérése érdekében a 
tagállamok többek között előírhatják a 
kiterjesztett gyártói felelősségvállalási 
rendszerek számára, hogy a használt 
szűrők tekintetében hozzanak létre 
gyűjtési rendszereket vagy finanszírozzák 
gyűjtési infrastruktúra kiépítését, vagy egy 
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hulladékhasznosítási lánc létrehozása 
révén mozdítsák elő a használt szűrők 
fertőtlenítését és újrafeldolgozását.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a Unió piacán forgalomba hozott 
műanyagtartalmú halászeszközökre 
kiterjesztett gyártói felelősségvállalási 
rendszereket alkotnak meg, a 2008/98/EK 
irányelv kiterjesztett gyártói felelősségre 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a Unió piacán forgalomba hozott 
műanyagtartalmú halászeszközökre 
kiterjesztett gyártói felelősségvállalási 
rendszereket alkotnak meg, a 2008/98/EK 
irányelv kiterjesztett gyártói felelősségre 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. 
A tagállamok ez alapján gondoskodnak 
arról, hogy évente elérjék a műanyagot 
tartalmazó halászeszközök minimális 
gyűjtési arányát. 2025-től a minimális 
gyűjtési arány 50%-os, melynek 
kiszámításához az egy adott évben az 
érintett tagállamban összegyűjtött, 
műanyagot tartalmazó halászeszközök 
össztömegét kell alapul venni, a tárgyévet 
megelőző három évben az adott 
tagállamban forgalomba hozott, 
műanyagot tartalmazó halászeszközök 
átlagos tömegéhez viszonyított százalékos 
arányban kifejezve.
A tagállamok biztosítják ezenkívül, hogy a 
műanyagot tartalmazó halászeszközök 
esetében az említett kiterjesztett gyártói 
felelősségvállalási rendszerek 2025-re 
elérjék a legalább 15%-os újrafeldolgozási 
célértéket. E cél elérése érdekében a 
tagállamok kiegészítésképpen előírhatják 
a rendszerek számára többek között, hogy:
a) az újrafelhasználásra és 
újrafeldolgozásra tervezett halászeszközök 
forgalomba hozatalának előmozdítása 
érdekében a 2008/98/EK irányelv 8a. 
cikkének (4) bekezdésének megfelelően 
modulálják a pénzügyi hozzájárulásokat;
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b) a régi, rossz állapotban lévő vagy 
használhatatlan halászeszközök 
visszaváltásának ösztönzése érdekében 
alakítsanak ki betétdíjas rendszereket;
c) vezessenek be ellenőrzési, 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
programokat.

Indokolás

This amendment backs the proposal of the Commission asking Member States to introduce 
extended producer responsibility (EPR) schemes for fishing gear containing plastic In order 
to ensure the most effective reduction of marine litter from this multiple use product. It is 
important to specify how the EPR scheme will be implemented, hence the following provisions 
are included: a separate collection target for fishing gear of 50% by 2025; the establishment 
of deposit-refund schemes except in small unmanned ports or in remotely located ports, and 
an acceptable recycling target of 15% for fishing gear by 2025. For example, Iceland's best 
practises has already achieved a recycling target for nets of 45% in 2006, estimated today at 
85% of recovery for both nets and wires.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 850/98/EK tanácsi rendeletben1a foglalt 
technikai intézkedések sérelme nélkül a 
Bizottság felkéri az európai szabványügyi 
szervezeteket, hogy dolgozzanak ki 
harmonizált szabványokat a 
halászeszközök körforgásos tervezésével 
kapcsolatban annak érdekében, hogy 
ösztönözzék az újrafelhasználásra való 
előkészítést és az életciklus végén 
megkönnyítsék az újrafeldolgozhatóságot.
__________________
1a A Tanács 850/98/EK rendelete (1998. 
március 30.) a halászati erőforrásoknak a 
fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító 
technikai intézkedések révén történő 
megóvásáról (HL L 125., 1998.4.27., 1. 
o.).
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Indokolás

A halászeszközöket jellegüknél fogva tartós használatra tervezik. Ennek megfelelően fontos, 
hogy a Bizottság kezdeményezésére harmonizált szabványokat állapítsanak meg az uniós 
piacon forgalomba hozott halászeszközök életciklusuk végén sorra kerülő 
újrafeldolgozásának megkönnyítésére.

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a megfelelő 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
2025-re elkülönítetten gyűjtsék össze az 
adott évben forgalomba hozott, a melléklet 
F. részében felsorolt egyszer használatos 
műanyagtermékek 90 %-ának megfelelő, 
keletkező hulladékot. E cél elérése 
érdekében a tagállamok többek között:

A tagállamok megteszik a megfelelő 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
2025-re elkülönítetten gyűjtsék össze az 
adott évben forgalomba hozott, a melléklet 
F. részében felsorolt egyszer használatos 
műanyagtermékek 90%-ának megfelelő, 
keletkező hulladékot, és biztosítják azok 
későbbi újrafeldolgozását. E cél elérése 
érdekében a tagállamok többek között:

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdést a 2008/98/EK irányelv 
10. cikke (3) bekezdése a) pontjának 
sérelme nélkül kell alkalmazni.

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a tagállamokkal egyeztetve 
iránymutatást dolgoz ki a betétdíjas 
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rendszerek működéséről.

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. cikk 10. cikk

Figyelemfelkeltő intézkedések Figyelemfelkeltő intézkedések

(1) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
abból a célból, hogy a fogyasztókat 
tájékoztassák a melléklet G. részében 
felsorolt egyszer használatos 
műanyagtermékek és műanyagtartalmú 
halászeszközök tekintetében az 
alábbiakról:

(1) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
abból a célból, hogy a melléklet G. 
részében felsorolt egyszer használatos 
műanyagtermékek és műanyagtartalmú 
halászeszközök tekintetében ösztönözzék a 
fogyasztók felelős magatartását és 
tájékoztassák őket az alábbiakról:

a) rendelkezésre álló újrafelhasználási 
rendszerekről és hulladékgazdálkodási 
lehetőségekről ezekre a termékekre és a 
műanyagtartalmú halászeszközökre 
vonatkozóan, valamint a 2008/98/EK 
irányelv 13. cikkének megfelelően 
végrehajtott eredményes 
hulladékgazdálkodás bevált gyakorlatairól;

a) az újrafelhasználható alternatívák, 
újrafelhasználási rendszerek és 
hulladékgazdálkodási lehetőségek 
rendelkezésre állásáról ezekre a 
termékekre és a műanyagtartalmú 
halászeszközökre vonatkozóan, valamint a 
2008/98/EK irányelv 13. cikkének 
megfelelően végrehajtott eredményes 
hulladékgazdálkodás bevált gyakorlatairól;

b) ezen termékek és a műanyagtartalmú 
halászeszközök kidobásának és egyéb 
helytelen hulladékártalmatlanítási 
módjainak környezetre, különösen a 
tengeri környezetre gyakorolt hatásáról.

b) az e termékek és a műanyagtartalmú 
halászeszközök kidobásának és egyéb 
helytelen elhelyezési módjainak 
környezetre, különösen a tengeri 
környezetre gyakorolt hatásáról;
ba) az e termékek nem megfelelő 
elhelyezésének a csatornahálózatra 
gyakorolt hatásáról.

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4–9. cikkek átültetése során a tagállamok A 4–9. cikkek átültetése során a tagállamok 
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által hozott intézkedéseknek meg kell 
felelni az uniós élelmiszerjognak, hogy az 
élelmiszerhigiénia és élelmiszerbiztonság 
ne kerüljön veszélybe.

által hozott intézkedéseknek meg kell 
felelniük egyrészt az uniós 
élelmiszerjognak, hogy az 
élelmiszerhigiénia és élelmiszerbiztonság 
ne kerüljön veszélybe, másrészt az 
Európai Parlament és a Tanács 
1935/04/EK rendeletének1a. A 
tagállamoknak az élelmiszerekkel 
érintkezésbe kerülő anyagok esetében 
ösztönözniük kell a műanyag 
fenntartható, biztonságosabb 
alternatíváinak lehetőség szerinti 
használatát. 
________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
1935/2004/EK rendelete (2004. október 
27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagokról és 
tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 
89/109/EGK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 338., 2004.11.13., 
4. o.).

Indokolás

A Bizottság 2017. november 28-án menetrendet tett közzé az élelmiszerekkel érintkezésbe 
kerülő anyagokról szóló jelenlegi rendelet felülvizsgálata tekintetében. Amennyiben a rendelet 
felülvizsgálatára a menetrend előrejelzésének megfelelően 2019 második negyedévében sor 
kerül, az e rendeletre való hivatkozás figyelembe veszi a potenciálisan felülvizsgált 
rendeletben foglalt új fejleményeket.

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a harmadik 
országokba irányuló hulladékexport ne 
növelje más helyeken a műanyag tengeri 
hulladék mennyiségét.

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a természetes vagy jogi személyek, és 
– a nemzeti jogszabályokkal vagy 
gyakorlattal összhangban – azok társulásai, 
szervezetei vagy csoportjai hozzáférjenek a 
felülvizsgálati eljárás lehetőségéhez 
bíróság vagy más, a jogszabályok által 
kijelölt független és pártatlan testület előtt, 
hogy megtámadják bármely döntés, 
intézkedés vagy mulasztás anyagi vagy 
eljárási törvényességét az 5., 6., 7. és 8. 
cikk végrehajtásával kapcsolatban, 
amennyiben az alábbi feltételek közül 
valamelyik teljesül:

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a természetes vagy jogi személyek, és 
– a nemzeti jogszabályokkal vagy 
gyakorlattal összhangban – azok társulásai, 
szervezetei vagy csoportjai hozzáférjenek a 
felülvizsgálati eljárás lehetőségéhez 
bíróság vagy más, a jogszabályok által 
kijelölt független és pártatlan testület előtt, 
hogy megtámadják bármely döntés, 
intézkedés vagy mulasztás anyagi vagy 
eljárási törvényességét a 4., 5., 6., 7., 8., 9. 
és 10. cikk végrehajtásával kapcsolatban, 
amennyiben az alábbi feltételek közül 
valamelyik teljesül:

Indokolás

A 4., 9. és 10. cikk mellőzése nem indokolt.

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. cikk 13. cikk

A végrehajtás nyomon követésére 
vonatkozó információk

A végrehajtás nyomon követésére 
vonatkozó információk

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/4/EK irányelve52 és az Európai 
Parlament és a Tanács 2007/2/EK 
irányelve53 sérelme nélkül, a tagállamok az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
segítségével összeállítanak egy 
adatkészletet, amely az alábbiakat 
tartalmazza:

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/4/EK irányelve52 és az Európai 
Parlament és a Tanács 2007/2/EK 
irányelve53 sérelme nélkül, a tagállamok az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
segítségével összeállítanak egy 
adatkészletet, amely az alábbiakat 
tartalmazza:

a) a melléklet A. részében felsorolt, az 
Unió piacán évente forgalomba hozott 
egyszer használatos műanyagtermékekre 
vonatkozó adatok a 4. cikk (1) 
bekezdésével összhangban megvalósuló 
fogyasztáscsökkenés bemutatása céljából;

a) a melléklet A. részében felsorolt, az 
Unió piacán évente forgalomba hozott 
egyszer használatos műanyagtermékekre 
vonatkozó adatok a 4. cikk (1) 
bekezdésével összhangban megvalósuló 
fogyasztáscsökkenés bemutatása céljából;
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aa) a melléklet F. részében felsorolt 
termékek forgalomba hozatalára és külön 
gyűjtésére vonatkozó adatok a 9. cikkben 
meghatározott célszámok elérése irányába 
tanúsított fejlődés bizonyítása érdekében;
ab) a melléklet G. részében felsorolt, az 
Unió piacán évente forgalomba hozott 
egyszer használatos műanyagtermékekre 
vonatkozó adatok az Unión belüli 
fogyasztásuk nyomon követése céljából;
ac) a forgalomba hozott, 
műanyagtartalmú halászeszközökre és a 
halászeszközökből származó, összegyűjtött 
és kezelt  hulladékra vonatkozó adatok;

b) a tagállamok által a 4. cikk (1) 
bekezdése céljából hozott intézkedésekről 
szóló információk.

b) a tagállamok által a 4. cikk (1) 
bekezdése céljából kidolgozott tervekről és 
megtett intézkedésekről szóló információk;
ba) az ezen irányelv által lefedett 
termékekből származó tengeri hulladékra 
vonatkozó adatok a megtett intézkedések 
hatásainak nyomon követése érdekében.

Az első albekezdés a) pontjában szereplő 
adatokat évente kell frissíteni, az 
adatgyűjtés tárgyévének végét követő 12 
hónapon belül. Ha lehetséges, a 2007/2/EK 
irányelv 3. cikke (4) bekezdésében leírt 
térinformatikai szolgáltatásokat kell 
használni az adatkészletek bemutatásához.

Az első albekezdés a) pontjában szereplő 
adatokról először ... [az irányelv 
hatálybalépésétől számított 12 hónap]-ig 
kell jelentést tenni. Az első albekezdés a)–
ac) pontjában szereplő adatokat évente 
kell frissíteni, az adatgyűjtés tárgyévének 
végét követő 12 hónapon belül. Ha 
lehetséges, a 2007/2/EK irányelv 3. cikke 
(4) bekezdésében leírt térinformatikai 
szolgáltatásokat kell használni az 
adatkészletek bemutatásához.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a Bizottság és az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség hozzáférjen 
az (1) bekezdésnek megfelelően létrehozott 
adatkészlethez.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a Bizottság és az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség hozzáférjen 
az (1) bekezdésnek megfelelően létrehozott 
adatkészlethez.

(3) Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség rendszeresen közzéteszi és 
frissíti a tagállamoktól összegyűjtött adatok 
alapján elkészített uniós-szintű összegzést. 
Az uniós szintű összegzésnek adott esetben 
tartalmaznia kell az irányelv hozadékát, 
eredményeit és hatásait, az uniós szintű 
összegző térképeket és a tagállamok 
összegző jelentéseit.

(3) Az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség rendszeresen közzéteszi és 
frissíti a tagállamoktól összegyűjtött adatok 
alapján elkészített uniós-szintű összegzést. 
Az uniós szintű összegzésnek adott esetben 
tartalmaznia kell az irányelv hozadékát, 
eredményeit és hatásait, az uniós szintű 
összegző térképeket és a tagállamok 
összegző jelentéseit.
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(4) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogadhat el az (1) bekezdésben 
szereplő adatkészlet, információk és adatok 
formátumának meghatározása érdekében. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
Bizottság a 16. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében fogadja el.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi 
aktusokat fogad el az (1) bekezdésben 
szereplő adatkészlet, információk és adatok 
formátumának meghatározása érdekében. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
Bizottság a 16. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében fogadja el.

___________________ ___________________
52 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a 
környezeti információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 
2003.2.14., 26. o.).

52 Az Európai Parlament és a Tanács 
2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a 
környezeti információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 
2003.2.14., 26. o.).

53 Az Európai Parlament és a Tanács 
2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) 
az Európai Közösségen belüli 
térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) 
kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 
1. o.).

53 Az Európai Parlament és a Tanács 
2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) 
az Európai Közösségen belüli 
térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) 
kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 
1. o.).

Indokolás

Az intézkedések és azok hatékonyságának értékeléséhez fontos, hogy a bejelentett adatok a 
lehető legteljesebbek legyenek.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. cikk 15. cikk

Értékelés és felülvizsgálat Értékelés és felülvizsgálat

(1) A Bizottság … dátumig [hat évvel az 
irányelv átültetésének végső határidejét 
követően] elvégzi az irányelv értékelését. 
Az értékelés a 13. cikkben foglaltak szerint 
rendelkezésre álló információkon alapul. A 
tagállamok a Bizottság rendelkezésére 
bocsátanak a (2) bekezdésben említett 
jelentés kiértékeléséhez és elkészítéséhez 
szükséges minden további információt.

(1) A Bizottság … [öt évvel az irányelv 
átültetésének végső határidejét követően]-
ig elvégzi az irányelv értékelését. Az 
értékelés a 13. cikkben foglaltak szerint 
rendelkezésre álló információkon alapul. A 
tagállamok a Bizottság rendelkezésére 
bocsátanak a (2) bekezdésben említett 
jelentés kiértékeléséhez és elkészítéséhez 
szükséges minden további információt.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben (2) A Bizottság az (1) bekezdésben 
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foglaltak szerint lefolytatott értékelés fő 
vizsgálati eredményeiről jelentést küld az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak.

foglaltak szerint lefolytatott értékelés fő 
vizsgálati eredményeiről jelentést küld az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak. A jelentéshez adott esetben 
jogalkotási javaslatot is csatolni kell. A 
javaslatnak adott esetben kötelező erejű 
uniós mennyiségi fogyasztáscsökkentési 
célértékeket kell meghatároznia a 
melléklet A. részében felsorolt termékekre 
vonatkozóan.

(3) A jelentésben azt is fel kell tüntetni, 
hogy:

(3) A jelentésnek tartalmaznia kell az 
alábbiakat:

a) az egyszer használatos 
műanyagtermékek mellékletben szereplő 
listáját felül kell-e vizsgálni;

a) értékelés arról, hogy felül kell-e 
vizsgálni az egyszer használatos 
műanyagtermékek mellékletben szereplő 
listáját;

b) kivitelezhető-e kötelező erejű 
számszerűsített uniós célokat 
meghatározni a fogyasztáscsökkentéshez, 
különös tekintettel a melléklet A. részében 
felsorolt egyszer használatos 
műanyagtermékek esetén;

b) vizsgálat arról, hogy 
megvalósítható-e a kötelező erejű 
számszerűsített uniós célok meghatározása 
a fogyasztáscsökkentéshez, különös 
tekintettel a melléklet A. részében felsorolt 
egyszer használatos műanyagtermékek 
esetén; e tekintetben a jelentésnek 
értékelnie kell a célértékek abszolút 
számokban kifejezett meghatározását, 
figyelembe véve a tagállamokban a 
fogyasztás szintjét és a már elért 
csökkentéseket;
ba) értékelés az irányelvben foglalt 
termékekben felhasznált anyagok terén 
történt változásról, valamint az ezen 
termékek újrafelhasználható 
alternatíváival kapcsolatos új szállítási 
rendszerekre irányuló innovációról; ebbe 
beletartozik ezen anyagok és a felmerülő 
alternatívák átfogó környezeti életciklus-
elemzése;

c) elegendő tudományos és műszaki 
haladás történt-e, és kialakítottak-e az 
egyszer használatos műanyagtermékekre 
ezen irányelv hatálya alatt alkalmazható 
kritériumokat vagy szabványt a tengeri 
környezetben történő biológiai 
lebonthatóságra vonatkozóan, és 
kifejlesztették-e azok egyszer használatos 
helyettesítő termékeit annak érdekében, 
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hogy meg lehessen határozni, mely 
termékekre nem kell már adott esetben 
alkalmazni a forgalomba hozatali 
korlátozásokat.

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E bekezdés első albekezdésétől eltérve a 
tagállamok ... [12 hónappal az irányelv 
hatálybalépését követően]-ig hatályba 
léptetik a 13. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott jelentéstételi 
kötelezettségeknek való megfeleléshez 
szükséges törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket.

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak azonban meg kell tenniük 
a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy … 
-tól/-től [az irányelv hatályba lépését 
követő 2 évvel] kezdődően megfeleljenek 
az 5. cikknek és a 7. cikk (1) 
bekezdésének, valamint [az irányelv 
hatályba lépését követő 3 évvel] a 6. cikk 
(1) bekezdésének.

A tagállamoknak azonban meg kell tenniük 
a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy …  
[az irányelv hatálybalépését követő 2 
évvel]-tól/-től kezdődően megfeleljenek az 
5. cikknek és a 7. cikk (1) bekezdésének, 
valamint [az irányelv hatálybalépését 
követő 3 évvel] a 6. cikk (1) bekezdésének, 
kivéve a 6. cikk (1) bekezdésében említett 
kötelezettségnek a szénsavas italok 
italtartói tekintetében történő 
megfeleléshez szükséges intézkedéseket, 
melyeket a tagállamoknak ... [az irányelv 
hatálybalépését követő 5 évvel]-tól/től kell 
alkalmazniuk.
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Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal 
nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek 
szövegét, amelyeket az ezen irányelv által 
szabályozott területen fogadnak el.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal 
nemzeti joguk azon rendelkezéseinek 
szövegét, amelyeket az ezen irányelv által 
szabályozott területen fogadnak el. A 
Bizottság ellenőrzi, hogy ezek a 
rendelkezések nem jelentenek-e 
indokolatlanul nagy akadályokat az 
egységes piac működésére nézve.

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – A rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogyasztás csökkentéséről szóló 4. 
cikkben szereplő egyszer használatos 

műanyag termékek

A fogyasztás csökkentéséről szóló 4. 
cikkben szereplő egyszer használatos 

műanyag termékek

– Italtartó poharak, beleértve azok 
tetejét és fedelét

– Ételtároló edények, azaz ételtartók, 
például dobozok fedéllel vagy anélkül, 
amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak, 
amelyeket vagy a helyszínen azonnal 
elfogyasztanak az ételtartóból, vagy 
elvitelre magukkal visznek készételként, 
például a gyorsételekhez használt ételtároló 
edények, kivéve az italtartókat, tányérokat 
és tasakokat, valamint az ételt tartalmazó 
csomagolásokat

– Ételtároló edények, azaz ételtartók, 
például dobozok fedéllel vagy anélkül, 
amelyek olyan ételek tárolására szolgálnak, 
amelyeket vagy a helyszínen azonnal 
elfogyasztanak az ételtartóból, vagy 
elvitelre magukkal visznek készételként, 
például a gyorsételekhez használt ételtároló 
edények, kivéve az italtartókat, tányérokat 
és tasakokat, valamint az ételt tartalmazó 
csomagolásokat

Az élelmiszer egyszemélyes adagnak szánt 
ételtároló edényben vagy evőeszközzel 
ellátott ételtároló edényben történő 
értékesítése azt jelzi, hogy a szóban forgó 
ételt közvetlenül az ételtároló edényből 
kellene elfogyasztani.
A további előkészítés fogalma olyan 
tevékenységeket foglal magában, mint a 
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melegítés, a forró víz hozzáadása, a 
mosás, a szeletelés és a darabolás.
Példák az e melléklet A., E. és G. részében 
szereplő egyszer használatos műanyag 
ételtároló edényekre:
– Gyorsételek tárolására szánt 
tárolóedények, például hidegen történő 
fogyasztásra szánt élelmiszert tartalmazó 
ételdobozok vagy salátásdobozok
– Gyorsételek tárolására szánt 
tárolóedények, például melegen történő 
fogyasztásra szánt élelmiszert tartalmazó 
ételdobozok vagy salátásdobozok, kivéve, 
ha az élelmiszert a fogyasztónak kell a 
vásárlást követően felmelegítenie
– Hamburger, szendvics vagy wrap 
tárolására szánt dobozok
– Egyszemélyes adagnak szánt 
ételtároló edények további előkészítést 
nem igénylő, friss vagy feldolgozott 
élelmiszerek, például gyümölcsök, 
zöldségek, desszertek vagy fagylaltok 
tárolására, melyeket egyenként kiszerelve 
értékesítenek
Példák az e melléklet A., E. és G. részében 
szereplő egyszer használatos műanyag 
ételtároló edényektől eltérő ételtároló 
edényekre:
– További előkészítést igénylő, 
szárított vagy hidegen értékesített 
élelmiszert tartalmazó ételtároló edények
– Az egyszemélyesnél nagyobb 
adagnak szánt ételtároló edények
– Egyszemélyes adagnak szánt 
ételtároló edények, melyeket nem 
egyenként kiszerelve értékesítenek

– Italtartó poharak

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – B rész – 2 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Evőeszközök (villák, kések, kanalak, 
evőpálcikák)

– Evőeszközök (villák, kések, kanalak, 
evőpálcikák), kivéve 2023-ig az oktatási 
létesítmények vagy egészségügyi 
intézmények számára biztosított 
evőeszközöket, amelyeket az intézmények 
a 2014/24/EU irányelv 2. cikkének 8. 
pontjában meghatározott, 2018. december 
31. előtt odaítélt, árubeszerzésre irányuló 
közbeszerzési szerződések1a keretében 
szereznek be
___________________
1a „árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés”: olyan közbeszerzési szerződés, 
amelynek tárgya termékek megvásárlása, 
lízingje, bérlete vagy részletvétele, vételi 
joggal vagy anélkül. Az árubeszerzésre 
irányuló közbeszerzési szerződés 
mellékesen beállítási és üzembe helyezési 
műveletekre is kiterjedhet.

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – B rész – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Tányérok – Tányérok, kivéve 2023-ig az oktatási 
létesítmények vagy egészségügyi 
intézmények számára biztosított 
evőeszközöket, amelyeket az intézmények 
a 2014/24/EU irányelv 2. cikkének 8. 
pontjában meghatározott, 2018. december 
31. előtt odaítélt, árubeszerzésre irányuló 
közbeszerzési szerződések1a keretében 
szereznek be.
___________________
1a „árubeszerzésre irányuló közbeszerzési 
szerződés”: olyan közbeszerzési szerződés, 
amelynek tárgya termékek megvásárlása, 
lízingje, bérlete vagy részletvétele, vételi 
joggal vagy anélkül. Az árubeszerzésre 
irányuló közbeszerzési szerződés 
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mellékesen beállítási és üzembe helyezési 
műveletekre is kiterjedhet.

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – B rész – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Léggömbökhöz – kivéve az ipari 
vagy más foglalkozásszerű felhasználásra 
szánt ballonokat, valamint a fogyasztók 
számára nem értékesített alkalmazásokat – 
rögzítendő és azokat tartó pálcák, beleértve 
e pálcák mechanizmusait

– Léggömbökhöz – kivéve az ipari 
vagy más foglalkozásszerű felhasználásra 
szánt ballonokat, valamint a fogyasztók 
számára nem értékesített alkalmazásokat – 
rögzítendő és azokat tartó pálcák, e pálcák 
mechanizmusai nélkül

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – B rész – 6 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Nagyon könnyű műanyag 
hordtasakok, kivéve, amikor higiéniai 
okokból vagy ömlesztve árult nedves 
élelmiszer csomagolása céljából van rájuk 
szükség

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – B rész – 6 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Oxidatív biológiai úton lebontható 
műanyagból készült termékek
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Módosítás 84

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – B rész – 6 c franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Expandált polisztirolból készült étel- 
és italtartók, amelyek olyan ételek 
tárolására szolgálnak, amelyeket vagy a 
helyszínen, vagy elvitel után azonnal, 
további előkészítés nélkül elfogyasztanak 
a tartályból

Indokolás

All these additional market restriction for products are coherent with the current EU 
legislation in force or political statement from the European Parliament. For e.g. the 
European Parliament has just called, on Thursday 13 of September 2018, for a complete EU 
ban on oxo-degradable plastic by 2020, as this type of plastic negatively affects the recycling 
of conventional plastic and fails to deliver a proven environmental benefit. Furthermore, the 
proposal to add a ban of some applications of expanded polystyrene (EPS) in the SUP 
proposal is justified by the fact that polystyrene, in its various sizes, appears in rank 1, 3, 13, 
28 and 53 of the plastic waste most commonly found on European beaches, according to the 
Commission's classification in its impact assessment (Part II, pages 31 and 32). That is more 
than 31% of all plastics found on European beaches. Clearly, European legislators must find 
a way to address and to limit this source of marine litter, which the Commission has not done 
in its proposal.

Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Italtárolók, vagyis folyadék 
tárolására használatos tárolóedények, 
például italpalackok, beleértve a fedelüket 
és kupakjukat is

– Italtárolók, vagyis folyadék 
tárolására használatos tárolóedények, 
például italpalackok, beleértve a fedelüket 
és kupakjukat is, kivéve 
a 609/2013/EU rendelet 2. cikkének g) 
pontjában meghatározott, speciális 
gyógyászati célra szánt, folyékony 
formában elfogyasztandó ételekhez szánt 
és használt speciális tartályokat 
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Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – D rész – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Dohánytermékek szűrővel, valamint 
azok a szűrők, amelyeket 
dohánytermékekkel történő együttes 
használathoz hoznak forgalomba

Indokolás

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette 
butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this 
Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. 
Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of 
beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough 
consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste 
disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste 
disposal of these products and their negative impact on the environment.

Módosítás 87

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – D rész – 3 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Rugalmas anyagból készült dobozok 
és csomagolóanyagok olyan élelmiszerek 
tárolására, amelyeket a zacskóból vagy 
csomagolásból további előkészítés nélküli, 
azonnali fogyasztásra szánnak

Indokolás

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette 
butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this 
Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. 
Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of 
beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough 
consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste 
disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste 
disposal of these products and their negative impact on the environment.
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Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – D rész – 3 c franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Italtartó poharak

Indokolás

Cigarette butts have a severe negative impact on the environment. For example, one cigarette 
butt can pollute between 500 and 1000 litres of water. By including tobacco products in this 
Annex, the consumers would be better informed on the environmental impact of cigarettes. 
Regarding the inclusion of packets and wrappers, these items are ranked fourth in terms of 
beach counts and therefore stronger measures are needed. There is currently not enough 
consumer awareness about the presence of plastic in beverage cups and the correct waste 
disposal of them. Therefore, the consumer should be informed about appropriate waste 
disposal of these products and their negative impact on the environment.

Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – E rész – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Italtartó poharak – Italtartó poharak, beleértve azok 
tetejét és fedelét

Módosítás 90

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – F rész – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Italpalackok – Italpalackok, beleértve azok kupakját 
és fedelét


