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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/106 

Módosítás  106 

Danilo Oscar Lancini 

az ENF 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 

15 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

15. Értékelés és felülvizsgálat 15. 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 … dátumig [öt 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. 

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben 

foglaltak szerint lefolytatott értékelés fő 

vizsgálati eredményeiről jelentést küld az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak. 

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben 

foglaltak szerint lefolytatott értékelés fő 

vizsgálati eredményeiről jelentést küld az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak. 

(3) A jelentésben azt is fel kell 

tüntetni, hogy: 

(3) A jelentésnek a következőket kell 

tartalmaznia: 

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; 

 

 ba) értékelés az irányelv hatálya alá 

tartozó termékekben felhasznált anyagok 
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változtatásáról és a termékek 

újrafelhasználható alternatíváival 

kapcsolatos új végrehajtási rendszerekben 

alkalmazott innovációról; ennek 

tartalmaznia kell az ezen anyagok és a 

létrejövő alternatívák átfogó, környezeti 

életciklus-értékelését; 

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, 

hogy meg lehessen határozni, mely 

termékekre nem kell már adott esetben 

alkalmazni a forgalomba hozatali 

korlátozásokat. 

c) értékelés arról, hogy 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, 

hogy meg lehessen határozni, mely 

termékekre nem kell már adott esetben 

alkalmazni a forgalomba hozatali 

korlátozásokat. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/107 

Módosítás  107 

Danilo Oscar Lancini 

az ENF 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, a fedőt is beleértve, 

kivéve az olyan épületeken belül, ahol 

kötelező a hulladék elkülönített gyűjtése 

és újrafeldolgozása a hulladékkezelési 

rendszer szerint 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/108 

Módosítás  108 

Danilo Oscar Lancini 

az ENF 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 rész – 2 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Evőeszközök (villák, kések, 

kanalak, evőpálcikák) 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/109 

Módosítás  109 

Danilo Oscar Lancini 

az ENF 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 rész – 2 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Evőeszközök (villák, kések, 

kanalak, evőpálcikák) 

– Evőeszközök (villák, kések, 

kanalak, evőpálcikák), kivéve az oktatási 

vagy egészségügyi intézmények számára 

biztosított evőeszközöket, amelyeket az 

intézmények a 2014/24/EU irányelv 2. 

cikkének 8. pontjában meghatározott, ... 

előtt [hat hónappal az irányelv 

átültetésének végső határidejét követően] 

odaítélt, árubeszerzésre irányuló 

közbeszerzési szerződések keretében 

szereznek be 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/110 

Módosítás  110 

Danilo Oscar Lancini 

az ENF 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 rész – 3 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Tányérok törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/111 

Módosítás  111 

Danilo Oscar Lancini 

az ENF 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 rész – 3 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Tányérok – Tányérok, kivéve az oktatási vagy 

egészségügyi intézmények számára 

biztosított tányérokat, amelyeket az 

intézmények a 2014/24/EU irányelv 2. 

cikkének 8. pontjában meghatározott, ... 

előtt [hat hónappal az irányelv 

átültetésének végső határidejét követően] 

odaítélt, árubeszerzésre irányuló 

közbeszerzési szerződések keretében 

szereznek be 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0317/112 

Módosítás  112 

Danilo Oscar Lancini 

az ENF 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 rész – 4 franciabekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Szívószálak, kivéve a gyógyászati 

célra szánt és használt szívószálakat 

törölve 

Or. en 

 


