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RÖVID INDOKOLÁS 

Az irányelv 1. cikkében foglalt célkitűzése „egyes műanyagtermékek környezetre, különösen 

a vízi környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásának csökkentése”. 

 

Ezért úgy véltük, hogy fontos hangsúlyozni a mezőgazdasági bizottság véleményében a 

mezőgazdasággal kapcsolatos műanyagszennyezési típusokat, még akkor is, ha ezek inkább 

helyi vagy regionális szinten jelentenek akut problémát. Az Európai Bizottság arra vonatkozó 

javaslata, hogy csökkentsék az egyszer használatos műanyagok által okozott szennyezést, egy 

hatásvizsgálaton alapult, amely a tengeri hulladékká váló nagy műanyaghulladékok legfőbb 

kategóriáiról készült, egy átlagos EU-s szintre számítva, és ez különös hangsúlyt kapott a 

megfogalmazás módjában. 

 

Először is le kell szögezni, hogy a mezőkre vagy az agroökoszisztémába jutó műanyagokat az 

állatok elfogyaszthatják, vagy bejuthatnak a vízi ökoszisztémákba, és végül a tengerbe. 

Hasonlóképpen az, ami a talajba jut, végül széttöredezik vagy kisebb darabokra bontja azt a 

talaj élővilága, ide értve a mikroműanyagokat is, és végül a talajvízbe kerül és bejuthat az 

édesvízi ökoszisztémákba, majd a tengeri rendszerekbe is. A nagyobb tételekre összpontosító 

hatásvizsgálat tengeri hulladékokon alapuló megközelítése nem veszi figyelembe ezt a 

második utat. 

 

Másodszor, vannak bizonyos, regionálisan vagy helyileg jellemző műanyagszennyezési 

típusok, amelyek a mezőgazdasági műanyagok használatát magában foglaló, konkrét 

földhasználatokhoz kötődnek. Ezeket súlyosbíthatják a helyi gyakorlatok vagy az 

infrastruktúra, például a számos gazdálkodó vagy gyártó által tapasztalt nehézség a használt 

műanyag talajtakarók újrafeldolgozásában, vagy a szennyezett műanyag borítás 

elfogadásának visszautasítása. 

 

Végül meg kell említeni, hogy az Európai Bizottság megfogalmazásának módja lehetővé teszi 

a fogyasztóknak szóló figyelemfelkeltő intézkedéseket, ez esetben a felhasználók, mint 

például a gazdálkodók számára. Ezek több formában is megvalósulhatnak: lehetnek a 

mezőgazdasági műanyagok ártalmatlanításáról és újrafeldolgozásáról szóló információk, 

jelölési követelmények, a műanyaggyártók kiterjeszett felelőssége stb. Így az ilyen 

intézkedések nem feltétlenül jelentenek további észszerűtlen vagy költséges terheket a 

gazdálkodók számára. 

MÓDOSÍTÁS: 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 

és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az 

alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 
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Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A műanyag sokféle 

felhasználhatósága és viszonylag alacsony 

költségei miatt ez az anyag egyre jobban 

átszövi a mindennapi életet. Egyre 

növekvő alkalmazása olyan rövid életű 

alkalmazásokban, amelyeket nem 

újrahasznosításra vagy költséghatékony 

újrafeldolgozásra terveztek, azt 

eredményezi, hogy a kapcsolódó gyártási 

és fogyasztási szerkezet egyre kevésbé 

hatékony, ugyanakkor egyre lineárisabb. 

Ezért a körforgásos gazdaságra vonatkozó 

cselekvési terv32 keretében az Európai 

Bizottság megalkotta a műanyagokkal 

kapcsolatos európai stratégiát33, amelynek 

kezelnie kell a műanyaghulladék 

folyamatosan növekvő keletkezését és 

annak a környezetbe, különösen a tengeri 

környezetbe szivárgását, annak érdekében, 

hogy elérjük a műanyagok valóban 

körforgásos életciklusát. 

(1) A műanyag viszonylag alacsony 

költségei miatt ez az anyag egyre jobban 

átszövi a mindennapi életet. Egyre 

növekvő alkalmazása olyan rövid életű 

alkalmazásokban, amelyeket nem 

újrahasznosításra vagy költséghatékony 

újrafeldolgozásra terveztek, azt 

eredményezi, hogy a kapcsolódó gyártási 

és fogyasztási szerkezet egyre kevésbé 

hatékony, ugyanakkor egyre lineárisabb. 

Ezért a körforgásos gazdaságra vonatkozó 

cselekvési terv32 keretében az Európai 

Bizottság megalkotta a műanyagokkal 

kapcsolatos európai stratégiát33, amelynek 

kezelnie kell a műanyaghulladék 

folyamatosan növekvő keletkezését és 

annak a környezetbe, különösen a tengeri 

környezetbe szivárgását, annak érdekében, 

hogy elérjük a műanyagok valóban 

körforgásos életciklusát. 

__________________ __________________ 

32 Az Európai Bizottság közleménye az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának Az 

anyagkörforgás megvalósítása – a 

körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós 

cselekvési terv (COM(2015) 0614 final). 

32 Az Európai Bizottság közleménye az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának Az 

anyagkörforgás megvalósítása – a 

körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós 

cselekvési terv (COM(2015) 0614 final). 

33 Az Európai Bizottság közleménye az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának A 

műanyagok körforgásos gazdaságban 

betöltött szerepével kapcsolatos európai 

stratégia (COM(2018) 28 final) 

33 Az Európai Bizottság közleménye az 

Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 

Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottságnak és a Régiók Bizottságának A 

műanyagok körforgásos gazdaságban 

betöltött szerepével kapcsolatos európai 

stratégia (COM(2018) 28 final) 

Or. en 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 
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Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A többoldalú megállapodásoknak37 

és az unió hulladékokra vonatkozó 

jogszabályainak38 megfelelően a 

tagállamoknak eredményes 

hulladékgazdálkodást kell folytatni a 

tengeri és szárazföldi forrásokból származó 

tengeri hulladék megelőzése és 

csökkentése érdekében. Az unió 

vízgazdálkodásról szóló jogszabályai39 

szerint a tagállamoknak kötelességük a 

tengeri hulladék kezelése, amikor az 

ellehetetleníti a tengervizek jó környezeti 

állapotának elérését, ide értve az Egyesült 

Nemzetek 14. fenntartható fejlesztési 

céljához történő hozzájárulást is. 

(4) A többoldalú megállapodásoknak37 

és az unió hulladékokra vonatkozó 

jogszabályainak38 megfelelően a 

tagállamoknak eredményes 

hulladékgazdálkodást kell folytatni a 

tengeri és szárazföldi forrásokból származó 

tengeri hulladék megelőzése és 

csökkentése érdekében. Az unió 

vízgazdálkodásról szóló jogszabályai39 

szerint a tagállamoknak kötelességük a 

tengeri hulladék kezelése annak 

biztosítása érdekében, hogy annak 

tulajdonságai, ide értve kémiai összetételét 

és mennyiségét is, ne károsítsák a 

tengervizeket, ide értve az Egyesült 

Nemzetek 14. fenntartható fejlesztési 

céljához történő hozzájárulást is. 

__________________ __________________ 

37 Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 

tengerjogi egyezménye (UNCLOS), a 

hulladékok és más anyagok lerakásából 

eredő tengeri szennyeződések 

megelőzéséről szóló 1972. évi egyezmény 

(Londoni Egyezmény) és annak 1996. évi 

jegyzőkönyve (a Londoni Jegyzőkönyv), a 

hajókról történő szennyezés megelőzéséről 

szóló nemzetközi egyezmény V. melléklete 

(MARPOL), a Bázeli Egyezmény a 

veszélyes hulladékok országhatárokat 

átlépő szállításának ellenőrzéséről és 

ártalmatlanításáról. 

37 Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 

tengerjogi egyezménye (UNCLOS), a 

hulladékok és más anyagok lerakásából 

eredő tengeri szennyeződések 

megelőzéséről szóló 1972. évi egyezmény 

(Londoni Egyezmény) és annak 1996. évi 

jegyzőkönyve (a Londoni Jegyzőkönyv), a 

hajókról történő szennyezés megelőzéséről 

szóló nemzetközi egyezmény V. melléklete 

(MARPOL), a Bázeli Egyezmény a 

veszélyes hulladékok országhatárokat 

átlépő szállításának ellenőrzéséről és 

ártalmatlanításáról. 

38 A hajókon keletkező hulladék és a 

rakománymaradványok fogadására 

alkalmas kikötői befogadólétesítményekről 

szóló, 2000. november 27-i 2000/59/EK és 

2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv (HL L 332., 2000.12.28., 81. o.). 

38 A hajókon keletkező hulladék és a 

rakománymaradványok fogadására 

alkalmas kikötői befogadólétesítményekről 

szóló, 2000. november 27-i 2000/59/EK és 

2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv (HL L 332., 2000.12.28., 81. o.). 

39 Az Európai Parlament és a Tanács 

2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) 

a vízpolitika terén a közösségi fellépés 

kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 

2000.12.22., 1. o.) és az Európai Parlament 

és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. 

június 17.) a tengeri környezetvédelmi 

39 Az Európai Parlament és a Tanács 

2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) 

a vízpolitika terén a közösségi fellépés 

kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 

2000.12.22., 1. o.) és az Európai Parlament 

és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. 

június 17.) a tengeri környezetvédelmi 
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politika területén a közösségi fellépés 

kereteinek meghatározásáról 

(tengervédelmi stratégiáról szóló 

keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 

19. o.). 

politika területén a közösségi fellépés 

kereteinek meghatározásáról 

(tengervédelmi stratégiáról szóló 

keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 

19. o.). 

Or. en 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az Unióban a tengerparti 

szemétszámlálás alapján a tengeri hulladék 

80–85%-a műanyag, ebből az egyszer 

használatos műanyag tételek aránya 50%-

ot, a halászattal kapcsolatos tételek pedig 

27%-ot tesznek ki. Az egyszer használatos 

műanyagtermékek közé a gyakran használt 

gyorsan forgó fogyasztási termékek széles 

skálája tartozik, amelyeket a 

rendeltetésszerű használatuk után 

eldobnak, ritkán hasznosítják újra, és 

általában szemétként végzik. A forgalomba 

hozott halászeszközök jelentős hányadát 

nem gyűjtik vissza hulladékkezelés 

céljából. Ezért az egyszer használatos 

műanyagtermékek és a műanyagot 

tartalmazó halászeszközök különösen 

súlyos problémát jelentenek a tengeri 

hulladékkal kapcsolatban, és komoly 

kockázatnak teszik ki a tengeri 

ökoszisztémát, a biológiai sokféleséget, és 

– potenciálisan – az emberi egészséget is, 

ezen kívül az olyan tevékenységeknek is 

károkat okoznak, mint például a turizmus, 

a halászat és a szállítmányozás. 

(5) Az Unióban a tengerparti 

szemétszámlálás alapján a tengeri hulladék 

80–85%-a műanyag, ebből az egyszer 

használatos műanyag tételek aránya 50%-

ot, a halászattal kapcsolatos tételek pedig 

27%-ot tesznek ki. Az egyszer használatos 

műanyagtermékek közé a gyakran használt 

gyorsan forgó fogyasztási termékek széles 

skálája tartozik, amelyeket a 

rendeltetésszerű használatuk után 

eldobnak, ritkán hasznosítják újra, és 

általában szemétként végzik. A forgalomba 

hozott halászeszközök jelentős hányadát 

nem gyűjtik vissza hulladékkezelés 

céljából. Ezért az egyszer használatos 

műanyagtermékek és a műanyagot 

tartalmazó halászeszközök különösen 

súlyos problémát jelentenek a tengeri 

hulladékkal kapcsolatban, és komoly 

kockázatnak teszik ki a tengeri 

ökoszisztémát, a biológiai sokféleséget, és 

az emberi egészséget is, ezen kívül az 

olyan tevékenységeknek is károkat 

okoznak, mint például a turizmus, a 

halászat és a szállítmányozás. 

Or. en 

Indokolás 

Ez összhangba hozza a preambulumbekezdést az 1. cikkel, amely elismeri az egészségre 

gyakorolt hatásokat. 
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Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az EU-nak átfogó megközelítést 

kell elfogadnia a mikroműanyagok 

problémájára vonatkozóan, és arra kell 

ösztönöznie valamennyi gyártót, hogy 

szigorúan korlátozzák a 

mikroműanyagokat a készítményeikben, 

valamint szigorúan korlátozzák a 

mikroműanyaggá alakuló termékek 

talajba és édesvízbe, és így a tengeri vízi 

ökoszisztémákba történő bejutását. 

Or. en 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az erőforrásokat oda kell 

irányítani, ahol a legnagyobb szükség van 

rájuk, ezért ennek az irányelvnek csak a 

leggyakoribb egyszer használatos 

műanyagtermékekre kell vonatkozni, 

amelyek a becslések szerint az uniós 

tengerpartokon elvégzett számlálások során 

talált egyszer használatos műanyagok 

körülbelül 86%-át teszik ki. 

(7) Az erőforrásokat oda kell 

irányítani, ahol a legnagyobb szükség van 

rájuk, ezért ennek az irányelvnek a 

leggyakoribb egyszer használatos 

műanyagtermékekre kell vonatkozni, 

amelyek a becslések szerint az uniós 

tengerpartokon elvégzett számlálások során 

talált egyszer használatos műanyagok 

körülbelül 86%-át teszik ki, valamint a 

halászeszközökre, amelyek tengeri 

szennyezésként jelentős károkat okoznak. 

Or. en 

Indokolás 

Az irányelvtervezet az eldobott halászeszközökkel is foglalkozik. 

 



 

PE623.923v01-00 8/20 PA\1157360HU.docx 

HU 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A régiók között jelentős a 

heterogenitás a műanyagszennyezés 

forrásaiban. Bizonyos régiókban az egyéb 

műanyagtermékek nagymértékben 

hozzájárulnak a tengeri hulladékokhoz, 

amint azt a tengervédelmi stratégiáról 

szóló keretirányelv értelmében és a civil 

társadalom által elvégzett ellenőrzés 

mutatta. Az ilyen területeken a 

tagállamoknak egyedi intézkedéseket kell 

elfogadniuk annak érdekében, hogy 

kezeljék a műanyagszennyezés egyéb, 

nemzetileg vagy helyileg gyakori forrásait. 

Például a mezőgazdasági műanyagok a 

szárazföldi szennyezés, az alacsony 

újrafeldolgozási arányok és a nem 

megfelelő ártalmatlanítás problémáihoz is 

kapcsolódnak. Különösen előfordulhat, 

hogy helyi szinten hiányzik a hajlandóság 

a mezőgazdasági műanyagok 

újrafeldolgozásra történő elfogadására. 

Az ilyen mezőgazdasági műanyagokat az 

újrafeldolgozó- vagy ártalmatlanító 

létesítményeknek felesleges akadályok 

nélkül kellene elfogadniuk. 

Or. en 

Indokolás 

Míg ez az irányelvtervezet a szerte az EU-ban a tengerpartokon gyakran megtalálható, 

egyszer használatos műanyagtermékekkel foglalkozik, az egyes régiókban jelentősen eltérő 

típusú műanyagok találhatók. Bizonyos műanyagtermék-típusok, amelyekkel az 

irányelvtervezet nem foglalkozik, helyi szinten jelentős mennyiségben megtalálhatók. Bizonyos 

régiókban jelentős probléma a mezőgazdasági műanyagok jelenléte: például boncolás során 

kiderült, hogy Dél-Spanyolországban ámbráscetek fogyasztottak ilyen műanyagokat. Továbbá 

a talajjal szennyezett, használt műanyag talajtakaró lapokat visszautasíthatják a helyi 

újrafeldolgozó létesítmények. 
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Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 b preambulumbekezdés (új) 

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7b) Ezenfelül a szárazföldi szennyezés 

és a talaj nagyméretű 

műanyagtermékekkel való szennyezése, 

valamint az ebből keletkező kisebb 

darabok vagy mikroműanyagok 

mennyisége jelentős lehet helyi vagy 

regionális szinten. 

Or. en 

(http://recyclingnetwerk.org/2018/02/27/zwerfvuil-maakt-koeien-ziek-vlaanderen/ 

http://recyclingnetwerk.org/2018/02/26/zwerfafval-maakt-koeien-ziek/) 

Indokolás 

Az irányelv célja a környezetre gyakorolt hatások korlátozása általában, bár a 

hatásvizsgálaton keresztül hangsúlyt kap a tengeri hulladékok kérdése. Azonban akut 

problémát jelenthetnek a (tengeri rendszereket tápláló) szárazföldi és édesvízi rendszerekben 

jelentkező problémák. Például Flandriában évente több mint 5000 tehén betegszik meg a 

hulladékok elfogyasztása miatt (az 1,3 milliós teljes szarvasmarha-állományból); 

Hollandiában évente 11-13 000 tehén szenved akut sérülést a hulladékok miatt, és ennek 

eredményeként több mint 4000 állat pusztul el (a 4,29 milliós teljes állományból). 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Az egyszer használatos 

műanyagterméknek minősülő italpalackok 

az egyik leggyakrabban előforduló tengeri 

hulladékelemek az Unió tengerpartjain. Ez 

annak tudható be, hogy az elkülönített 

gyűjtőrendszerek nem hatékonyak, 

valamint annak, hogy a fogyasztók kevéssé 

vesznek részt ezekben a rendszerekben. 

Támogatni kell a hatékonyabb elkülönített 

gyűjtőrendszereket, és ezért minimális 

elkülönített gyűjtési célt kell meghatározni 

(20) Az egyszer használatos 

műanyagterméknek minősülő italpalackok 

az egyik leggyakrabban előforduló tengeri 

hulladékelemek az Unió tengerpartjain. Ez 

nem csak annak tudható be, hogy az 

elkülönített gyűjtőrendszerek nem 

hatékonyak, valamint annak, hogy a 

fogyasztók kevéssé vesznek részt ezekben 

a rendszerekben, hanem a műanyagok 

fizikai és kémiai jellemzőinek is, amelyek 

ellenállóvá teszik a műanyagokat a 
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az egyszer használatos 

műanyagtermékeknek minősülő 

italpalackok esetében. A tagállamoknak 

úgy kell elérni a minimumcélt, hogy 

elkülönített gyűjtési célokat határoznak 

meg az egyszer használatos 

műanyagtermékeknek minősülő 

italpalackokra a kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalási rendszerek keretén 

belül, vagy betétdíjas rendszert alakítanak 

ki, vagy egyéb olyan intézkedést hoznak, 

amelyet alkalmasnak találnak. Ennek 

közvetlen pozitív hatása lesz a 

hulladékgyűjtési arányra, az összegyűjtött 

anyagok minőségére és az újrahasznosítás 

minőségére, így új lehetőségeket kínál az 

újrafeldolgozási iparnak és az 

újrahasznosított termékek piacának. 

lebomlással szemben, és így évtizedekkel 

vagy évszázadokkal azután is 

megmaradnak a környezetben, hogy a 

műanyagtermékek betöltötték céljukat. 

Támogatni kell a hatékonyabb elkülönített 

gyűjtőrendszereket, és ezért minimális 

elkülönített gyűjtési célt kell meghatározni 

az egyszer használatos 

műanyagtermékeknek minősülő 

italpalackok esetében. A tagállamoknak 

úgy kell elérni a minimumcélt, hogy 

elkülönített gyűjtési célokat határoznak 

meg az egyszer használatos 

műanyagtermékeknek minősülő 

italpalackokra a kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalási rendszerek keretén 

belül, vagy betétdíjas rendszert alakítanak 

ki, vagy egyéb olyan intézkedést hoznak, 

amelyet alkalmasnak találnak. Ennek 

közvetlen pozitív hatása lesz a 

hulladékgyűjtési arányra, az összegyűjtött 

anyagok minőségére és az újrahasznosítás 

minőségére, így új lehetőségeket kínál az 

újrafeldolgozási iparnak és az 

újrahasznosított termékek piacának. 

Or. en 

Indokolás 

A gyűjtőrendszereket elkerülő nem műanyag termékek kevésbé tartósan maradnak meg és 

nagyobb valószínűséggel bomlanak le, így kisebb a valószínűsége annak, hogy tengerparti 

vagy tengeri hulladékként halmozódnak fel. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) Az Európai Parlament, az Európai 

Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 

közötti, a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodás 22. pontja48 

értelmében az Európai Bizottság elvégzi 

(22) Az Európai Parlament, az Európai 

Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 

közötti, a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodás 22. pontja48 

értelmében az Európai Bizottság elvégzi 
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ennek az irányelvnek az értékelését. Az 

értékelésnek az ezen irányelv végrehajtása 

során összegyűlt tapasztalaton és 

összegyűjtött adatokon, valamint a 

2008/56/EK irányelv és a 2008/98/EK 

irányelv értelmében gyűjtött adatokon kell 

alapulnia. Az értékelés alapján kell 

felmérni, hogy szükség van-e további 

intézkedésekre, illetve arra, hogy az Unión 

belüli tengeri hulladék nyomon követése 

céljából felül kell-e vizsgálni az egyszer 

használatos műanyagtermékek 

mellékletben szereplő listáját. Ez az 

értékelés méri fel azt is, hogy az időközben 

végbement tudományos és műszaki haladás 

– beleértve a biológiailag lebontható 

anyagok fejlődését, a műanyagok tengeri 

környezetben történő biológiai 

lebonthatóságára vonatkozó kritériumok 

vagy szabványok fejlődését is – lehetővé 

teszi-e egyes egyszer használatos 

műanyagtermékek tengeri környezetben 

történő biodegradációjára vonatkozó 

szabványok felállítását. Ez a szabvány egy 

ellenőrzési szabványt tartalmazna annak 

megállapítására, hogy a tengeri 

környezetben történő fizikai és biológiai 

lebomlás eredményeképpen a műanyag 

teljesen lebomlik-e szén-dioxidra (CO2), 

biomasszára és vízre, mégpedig olyan 

rövid idő alatt, hogy a műanyag ne tudjon 

károkat okozni a tengeri életben, és a 

műanyag ne tudjon összegyűlni a 

környezetben. Ebben az esetben a fenti 

szabványt teljesítő egyszer használatos 
műanyagtermékek mentességet kaphatnak 

a forgalomba hozatal tilalma alól. Bár a 

műanyagokra vonatkozó európai stratégia 

már tervez lépéseket ezen a területen, 

ugyanakkor felismeri, hogy a 

biodegradábilis tulajdonságokkal 

rendelkező műanyagok szabályozási 

keretének meghatározásával kapcsolatban 

nehézségek merülnek fel, mivel a tengeri 

környezet tengerenként különbözik. 

ennek az irányelvnek az értékelését. Az 

értékelésnek az ezen irányelv végrehajtása 

során összegyűlt tapasztalaton és 

összegyűjtött adatokon, valamint a 

2008/56/EK irányelv és a 2008/98/EK 

irányelv értelmében gyűjtött adatokon kell 

alapulnia. Az értékelés alapján kell 

felmérni, hogy szükség van-e további 

intézkedésekre, illetve arra, hogy az Unión 

belüli tengeri hulladék nyomon követése 

céljából felül kell-e vizsgálni az egyszer 

használatos műanyagtermékek 

mellékletben szereplő listáját. Ez az 

értékelés méri fel azt is, hogy az időközben 

végbement tudományos és műszaki haladás 

– beleértve a biológiailag lebontható 

anyagok fejlődését, a műanyagok tengeri 

környezetben történő biológiai 

lebonthatóságára vonatkozó kritériumok 

vagy szabványok fejlődését is – lehetővé 

teszi-e egyes egyszer használatos 

műanyagtermékek tengeri környezetben 

történő biodegradációjára vonatkozó 

szabványok felállítását. Tekintettel 

azonban arra, hogy a biodegradáció az 

életciklus végén jelentkező opció, és 

önmagában az egyszer használatos 

termékek ártalmatlanítását eredményezi, 

amelyek ezután különböző sebességgel 

bomlanak le, annak a környezetnek 

megfelelően, amelyet szennyeznek, 

valamint arra, hogy hatást 

gyakorolhatnak az állatokra és a tengeri 

élővilágra, a tengeri környezetben történő 

biológiai lebonthatóságára vonatkozó 

kritériumok vagy szabványok fejlődése 

nem jelenthet jogosultságot semmilyen 

jövőbeli mentességre az irányelv 

keretében. Ezen irányelv célja egyes 

műanyagtermékek környezetre és emberi 

egészségre gyakorolt hatásának 

megelőzése és csökkentése, valamint a 

körforgásos gazdaságra történő átmenet 

elősegítése, amelyet támogatnak az 

újrahasznosító vagy újrafeldolgozó 

rendszerek. Bár a műanyagokra vonatkozó 

európai stratégia már tervez lépéseket ezen 

a területen, ugyanakkor felismeri, hogy a 

biodegradábilis tulajdonságokkal 
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rendelkező műanyagok szabályozási 

keretének meghatározásával kapcsolatban 

nehézségek merülnek fel, mivel a tengeri 

környezet tengerenként különbözik. 

__________________ __________________ 

48 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 48 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 

Or. en 

Indokolás 

A biológiailag lebontható műanyagok mentesítése az irányelvben ellentétes a szöveg céljával 

és szellemével, ami a környezet védelmére irányul, ide értve a tengeri élővilágot és az 

egészséget is. Az olyan egyszer használatos termékek fejlesztésének támogatása, amelyek 

lebomlanak a környezetben és amelyeket eközben állatok fogyaszthatnak el, az állatok 

biztonságával kapcsolatos bizonyosság nélkül, akadályozza az irányelv céljának elérését. 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Mivel ennek az irányelvnek a 

célkitűzéseit, nevezetesen az egyes egyszer 

használatos műanyagtermékek és 

műanyagot tartalmazó halászeszközök 

környezetre gyakorolt hatásainak 

megelőzését és csökkentését, a körforgásos 

gazdaságra történő átmenet elősegítését, 

beleértve az innovatív üzleti modellek, 

termékek és anyagok támogatását 

(hozzájárulva ezáltal a belső piac hatékony 

működéséhez is) a tagállamok nem tudják 

megfelelő módon megvalósítani, ezzel 

szemben azok mértéke és hatásai miatt 

ezek a célok uniós szinten jobban 

megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 

hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 

5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 

megfelelően. Az e cikkben meghatározott 

arányosság elve szerint ez az irányelv az e 

célok eléréséhez szükséges mértéken nem 

lép túl, 

(25) Mivel ennek az irányelvnek a 

célkitűzéseit, nevezetesen az egyes egyszer 

használatos műanyagtermékek és 

műanyagot tartalmazó halászeszközök 

környezetre és emberi egészségre 

gyakorolt hatásainak megelőzését és 

csökkentését, a körforgásos gazdaságra 

történő átmenet elősegítését, beleértve az 

innovatív üzleti modellek, termékek és 

anyagok támogatását (hozzájárulva ezáltal 

a belső piac hatékony működéséhez is) a 

tagállamok nem tudják megfelelő módon 

megvalósítani, ezzel szemben azok 

mértéke és hatásai miatt ezek a célok uniós 

szinten jobban megvalósíthatók, az Unió 

intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 

szóló szerződés 5. cikkében foglalt 

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e 

cikkben meghatározott arányosság elve 

szerint ez az irányelv az e célok eléréséhez 

szükséges mértéken nem lép túl, 
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Or. en 

Indokolás 

Ez összhangban áll az 1. cikkel, amely már elismeri, hogy az egészségre gyakorolt hatások 

aggodalomra adnak okot. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv célja egyes 

műanyagtermékek környezetre, különösen 

a vízi környezetre és az emberi egészségre 

gyakorolt hatásának megelőzése és 

csökkentése, valamint a körforgásos 

gazdaságra történő átmenet támogatása 

innovatív üzleti modellekkel, termékekkel 

és anyagokkal, hozzájárulva ezáltal a belső 

piac hatékony működéséhez is. 

Ezen irányelv célja a műanyagok 

környezetre, különösen a vízi környezetre 

és az emberi egészségre gyakorolt 

hatásának megelőzése és csökkentése, 

valamint a körforgásos, nem mérgező 

gazdaságra történő átmenet támogatása 

innovatív üzleti modellekkel, nem mérgező 

termékekkel és anyagokkal, hozzájárulva 

ezáltal a belső piac hatékony működéséhez 

is. 

Or. en 

Indokolás 

Az egészségre gyakorolt hatások csökkentése érdekében a kitűzendő cél a nem mérgező jelleg. 

Ez összhangban áll a nem mérgező jövő iránti kívánsággal, ami már több tagállam 

jogszabályaiban és terveiben is szerepel. 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

Az Európai 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 

A tagállam megteszi a megfelelő 

intézkedéseket a következők elérése 

érdekében: a melléklet A. részében 

felsorolt egyszer használatos 

műanyagtermékek fogyasztásának 50%-os 

csökkentése a saját területén 2025-ig, 
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átültetésének végső határidejét követően]. valamint 80%-os csökkentése 2030-ig. 

Or. en 

Indokolás 

A műanyag hordtasakokról szóló 2015/720 irányelv szintén egyértelmű közös célokat határoz 

meg, de megadja a tagállamoknak a szabadságot, hogy eldöntsék, hogyan érik el ezeket a 

célokat. Ez a könnyű műanyag hordtasakok mennyiségének drasztikus csökkenéséhez vezetett, 

pl. egy év alatt 90%-os csökkenéshez Írországban. Ezeket a termékeket túlnyomórészt és egyre 

nagyobb mértékben az ázsiai-csendes-óceáni régióból importálják Európába. A tagállamok 

már intézkedéseket hoztak e termékek ellen: Franciaország betiltotta a műanyag poharakat, 

és hasonló intézkedéseket fontolgat Spanyolországban a Baleár-szigetek és a Navarra-régió. 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

Az Európai 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 és 

intézkedések annak érdekében, hogy az 

ilyen termékek újrafelhasználható 

alternatívái rendelkezésére álljanak a 

végfogyasztó vásárlási helyén, a gazdasági 

eszközök, mint például annak biztosítása, 

hogy az egyszer használatos műanyagokat 

nem biztosítják ingyenesen a végfogyasztó 

vásárlási helyén, vagy a forgalomba 

hozatalra vonatkozó korlátozások. Ezen 

intézkedések az első albekezdésben 

hivatkozott termékek környezetre és 

egészségre gyakorolt hatásaitól függően 

eltérőek lehetnek. 

Or. en 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 
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Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Európai 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) Az Európai Bizottság végrehajtási 

jogi aktust fogad 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, 

ezen irányelv hatálybalépését követően 2 

éven belül kell elfogadni. 

Or. en 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a melléklet D. részében felsorolt 

minden egyes forgalomba hozott egyszer 

használatos műanyagterméken 

szembetűnő, tisztán olvasható és 

eltávolíthatatlan jelzés legyen, amelyen a 

fogyasztót az alábbi információk közül 

legalább egyről tájékoztatják: 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a melléklet D. részében felsorolt 

minden egyes forgalomba hozott egyszer 

használatos műanyagterméken 

szembetűnő, tisztán olvasható és 

eltávolíthatatlan jelzés legyen, amelyen a 

fogyasztót az alábbi információkról 

tájékoztatják: 

Or. en 

Indokolás 

Fontos információkat biztosítani nem csak a felsorolt elemek egyikéről, hanem valamennyi 

elemről, nevezetesen: a műanyagok jelenléte, a műanyagok hatásai a környezetre, valamint a 

megfelelő hulladékártalmatlanítás. Ez a mezőgazdaságban és az élelmiszerekhez használt 

műanyagok esetén is fontos, ahol a gazdálkodók és a csomagolók a fogyasztók. 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – b pont 
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Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) ezen termékek és a 

műanyagtartalmú halászeszközök 

kidobásának és egyéb helytelen 

hulladékártalmatlanítási módjainak 
környezetre, különösen a tengeri 

környezetre gyakorolt hatásáról. 

b) a műanyagok környezetre (ide 

értve a talajt is), különösen a tengeri 

környezetre és az emberi egészségre 

gyakorolt hatásáról. 

Or. en 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a természetes vagy jogi személyek, és 

– a nemzeti jogszabályokkal vagy 

gyakorlattal összhangban – azok társulásai, 

szervezetei vagy csoportjai hozzáférjenek a 

felülvizsgálati eljárás lehetőségéhez 

bíróság vagy más, a jogszabályok által 

kijelölt független és pártatlan testület előtt, 

hogy megtámadják bármely döntés, 

intézkedés vagy mulasztás anyagi vagy 

eljárási törvényességét az 5., 6., 7. és 8. 

cikk végrehajtásával kapcsolatban, 

amennyiben az alábbi feltételek közül 

valamelyik teljesül: 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a természetes vagy jogi személyek, és 

– a nemzeti jogszabályokkal vagy 

gyakorlattal összhangban – azok társulásai, 

szervezetei vagy csoportjai hozzáférjenek a 

felülvizsgálati eljárás lehetőségéhez 

bíróság vagy más, a jogszabályok által 

kijelölt független és pártatlan testület előtt, 

hogy megtámadják bármely döntés, 

intézkedés vagy mulasztás anyagi vagy 

eljárási törvényességét a 4., 5., 6., 7., 8. és 

9. cikk végrehajtásával kapcsolatban, 

amennyiben az alábbi feltételek közül 

valamelyik teljesül: 

Or. en 

Indokolás 

Ennek a cikknek a 4. cikkben (csökkentési célok) és a 9. cikkben (elkülönített gyűjtési cél) 

meghatározott kötelezettségekkel is foglalkoznia kell. 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés 
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Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai 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 az 

Európai Bizottság rendelkezésére 

bocsátanak a (2) bekezdésben említett 

jelentés kiértékeléséhez és elkészítéséhez 

szükséges minden további információt. 

(1) Az Európai Bizottság … dátumig 

[három évvel az irányelv átültetésének 

végső határidejét követően] elvégzi az 

irányelv értékelését. Az értékelés a 13. 

cikkben foglaltak szerint rendelkezésre álló 

információkon alapul. A tagállamok az 

Európai Bizottság rendelkezésére 

bocsátanak a (2) bekezdésben említett 

jelentés kiértékeléséhez és elkészítéséhez 

szükséges minden további információt. 

Or. en 

Indokolás 

6 év az átmeneti időszak után valószínűleg azt jelentené, hogy legkorábban 2027-ben. 

Tekintettel a környezetszennyezés, különösen a tengeri környezetszennyezés kihívásának 

jelentőségére és sürgősségére, az irányelv értékelését korábban kell elvégezni. 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – c pont 

 

Az Európai 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. 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – B rész – 6 a francia bekezdés (új) 

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – Polisztirol valamennyi 

alkalmazásban, kivéve azokat az eseteket, 

ahol egy konkrét alkalmazásnál 

kimutatható, hogy abban az 

alkalmazásban ez az anyag jelenti a 

legnagyobb környezeti és társadalmi 

előnyt, és ahol azt hulladékkezelés 

céljából elkülönítik. 

Or. en 

Indokolás 

Az expandált polisztirol (EPS) gyakran megtalálható a környezetben, ami végül tengeri 

hulladékká válik, és környezeti, társadalmi és gazdasági hatásokkal jár, annak a 

jellegzetességének köszönhetően, hogy gyorsan mikroműanyaggá töredezik. Bár lehetséges 

ennek az anyagnak az újrafeldolgozása, a felhasználásából eredő ételszennyezés és kis 

sűrűsége nem teszi gazdaságossá az újrafeldolgozását. Az EPS-t csomagolásra használják, 

többek között élelmiszereknél; az ilyen alkalmazások esetén vannak rendelkezésre álló 

alternatívák. 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – B rész – 6 b francia bekezdés (új) 

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - műanyag-tartalmú élelmiszer-

csomagolás vagy élelmiszerekkel érintkező 

anyagok, amelyek hozzájárulnak a talaj 

mikroműanyag-terheléséhez a 

komposztálás vagy biogázerjesztés során, 

mint a műanyag- vagy műanyaggal 

impregnált teafilterek 

Or. en 
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Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – D rész – 3 a francia bekezdés (új) 

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - Mezőgazdasági műanyagok, ahol 

azokat helyi vagy nemzeti szinten a 

környezetet érő műanyagszennyezéshez 

jelentősen hozzájáruló tényezőként 

azonosítják, és ahol a hulladékgyűjtési 

ráta 90% alatt van 

Or. en 

Indokolás 

Ez hozzáadja a mezőgazdasági műanyagokat azon termékek listájához, amelyek esetén a 

forgalmazási követelmények magukban foglalják a címkézést vagy a fogyasztók (ez esetben a 

gazdálkodók) tájékoztatását. 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – E rész – 8 a francia bekezdés (új) 

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - Mezőgazdasági műanyagok, ahol 

azokat helyi vagy nemzeti szinten a 

környezetet érő műanyagszennyezéshez 

jelentősen hozzájáruló tényezőként 

azonosítják, és ahol a hulladékgyűjtési 

ráta 90% alatt van 

Or. en 

Indokolás 

Ez hozzáadja a mezőgazdasági műanyagokat azon termékek listájához, amelyek esetén a 

termékek gyártói több felelősséget vállalnak az általuk (ez esetben a gazdálkodók számára) 

forgalmazott termékekért. 
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Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – F rész – 1 a francia bekezdés (új) 

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - Mezőgazdasági műanyagok, ahol 

azokat helyi vagy nemzeti szinten a 

környezetet érő műanyagszennyezéshez 

jelentősen hozzájáruló tényezőként 

azonosítják 

Or. en 

Indokolás 

Ez hozzáadja a mezőgazdasági műanyagokat azon termékek listájához, amelyek esetén a 

tagállamoknak elkülönített gyűjtési célokat kell meghatározniuk, befolyásolva például az 

ártalmatlanító/újrafeldolgozó létesítményekhez való hozzáférést. 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – G rész – 9 a francia bekezdés (új) 

 

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - Mezőgazdasági műanyagok, ahol 

azokat helyi vagy nemzeti szinten a 

környezetet érő műanyagszennyezéshez 

jelentősen hozzájáruló tényezőként 

azonosítják 

Or. en 

Indokolás 

Ez hozzáadja a mezőgazdasági műanyagokat azon termékek listájához, amelyekkel 

kapcsolatban a tagállamoknak növelniük kell a tudatosságot, például a gazdálkodó 

közösségen belüli felhasználók / fogyasztók körében. Ez magában foglalhatja például az 

ártalmatlanító/újrafeldolgozó létesítményekhez való hozzáférésről szóló tájékoztatást. 

 


