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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

17.10.2018 A8-0317/118 

Módosítás  118 

Karl-Heinz Florenz 

a PPE 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 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(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 annak érdekében, hogy 

2025-re ambiciózus és tartós módon 

legalább 25%-kal csökkentse a melléklet 

A. részében felsorolt egyszer használatos 

műanyagtermékek fogyasztását a saját 

területén. 

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 

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 

tervekről, és szükség esetén aktualizálják 

azokat. A Bizottság az említett tervekkel 

kapcsolatban ajánlásokat tehet. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 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 irányelvvel összhangban 

értesítik a Bizottságot ezekről az 

intézkedésekről, ha ezt az említett irányelv 

megköveteli. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0317/119 

Módosítás  119 

Karl-Heinz Florenz 

a PPE 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 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (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, 

dohánytermékekhez tartozó szűrők 

súlyozott átlagához viszonyítva 2025-re 

50%-kal, 2030-ra pedig 80%-kal. 

Or. en 

Indokolás 

A dohánytermékekhez tartozó műanyag szűrőkre vonatkozó csökkentési célnak a szűrőkre és 

nem a teljes dohánytermékre kell utalnia. A módosítás célja ennek kiigazítása.  
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0317/120 

Módosítás  120 

Karl-Heinz Florenz 

a PPE 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 – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

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 a 2008/98/EK 

irányelv kiterjesztett gyártói felelősségre 

vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően 

fedezzék az ezen egyszer használatos 

műanyagtermékekből álló hulladékok 

összegyűjtésének, majd szállításának és 

kezelésének 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 és arányos módon 

történő nyújtásához szükséges költségeket, 

átlátható módon kell őket meghatározni 

az összes megfelelő érintett szereplő 

között, és a 2008/98/EK irányelv 8a. cikke 

(4) bekezdésének a) pontjával 

összhangban kell modulálni azokat. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0317/121 

Módosítás  121 

Karl-Heinz Florenz 

a PPE 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 – 3 bekezdés – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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) 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 valós tengeri 

környezetben végzett, megbízható 

helyszíni vizsgálatok alapján, ahol a 

műanyagtermékek biológiai lebomlása 

során szén-dioxid, biomassza és víz 

keletkezik, amelyek teljes mértékben 

integrálódnak a természetes szén-nitrogén 

ciklusba, anélkül, hogy felborítanák az 

ökoszisztéma egyensúlyát, és mindez elég 

rövid idő alatt lezajlik ahhoz, hogy ne 

károsítsa a tengeri élővilágot, és ne 

vezessen a műanyagok környezetben való 

felhalmozódásához. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0317/122 

Módosítás  122 

Karl-Heinz Florenz 

a PPE 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 a albekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok a Bizottságnak a 

kkv-kra vonatkozó, …-től [ezen irányelv 

hatálybalépésének időpontja] 

alkalmazandó fogalommeghatározása 

szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások 

tekintetében azonban az 5. cikk és a 

7. cikk (1) bekezdése alkalmazásához 

szükséges intézkedéseket ...-től [2 évvel a 

17. cikk (1) bekezdésének második 

albekezdésében meghatározott átültetési 

időszak után], a 6. cikk (1) bekezdésének 

alkalmazásához szükséges intézkedéseket 

pedig ...-től [2 évvel a 17. cikk (1) 

bekezdésének második albekezdésében 

meghatározott átültetési időszak után] 

alkalmazzák. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0317/123 

Módosítás  123 

Karl-Heinz Florenz 

a PPE 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 

Melléklet – A rész – 2 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 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0317/124 

Módosítás  124 

Karl-Heinz Florenz 

a PPE 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 

Melléklet – E rész – utolsó franciabekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - otthoni fogyasztás céljából 

értékesített, légmentes fedéllel ellátott 

joghurtos poharak 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0317/125 

Módosítás  125 

Karl-Heinz Florenz 

a PPE 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 

Melléklet – D rész – 3 franciabekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

— Léggömbök, kivéve az ipari vagy 

más foglalkozásszerű felhasználásra szánt 

ballonokat, valamint a fogyasztók 

számára nem értékesített alkalmazásokat 

törölve 

Or. en 



 

AM\1166538HU.docx  PE624.162v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0317/126 

Módosítás  126 

Karl-Heinz Florenz 

a PPE 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 

Melléklet – E rész – 7 franciabekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

— Léggömbök, kivéve az ipari vagy 

más foglalkozásszerű felhasználásra szánt 

ballonokat, valamint a fogyasztók 

számára nem értékesített alkalmazásokat 

törölve  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0317/127 

Módosítás  127 

Karl-Heinz Florenz 

a PPE 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 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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. 

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 szükséges 

költségeit, valamint azoknak a 

figyelemfelkeltő intézkedéseknek a 

költségeit, amelyek a szemetelés 

megelőzésére és csökkentésére, valamint a 

helytelen fogyasztói viselkedés 

megszüntetésére irányulnak. 

 Ezek a költségek nem haladhatják meg a 

szolgáltatások költséghatékony módon 

történő nyújtásához szükséges mértéket, 

és azokat a 2008/98/EK irányelv 8a. cikke 

(4) bekezdésének a) pontjának 

megfelelően átlátható módon kell 

megállapítani az összes érintett szereplő 

között. A költségeknek arányosaknak kell 

lenniük, és a 2008/98/EK irányelv 8a. 

cikkének (1) bekezdésével összhangban 

meghatározott egyértelmű célkitűzéseken 

kell alapulniuk. 

Or. en 
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