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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/95 

Módosítás  95 

Rolandas Paksas 

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 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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]. 

A tagállam megteszi a megfelelő 

intézkedéseket a melléklet A. részében 

felsorolt egyszer használatos 

műanyagtermékek fogyasztásának 

megfelezése (legalább 50%-os 

csökkentése) érdekében a saját területén ... 

dátumig [hat évvel az irányelv 

átültetésének végső határidejét követően]. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/96 

Módosítás  96 

Rolandas Paksas 

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 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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 a 

nemzeti fogyasztáscsökkentési célok, az 

annak biztosítását szolgáló intézkedések, 

hogy az ilyen termékek újrafelhasználható 

alternatívái a végfogyasztó rendelkezésére 

álljanak, valamint a gazdasági eszközök, 

mint például annak biztosítása, hogy az 

egyszer használatos műanyagokat ne 

biztosítsák ingyenesen a végfogyasztó 

vásárlási helyén. Ezen intézkedések az első 

albekezdésben hivatkozott termékek 

környezetre gyakorolt hatásaitól függően 

eltérőek lehetnek. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/97 

Módosítás  97 

Rolandas Paksas 

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 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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 Bizottságnak végrehajtási jogi 

aktust kell elfogadnia, amelyben 

meghatározza az (1) bekezdésben foglalt 

egyszer használatos műanyagtermékek 

fogyasztáscsökkenését kiszámító és 

ellenőrző módszertant. Az említett 

végrehajtási jogi aktust a 16. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

kell elfogadni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/98 

Módosítás  98 

Rolandas Paksas 

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 

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 … 

-tól/-től [az irányelv átültetését követő 2 

évvel] kezdődően megfeleljenek az 5. 

cikknek és a 7. cikk (1) bekezdésének, 

valamint [az irányelv átültetését követő 3 

évvel] a 6. cikk (1) bekezdésének. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/99 

Módosítás  99 

Rolandas Paksas 

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 – 2 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

— Italpoharak — Italpoharak, beleértve a 

kompozitanyagból készült poharakat, pl. 

elvitelre vett kávéhoz, teához stb. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/100 

Módosítás  100 

Rolandas Paksas 

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 – C rész – 1 a franciabekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – Kompozitanyagból készült italtartók, 

beleértve azok kupakját és fedelét is 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/101 

Módosítás  101 

Rolandas Paksas 

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 – F rész – 1 a franciabekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – Italpoharak, beleértve a 

kompozitanyagból készült poharakat is 

Or. en 

 


