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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/103 

Módosítás  103 

Margrete Auken 

a Verts/ALE 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 

5 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. cikk 

 Használatra vonatkozó korlátozás 

 A tagállamok betiltják a melléklet 

Ba. részében felsorolt egyszer használatos 

műanyagtermékeknek a légkörbe való 

szándékos elengedését állami vagy 

magánrendezvények során. 

Or. en 

(A melléklet új Ba. részéhez fűzött, ugyanezen szerző általi módosításhoz kapcsolódik.) 

Indokolás 

A léggömbök a tengerpartokon előforduló tíz leggyakoribb hulladéktípus között szerepelnek. Szennyezőek 

és veszélyeztetik a vadon élő állatokat. Nem szabad a továbbiakban pusztán szórakozás céljából a 

környezetbe bocsátani őket. Számos önkormányzat vezetett be ilyen tilalmat a léggömbök tömeges 

környezetbe engedésének megakadályozása érdekében (az Egyesült Királyságban több mint 50 település). 

Az Egyesült Államok számos állama is elfogadott hasonló tilalmakat (Kalifornia, Florida, Tennessee, 

Virginia). 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/104 

Módosítás  104 

Margrete Auken 

a Verts/ALE 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 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 80 %-os, melynek 

kiszámításához az egy adott évben az 

érintett tagállamban forgalomba hozott, 

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 
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forgalomba hozatalának előmozdítása 

érdekében a 2008/98/EK irányelv 8a. 

cikke (4) bekezdésének megfelelően 

modulálják a pénzügyi hozzájárulásokat; 

b) a régi, rossz állapotban lévő vagy 

használhatatlan halászeszközök 

visszaváltásának ösztönzése érdekében 

alakítsanak ki betétdíjas rendszereket; 

c) vezessenek be ellenőrzési, 

nyomonkövetési és jelentéstételi 

programokat. 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság hatásvizsgálata szerint (lásd a 62. oldalt) az EU-ban összességében az évente megvásárolt 

halászeszközök átlagosan 80%-a kerül végül a partra. Ezért egy külön 80%-os gyűjtési célt kell 

meghatározni, és nem csak az ENVI bizottság által elfogadott (AM 64) 50%-osat. A három év alatt 

forgalomba hozott átlagos mennyiség referenciaértékként történő alkalmazása lehetővé teszi a fogyasztás 

ingadozásának figyelembevételét. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/105 

Módosítás  105 

Margrete Auken 

a Verts/ALE 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 – B a rész (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ba. A használat korlátozásáról szóló 

5a. cikk hatálya alá tartozó egyszer 

használatos műanyagtermékek 

 – Léggömbök, kivéve az ipari vagy más 

foglalkozásszerű felhasználásra szánt 

ballonokat, valamint a fogyasztók 

számára nem értékesített alkalmazásokat 

Or. en 

Indokolás 

A léggömbök a tengerpartokon előforduló tíz leggyakoribb hulladéktípus között szerepelnek. Szennyezőek 

és veszélyeztetik a vadon élő állatokat. Nem szabad a továbbiakban pusztán szórakozás céljából a 

környezetbe bocsátani őket. Számos önkormányzat vezetett be ilyen tilalmat a léggömbök tömeges 

környezetbe engedésének megakadályozása érdekében (az Egyesült Királyságban több mint 50 település). 

Az Egyesült Államok számos állama is elfogadott hasonló tilalmakat (Kalifornia, Florida, Tennessee, 

Virginia). 

 


