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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

17.10.2018 A8-0317/91 

Módosítás  91 

Tim Aker 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

4 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  4a. cikk 

 A fogyasztás utáni hulladék csökkentése 

 A fogyasztás utáni hulladék korlátozása 

érdekében a tagállamok az A. részben 

felsorolt valamennyi termékre csökkentési 

célértékeket határoznak meg az alábbiak 

szerint: 2025-re 50%-kal, 2030-ra pedig 

80%-kal, azzal a végső céllal, hogy az 

említett termékeket környezetbarát 

alternatívákkal váltsák fel. 

Or. en 

Indokolás 

Szigorú csökkentési célértékeket kell alkalmazni valamennyi olyan termékre, amelyeket a 

tengeri környezetre káros hatásúnak tekintenek. Ezek a termékek a tengerpartokon előforduló 

10 leggyakoribb egyszer használatos műanyag közé tartoznak, és 60,04%-ukat – súlyuk 

alapján – az italpalackok teszik ki. Míg a bizottsági javaslat ezeket a cikkeket a kiterjesztett 

gyártói felelősség és figyelemfelhívó intézkedések keretében kívánja kezelni, a javaslatot ki 

kell egészíteni azzal, hogy a valóban körforgásos gazdaság célkitűzésének megvalósítása 

érdekében e cikkekre fogyasztáscsökkentési célértékeket kell alkalmazni. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0317/92 

Módosítás  92 

Tim Aker 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  8a. cikk 

 A tagállamok e cikkel összhangban 

elfogadják és bevezetik a kiterjesztett 

gyártói felelősséget, arra kötelezve a 

gyártókat, hogy finanszírozzák a tőlük 

függetlenül létrehozott és irányított 

„gondnokszervezeteket” a termékekből 

származó hulladék megelőzése, 

csökkentése és mérséklése érdekében, 

különös tekintettel az egyszer használatos 

műanyagtermékekből származó 

hulladékra. 

Or. en 

Indokolás 

A „gondnokszervezetek” hatékony működése érdekében rendkívül fontos, hogy azok az 

érintett iparágaktól függetlenek legyenek, elkerülve ezzel a szükségtelen befolyásolást. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0317/93 

Módosítás  93 

Tim Aker 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – A rész (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  – Italpalackok 

 – 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 

 – Rugalmas anyagból készült dobozok és 

csomagolóanyagok olyan élelmiszerek 

tárolására, amelyeket a zacskóból vagy 

csomagolásból további előkészítés nélküli, 

azonnali fogyasztásra szánnak 

 – Italtárolók, vagyis folyadék tárolására 

használatos tárolóedények, például 

italpalackok, beleértve a fedelüket és 

kupakjukat is 

 – Nedves törlőkendők, azaz előnedvesített 

testápolási, háztartási és ipari törlőkendők 

 – Léggömbök, kivéve az ipari vagy más 

foglalkozásszerű felhasználásra szánt 

ballonokat, valamint a fogyasztók 

számára nem értékesített alkalmazásokat 
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 – Könnyű műanyag hordtasakok a 

94/62/EK irányelv 3. cikke 1. pontjának 

c) alpontjában foglalt meghatározás 

szerint 

Or. en 

Indokolás 

Szigorú csökkentési célértékeket kell alkalmazni valamennyi olyan termékre, amelyeket a 

tengeri környezetre káros hatásúnak tekintenek. Ezek a termékek a tengerpartokon előforduló 

10 leggyakoribb egyszer használatos műanyag közé tartoznak, és 60,04%-ukat – súlyuk 

alapján – az italpalackok teszik ki. Míg a bizottsági javaslat ezeket a cikkeket a kiterjesztett 

gyártói felelősség és figyelemfelhívó intézkedések keretében kívánja kezelni, a javaslatot ki 

kell egészíteni azzal, hogy a valóban körforgásos gazdaság célkitűzésének megvalósítása 

érdekében e cikkekre fogyasztáscsökkentési célértékeket kell alkalmazni. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0317/94 

Módosítás  94 

Tim Aker 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2018 

Frédérique Ries 

Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – E rész – 5 pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Dohánytermékek szűrővel, valamint 

azok a szűrők, amelyeket a 

dohánytermékekkel történő együttes 

használathoz hoznak forgalomba 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

A cigarettákra jövedéki adó vonatkozik. A tagállamok jelentős mérlegelési jogkörrel 

rendelkeznek az általuk alkalmazott jövedéki adó mértékének meghatározását illetően. 

Továbbá, a jövedéki adó hozzájárulhat és minden valószínűség szerint már hozzá is járul a 

termékekhez kapcsolódó hulladékkezelési erőfeszítések finanszírozásához. Semmi nem 

indokolja, hogy e termékek gyártóira vonatkozóan kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek 

kerüljenek bevezetésre. Ez nem lenne hatékony, és esetlegesen hozzájárulna az illegális 

kereskedelemhez. Ezért e termékek törlésre kerülnek a mellékletnek a kiterjesztett gyártói 

felelősség körébe tartozó egyszer használatos műanyagtermékeket tartalmazó E. részéből. 

 

 


