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RÖVID INDOKOLÁS 

Figyelembe véve az egyes tagállamok eltérő kiindulási helyzetét az újrafeldolgozásra, 

valamint az újrahasználatra való előkészítésre vonatkozó célértékek fokozatos emelése terén – 

azaz hogy különböző szintű erőfeszítésre lesz szükség a kitűzött célok elérésére –, bizonyos 

fokú rugalmasságra van szükség a célkitűzések elérésének ütemtervét illetően. 

Mint ahogy a javaslat is elismeri, számos tagállam még nem alakította ki teljes mértékben a 

szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúráját. Ezzel összefüggésben alapvetően fontos 

egyértelmű szakpolitikai célokat meghatározni annak érdekében, hogy az újrafeldolgozható 

anyagok ne rekedjenek a hulladékhierarchia alján. Anélkül, hogy megkérdőjeleznénk a 

célkitűzéseket, azok teljesítésének megvalósíthatósága bizonyos fokú rugalmasságot követel 

az ütemezés terén. 

Emellett az új, felfelé módosított célkitűzések igazolják azon új forrásokat, amelyek az 

elérésükhöz szükségesek. Indokolt ezért, hogy az Európai Unió megnövelje a tagállamok 

rendelkezésére álló forrásokat, hogy támogassa őket a szükséges beruházásokban.  

Megfelelő feltételeket és ösztönzőket is ki kell alakítani, hogy az iparág számára vonzó 

javaslat legyen a csomagolási hulladék beépítése a gyártási folyamataikba hozzáadott értékkel 

bíró termékek előállítása céljából, megőrizve közben az érintetlen nyersanyagokat. 

Ugyanakkor az energetikai hasznosítást meg kell tartani életképes lehetőségnek a csomagolás 

és a csomagolási hulladék kezelésére, ha ez technikailag, gazdaságilag és 

környezetvédelmileg indokolható. 

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekkel elkerülhető a csomagolási hulladék 

keletkezése, és olyan rendszerek hozhatók létre, amelyekkel biztosítva van a használt 

csomagolás és/vagy csomagolási hulladék fogyasztó vagy más végfelhasználó általi, illetve a 

hulladékáramból való visszajuttatása és/vagy gyűjtése, valamint az összegyűjtött csomagolás 

és/vagy csomagolási hulladék újrahasználata vagy hasznosítása (beleértve az 

újrafeldolgozást). 

MÓDOSÍTÁS: 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 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 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A környezet minőségének védelme, 

megőrzése és javítása, az emberi egészség 

védelme, a természeti erőforrások 

(1) A környezet – így a tengeri 

környezet és a vadon élő állatok – 

minőségének védelme, megőrzése és 
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körültekintő és ésszerű hasznosítása, 

valamint a valóban körforgásos gazdaság 

kiépítése érdekében javítani kell az Európai 

Unióban folytatott hulladékgazdálkodás 

színvonalát. 

javítása, az emberi egészség védelme, a 

természeti erőforrások körültekintő és 

ésszerű hasznosítása, valamint a valóban 

körforgásos gazdaság kiépítése érdekében 

javítani kell az Európai Unióban folytatott 

hulladékgazdálkodás színvonalát, 

csökkentve a forrásfüggőséget az 

Unióban, és növelve a 

forráshatékonyságot. 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamoknak elő kell 

segíteniük a fenntartható biogazdaságot a 

hulladék erőforrásként való 

felhasználásának céljából. E céllal 

összhangban a hulladékkeletkezés 

megelőzése az erőforrás-hatékonyság 

javításának leghatékonyabb módja, és a 

tagállamoknak intézkedniük kell a 

felesleges csomagolás megelőzése és az 

egyszer használatos csomagolás 

előállításának és fogyasztásának 

csökkentése céljából. Lehetővé kell tenni a 

tagállamok számára, hogy piaci 

korlátozásokat vezessenek be a túlzott 

csomagolásokra. A tagállamoknak olyan 

előírást kell elfogadniuk, mely szerint 

csak olyan csomagoló helyezhető 

forgalomba, mely megfelel a körkörös 

csomagolás terveket ösztönző minimális 

követelményeknek, amely magában 

foglalhatja újrafeldolgozott tartalom és 

alacsony üvegházhatású anyag 

felhasználását. A Bizottság adott esetben 

előmozdítja a II. mellékletben 

meghatározott lényeges követelményekre 

vonatkozó uniós szabványok és 

iránymutatások kidolgozását. 
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Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) A szemetelés, valamint a 

csomagolás és a csomagolási hulladék 

nem megfelelő lerakása hátrányosan 

érinti mind a tengeri környezet védelmét, 

mind pedig az Unió gazdaságát, és 

szükségtelen közegészségügyi 

kockázatokkal jár. A tengerpartokon 

gyakran fellelhető tárgyak között sok 

csomagolási hulladék van, melyek hosszú 

távú kihatással vannak a környezetre, az 

pedig érinti a turizmust és hogy a lakosság 

élvezhesse ezeket a természeti területeket. 

Ezenfelül a tengeri környezetbe kerülő 

csomagolási hulladék feje tetejére állítja a 

hulladékhierarchia prioritási sorrendjét, 

különösen azáltal, hogy nem készítik elő 

újrahasználatra, újrafelhasználásra és 

egyéb feldolgozásra az illetéktelen 

hulladéklerakást megelőzően. A 

csomagolási hulladék tengeri szemétben 

tapasztalható aránytalanul nagy 

mennyiségű előfordulásának csökkentése 

érdekében kötelező érvényű célszámokat 

kell megállapítani, amiket a tagállamok 

célzott intézkedések elfogadásával 

ösztönöznek. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A csomagolási hulladék 

újrahasználatra való előkészítésére és 

újrafeldolgozására vonatkozó meglévő 

célértékek fokozatos növelésével 

biztosítani kell, hogy a gazdasági 

szempontból értékes hulladékanyagok a 

megfelelő hulladékgazdálkodásnak 

(5) A csomagolási hulladék 

újrahasználatra való előkészítésére és 

újrafeldolgozására vonatkozó meglévő 

célértékek fokozatos növelésével 

biztosítani kell, hogy a gazdasági 

szempontból értékes hulladékanyagok a 

megfelelő hulladékgazdálkodásnak 
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köszönhetően és a hulladékhierarchiával 

összhangban fokozatosan és ténylegesen 

hasznosításra kerüljenek. Ezáltal 

biztosítani kell, hogy a hulladékban 

található értékes anyagok visszakerüljenek 

az európai gazdaságba, amely így 

előreléphet a nyersanyag-politikai 

kezdeményezés végrehajtásában, és 

közelebb juthat ahhoz, hogy körforgásos 

gazdasággá váljon. 

köszönhetően és a hulladékhierarchiával 

összhangban fokozatosan és ténylegesen 

hasznosításra kerüljenek. Ezáltal 

biztosítani kell, hogy a hulladékban 

található értékes anyagok visszakerüljenek 

az európai gazdaságba, amely így 

előreléphet a nyersanyag-politikai 

kezdeményezés15 végrehajtásában, 

közelebb juthat ahhoz, hogy körforgásos 

gazdasággá váljon, és a 

csomagolóanyagok tekintetében – az 

élelmiszer-biztonság sérelme nélkül – 

előremozdulhat a fogyasztók egészségére 

és az élelmiszerrel érintkező anyagokra 

vonatkozó jogszabályok terén. 

__________________ __________________ 

15 COM(2013) 442. 15 COM(2013) 442. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Ugyanakkor feltételeket és 

ösztönzőket is ki kell alakítani, hogy az 

iparág számára vonzó javaslat legyen a 

csomagolási hulladék beépítése a gyártási 

folyamataikba hozzáadott értékkel bíró 

termékek előállítása céljából, megőrizve 

közben az érintetlen nyersanyagokat. 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Számos tagállam még nem 

alakította ki teljes mértékben a szükséges 

hulladékgazdálkodási infrastruktúráját. 

Ezzel összefüggésben alapvetően fontos 

egyértelmű szakpolitikai célokat 

meghatározni annak érdekében, hogy az 

(6) Számos tagállam még nem 

alakította ki teljes mértékben a szükséges 

újrahasznosítási hulladékgazdálkodási 

infrastruktúráját. Ezzel összefüggésben 

alapvetően fontos egyértelmű szakpolitikai 

célokat meghatározni a megelőzéshez, az 
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újrafeldolgozható anyagok ne rekedjenek a 

hulladékhierarchia alján. 
újrahasználathoz és az újrafeldolgozáshoz 

szükséges hulladékkezelő üzemek és 

létesítmények építésére vonatkozóan 

annak érdekében, hogy az 

újrafeldolgozható anyagok ne rekedjenek a 

hulladékhierarchia alján, fontos továbbá, 

hogy innovatív hulladékkezelési 

infrastruktúra fejlesztéseket elősegítő 

ösztönzőket állapítsunk meg. 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A hulladékolaj gyűjtése és 

újrafeldolgozása jelentős gazdasági és 

ökológiai előnyökkel járna a 

nyersanyagellátás biztosítása, a 

körforgásos gazdaság felé történő 

elmozdulás és a nyersolajellátástól való 

függés csökkentésének előmozdítása 

szempontjából. 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A 2008/98/EK és az 1999/31/EK 

irányelvben az újrafeldolgozás 

vonatkozásában meghatározott célértékek 

és a hulladéklerakóban való elhelyezés 

vonatkozásában meghatározott 

korlátozások mellett többé nincs szükség a 

94/62/EK irányelvben a csomagolási 

hulladék energetikai hasznosítására és 

újrafeldolgozására vonatkozóan előírt 

uniós szintű célértékekre. 

(7) A 2008/98/EK és az 1999/31/EK 

irányelvben az újrafeldolgozás 

vonatkozásában meghatározott célértékek 

és a hulladéklerakóban való elhelyezés 

vonatkozásában meghatározott 

korlátozások mellett többé nincs szükség a 

94/62/EK irányelvben a csomagolási 

hulladék energetikai hasznosítására és 

újrafeldolgozására vonatkozóan előírt 

uniós szintű célértékekre. Ugyanakkor az 

energetikai hasznosítás lehetőség 

maradhat a csomagolás és a csomagolási 

hulladék kezelésére, ha ez technikailag, 

gazdaságilag és környezetvédelmileg 
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indokolható, amihez szükség van a 

csomagolás minden szintjének környezeti 

hatását tanulmányozó körültekintő 

környezeti hatásvizsgálat elvégzésére. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7а) A tagállamok nemzeti 

stratégiáinak tartalmazniuk kell az 

újrafeldolgozott hulladékból készült 

termékekkel kapcsolatos ösztönzőket és 

előnyöket kínáló, a tudatosság növelését 

célzó intézkedéseket, ami fellendíti majd 

az újrafeldolgozott termékek ágazatában 

megvalósuló beruházásokat. 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Ez az irányelv hosszú távú célokat 

tűz ki az Unió területén folytatott 

hulladékgazdálkodás számára, és ezáltal 

egyértelmű iránymutatást nyújt a 

tagállamoknak és a gazdasági szereplőknek 

az ebben az irányelvben meghatározott 

célok eléréséhez szükséges beruházásokkal 

kapcsolatban. Nemzeti 

hulladékgazdálkodási stratégiáik 

kidolgozása és a hulladékgazdálkodási 

infrastruktúrára irányuló beruházásaik 

tervezése során a tagállamoknak 

körültekintő módon, a 

hulladékhierarchiával összhangban, a 

megelőzés, az újrahasználatra való 

előkészítés és az újrafeldolgozás ügyének 

előmozdítása érdekében kell igénybe 

venniük az európai strukturális és 

(8) Ez az irányelv hosszú távú célokat 

tűz ki az Unió területén folytatott 

hulladékgazdálkodás számára, és ezáltal 

egyértelmű iránymutatást nyújt a 

tagállamoknak és a gazdasági szereplőknek 

az ebben az irányelvben meghatározott 

célok eléréséhez szükséges beruházásokkal 

kapcsolatban. Nemzeti 

hulladékgazdálkodási stratégiáik 

kidolgozása és a hulladékgazdálkodási 

infrastruktúrára irányuló beruházásaik 

tervezése során a tagállamoknak 

körültekintő módon, a 

hulladékhierarchiával összhangban, 

elsőként a megelőzés, majd az 

újrahasználat, végül pedig az 

újrafeldolgozás ügyének előmozdítása 

érdekében kell igénybe venniük az európai 

strukturális és beruházási alapokat. Az 
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beruházási alapokat. Európai Strukturális és Befektetési 

Alapokat nem szabad hulladékégetők vagy 

lerakók finanszírozására felhasználni. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) A csomagolás és a csomagolási 

hulladék vonatkozásában tovább kell 

erősíteni a különgyűjtést. Ha azonban az 

életciklus-elemzés környezetvédelmi 

előnyöket mutat ki, kivételeket lehet tenni. 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A tagállamoknak az újrahasználatra 

való előkészítésre és újrafeldolgozásra 

vonatkozó célértékek teljesítésével 

összefüggésben végzett számítások 

szempontjából képesnek kell lenniük az 

újrahasználatra való előkészítés területén 

elismert gazdasági szereplők és az elismert 

betétdíjas rendszerek által újrahasználatra 

előkészített termékek és összetevők 

figyelembevételére. Annak érdekében, 

hogy a számítások végzése egységes 

módon történjen, a Bizottság részletes 

szabályokat fog elfogadni az 

újrahasználatra való előkészítés területén 

elismert gazdasági szereplők és az elismert 

betétdíjas rendszerek meghatározására, 

valamint az adatok gyűjtésére, 

ellenőrzésére és jelentésére vonatkozóan. 

(11) A tagállamoknak az újrahasználatra 

való előkészítésre és újrafeldolgozásra 

vonatkozó célértékek teljesítésével 

összefüggésben végzett számítások 

szempontjából képesnek kell lenniük az 

újrahasználatra való előkészítés területén 

elismert gazdasági szereplők és az elismert 

betétdíjas rendszerek, valamint 

újrafeldolgozó üzemek által 

újrahasználatra előkészített termékek és 

összetevők figyelembevételére. Annak 

érdekében, hogy a számítások végzése 

egységes módon történjen, a Bizottság 

részletes szabályokat fog elfogadni az 

újrahasználatra való előkészítés területén 

elismert gazdasági szereplők és az elismert 

betétdíjas rendszerek meghatározására, 

valamint az adatok gyűjtésére, 

ellenőrzésére és jelentésére vonatkozóan. 
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Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az újrahasználatra való 

előkészítésről gyűjtött adatok 

megbízhatóságának biztosításához 

elengedhetetlen a közös adatszolgáltatási 

szabályok létrehozása. Ehhez hasonlóan 

fontos, hogy pontosabban kerüljenek 

meghatározásra azok a szabályok, amelyek 

alapján a tagállamoknak be kell 

számolniuk arról, hogy mi kerül 

ténylegesen újrafeldolgozásra, illetve mi 

számítható bele az újrafeldolgozásra 

vonatkozó célértékek teljesítésébe. E célból 

általános szabályként az újrafeldolgozási 

célértékek elérésével kapcsolatos 

adatszolgáltatásnak a végső 

újrafeldolgozási eljárásba bekerülő 

hulladékmennyiségen kell alapulnia. Az 

adminisztratív terhek mérséklése 

érdekében a tagállamoknak szigorú 

feltételek mellett lehetővé kell tenni, hogy 

újrafeldolgozásra kerülő hulladék 

részarányáról a hulladékosztályozó 

létesítményekből kilépő 

anyagmennyiségek alapján számoljanak 

be. Az anyagok tömegében a végső 

újrafeldolgozási eljárás részét képező 

fizikai és/vagy kémiai átalakítási 

folyamatok miatt bekövetkező veszteséget 

nem kell levonni az újrafeldolgozottként 

bejelentett hulladék tömegéből. 

(12) Az újrahasználatra való 

előkészítésről gyűjtött adatok 

megbízhatóságának biztosításához 

elengedhetetlen a közös adatszolgáltatási 

szabályok létrehozása. Ezen adatokat a 

nyílt adatokra vonatkozó célkitűzéseket 

támogató szabványokkal és előírásokkal 

összhangban kell gyűjteni, és nyílt 

adatként kell hozzáférhetővé tenni. Ehhez 

hasonlóan fontos, hogy pontosabban 

kerüljenek meghatározásra azok a 

szabályok, amelyek alapján a 

tagállamoknak be kell számolniuk arról, 

hogy mi kerül ténylegesen 

újrafeldolgozásra, illetve mi számítható 

bele az újrafeldolgozásra vonatkozó 

célértékek teljesítésébe. E célból általános 

szabályként az újrafeldolgozási célértékek 

elérésével kapcsolatos adatszolgáltatásnak 

a végső újrafeldolgozási eljárásba bekerülő 

hulladékmennyiségen kell alapulnia. Az 

adminisztratív terhek mérséklése 

érdekében a tagállamoknak szigorú 

feltételek mellett lehetővé kell tenni, hogy 

újrafeldolgozásra kerülő hulladék 

részarányáról a hulladékosztályozó 

létesítményekből kilépő 

anyagmennyiségek alapján számoljanak 

be. Az anyagok tömegében a végső 

újrafeldolgozási eljárás részét képező 

fizikai és/vagy kémiai átalakítási 

folyamatok miatt bekövetkező veszteséget 

nem kell levonni az újrafeldolgozottként 

bejelentett hulladék tömegéből. 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A tagállamok által szolgáltatott 

statisztikai adatok alapvető fontosságúak 

ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az 

egyes tagállamok hulladékjogi 

előírásoknak való megfelelését. A 

statisztikai adatok minőségét, 

megbízhatóságát és összevethetőségét 

fokozni kell a hulladékokkal összefüggő 

adatszolgáltatás egységes belépési ponton 

keresztül történő teljesítésével, az elavult 

adatszolgáltatási követelmények 

megszüntetésével, a nemzeti 

adatszolgáltatási mechanizmusok 

összehasonlító értékelésével és az 

adatminőség-ellenőrzési jelentés 

bevezetésével. 

 A tagállamok által szolgáltatott 

statisztikai adatok alapvető fontosságúak 

ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az 

egyes tagállamok hulladékjogi 

előírásoknak való megfelelését. A 

statisztikai adatok minőségét, 

megbízhatóságát és összevethetőségét 

fokozni kell a hulladékokkal összefüggő 

adatszolgáltatás egységes belépési ponton 

keresztül történő teljesítésével, az elavult 

adatszolgáltatási követelmények 

megszüntetésével, a nemzeti 

adatszolgáltatási mechanizmusok 

összehasonlító értékelésével és az 

adatminőség-ellenőrzési jelentés 

bevezetésével. Az adatminőség-ellenőrzési 

jelentést harmonizált formátumban kell 

elkészíteni. 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) Lehetőség szerint a tagállamoknak 

ösztönözniük kell az olyan anyagok, 

például az állandó anyagok használatát, 

amelyeknek kiemelt értékük van a 

körforgásos gazdaság szempontjából, 

mivel ezek olyan anyagként vannak 

besorolva, amelyek minőségvesztés nélkül 

újrafeldolgozhatóak, függetlenül attól, 

hogy milyen gyakran dolgozzák fel az 

anyagot. 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 b preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15b) A jelen irányelv egyik fontos célja, 

hogy a belső piac feltételeit javítsa. Ezért a 

jelen irányelvnek a belső piac működésére 

gyakorolt hatásairól készülő Bizottsági 

jelentés fontos eszköznek tekinthető. 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A hulladékgazdálkodás területén a 

megbízható adatszolgáltatás 

nélkülözhetetlen a hatékony végrehajtáshoz 

és az adatok tagállamok közötti 

összehasonlíthatóságához. Ezért akkor, 

amikor a 94/62/EK irányelvben 

meghatározott célértékek teljesítéséről 

összeállítják jelentéseiket, a tagállamoknak 

a Bizottság és a tagállamok nemzeti 

statisztikai hivatalai által közösen 

kidolgozott legújabb módszertant kell 

alkalmazniuk. 

(16) A hulladékgazdálkodás területén a 

megbízható adatszolgáltatás 

nélkülözhetetlen a hatékony végrehajtáshoz 

és az adatok tagállamok közötti 

összehasonlíthatóságához. Ezért akkor, 

amikor a 94/62/EK irányelvben 

meghatározott célértékek teljesítéséről 

összeállítják jelentéseiket, a tagállamoknak 

a Bizottság által a tagállamok nemzeti 

statisztikai hivatalaival és a 

hulladékgazdálkodásért felelős nemzeti 

hatóságokkal együttműködésben 
kidolgozott közös adatgyűjtési és -

feldolgozási módszertant kell 

alkalmazniuk. 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) Mivel ezen irányelv célkitűzéseit, 

nevezetesen egyfelől a csomagolás és a 

csomagolási hulladék miatt a környezetet 

érő hatások megelőzését vagy az ilyen 

hatások mérséklését, és ezáltal a környezet 

magas szintű védelmét, másfelől pedig a 

belső piac működésének biztosítását, 

valamint a kereskedelmi akadályok és a 

(21) Mivel ezen irányelv célkitűzéseit, 

nevezetesen a csomagolás és a csomagolási 

hulladék miatt a környezetet érő hatások 

megelőzését vagy az ilyen hatások 

mérséklését, és ezáltal a környezet magas 

szintű védelmét a belső piac működését 

figyelembe véve a tagállamok nem képesek 

megfelelően megvalósítani, és azok – 
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versenytorzulás és -korlátozás Európai 

Unión belüli megjelenésének elkerülését a 

tagállamok nem képesek megfelelően 

megvalósítani, és azok – figyelemmel az 

intézkedések nagyságrendjére vagy 

hatásaira – az Unió szintjén jobban 

megvalósíthatók, az Unió az Európai 

Unióról szóló szerződés 5. cikkének 

megfelelően, a szubszidiaritás elvével 

összhangban intézkedéseket fogadhat el. 

Az ugyanazon cikkben foglalt arányossági 

elvvel összhangban ez az irányelv nem lépi 

túl az említett célok eléréséhez szükséges 

mértéket, 

figyelemmel az intézkedések 

nagyságrendjére vagy hatásaira – az Unió 

szintjén jobban megvalósíthatók, az Unió 

az Európai Unióról szóló szerződés 5. 

cikkének megfelelően, a szubszidiaritás 

elvével összhangban intézkedéseket 

fogadhat el. Az ugyanazon cikkben foglalt 

arányossági elvvel összhangban ez az 

irányelv nem lépi túl az említett célok 

eléréséhez szükséges mértéket, 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) A tagállamoknak biztosítaniuk 

kell, hogy minden uniós munkavállaló 

számára magas szintű munkahelyi 

egészségvédelmi és biztonsági 

szabályozások legyenek érvényben a 

meglévő uniós jogszabályokkal és néhány 

gyártó, újrafeldolgozó és 

hulladékgazdálkodási szektor 

munkavállalói által tapasztalt sajátos 

kockázatokkal összhangban. 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21b) Az esetek túlnyomó többségében a 

csomagolás fajtája nem a végső fogyasztó 

választása, hanem inkább a gyártóé. A 

kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszerekkel elkerülhető a csomagolási 

hulladék keletkezése, és olyan rendszerek 

hozhatók létre, amelyekkel biztosítva van 
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a használt csomagolás és/vagy 

csomagolási hulladék fogyasztó vagy más 

végfelhasználó általi, illetve a 

hulladékáramból való visszajuttatása 

és/vagy gyűjtése, valamint az összegyűjtött 

csomagolás és/vagy csomagolási hulladék 

újrahasználata vagy hasznosítása 

(beleértve az újrafeldolgozást). 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – 1 (új) 

94/62/EK irányelv  

1 cikk  – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (-1) Az 1. cikk (1) bekezdésének 

helyébe a következő szöveg lép:  

1. Ezen irányelv célja, hogy 

összhangba hozza a csomagolással és 

csomagolási hulladékkal való 

gazdálkodásra vonatkozó nemzeti 

intézkedéseket, egyfelől annak érdekében, 

hogy megakadályozza azoknak a 

tagállamok és a harmadik országok 

környezetére gyakorolt hatását, vagy 

csökkentse e hatást, ilyen módon biztosítva 

a környezet védelmének magas szintjét, és 

másfelől hogy biztosítsa a belső piac 

zavartalan működését, valamint 

megakadályozza a kereskedelem útjába 

állított akadályokat, és a verseny torzítását 

és korlátozását a Közösségen belül. 

„1. Ezen irányelv célja, hogy 

összhangba hozza a csomagolással és 

csomagolási hulladékkal való 

gazdálkodásra vonatkozó nemzeti 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

megakadályozza azoknak a tagállamok és a 

harmadik országok környezetére gyakorolt 

hatását, vagy csökkentse e hatást, ilyen 

módon biztosítva a környezet védelmének 

magas szintjét, figyelembe véve a belső 

piac zavartalan működését.”; 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új) 

94/62/EK irányelv 

3 cikk – 2 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a szöveg a következő második 
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bekezdéssel egészül ki: 

 „2a. »bioalapú csomagolás«: biológiai 

eredetű anyagból származó csomagolás, 

ide nem értve a geológiai alakzatokban 

található és/vagy megkövült anyagokat;” 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c a pont (új) 

94/62/EK irányelv 

3 cikk – 12 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) A 3. cikk a következő ponttal 

egészül ki: 

 (12a) »többrétegű csomagolás«: olyan 

csomagolás, mely egynél több réteg 

anyagból áll. 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

94/62/EK irányelv 

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ilyen egyéb intézkedések lehetnek nemzeti 

programok, a kiterjesztett gyártói 

felelősségen alapuló rendszerek révén a 

csomagolás környezeti hatásának 

minimálisra csökkentésére irányuló 

ösztönzők vagy más, megfelelő esetben a 

gazdasági szereplőkkel folytatott 

konzultáció alapján elfogadott 

intézkedések, amelyek célja, hogy 

összefogják a tagállamokban a 

megelőzéssel kapcsolatban meghozott 

számos kezdeményezést, és kihasználják 

azok előnyeit. Ezen intézkedéseknek meg 

kell felelniük az irányelv 1. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott 

Ilyen egyéb intézkedéseknek meg kell 

felelniük ezen irányelv 1. cikkének (1) 

bekezdésében rögzített, illetve a 

2008/98/EK irányelv célkitűzéseivel, 

nevezetesen a keletkező csomagolási 

hulladék mennyiségének tartós 

csökkentésének eléréséhez, a csomagolás 

használatának megelőzéséhez és a 

csomagolás környezeti hatásának 

minimálisra csökkentéséhez való 

hozzájárulás révén. Ilyen intézkedések a 

2008/98/EK irányelvben meghatározott 

kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló 

rendszerek és a tagállamok által 

meghatározott egyéb nemzeti programok. 

Ezeket az intézkedéseket megfelelő 
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célkitűzéseknek. esetben a gazdasági szereplőkkel és a nem 

kormányzati szervezetekkel folytatott 

konzultáció alapján lehet elfogadni. Ezek 

célja, hogy összefogják a tagállamokban a 

megelőzéssel kapcsolatban meghozott 

számos kezdeményezést, és kihasználják 

azok előnyeit.  

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

94/62/EK irányelv 

4 cikk – 1 bekezdés – 2 c albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A 4. cikk (1) bekezdése a következő 

albekezdésekkel egészül ki: 

 „A műanyag csomagológyártásban 

tevékenykedő gazdasági szereplők az 

alábbi pénzügyi ösztönzőket is igénybe 

vehetik, hacsak valamely egyedi 

csomagolótípusra vonatkozóan az illetékes 

hatóságok nem határoztak úgy, hogy nem 

megvalósítható, vagy hogy indokolatlan 

közegészségügyi kockázatot jelent: 

 a) azon csomagológyártók, akik a 

forgalomba hozott, merev műanyag 

tárolóikban csökkentették a felhasznált 

színezéket a kiterjesztett gyártói 

felelősségen alapuló rendszerek alapján 

fizetendő pénzügyi hozzájárulásból 

kedvezményt kapnak a nyers, merev 

műanyag csomagoláshoz adott színezék 

szintjének megfelelően; 

 b) azok a gazdasági szereplők, akik 

újratölthető műanyag vagy üveg 

tárolóedényeket használnak a kiterjesztett 

gyártói felelősségen alapuló rendszerek 

alapján fizetendő pénzügyi 

hozzájárulásból kedvezményt kapnak attól 

függően, hogy szereplő a saját 

tevékenységén belül mennyi újratölthetőt 

használ. 

 A Bizottság a jelen bekezdés 
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végrehajtásához szükséges végrehajtási 

aktusokat fogad el ...  [a jelen irányelv 

hatálybalépését követő tizennyolc 

hónapon belül]. Ezeket a végrehajtási 

aktusokat a 21. cikk (2) bekezdése szerinti 

eljárással kell elfogadni.”; 

 

Módosítás 26 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új) 

94/62/EK irányelv 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (2b) A 4. cikk (2) bekezdésének helyébe 

a következő szöveg lép: 

(2)  A Bizottság hozzájárul a megelőzés 

előmozdításához azáltal, hogy támogatja 

megfelelő európai szabványok kialakítását 

a 10. cikkel összhangban. A szabványok a 

9. és 10. cikkel összhangban a csomagolás 

környezeti hatásának minimálisra 

csökkentését célozzák. 

„(2) A Bizottság hozzájárul a megelőzés 

előmozdításához azáltal, hogy támogatja 

megfelelő európai szabványok kialakítását 

a 10. cikkel összhangban. A szabványok a 

9. és 10. cikkel összhangban a csomagolás 

környezeti hatásának minimálisra 

csökkentését, valamint a csomagolás 

mennyiségének csökkentését és a 

felesleges csomagolás megszüntetését 
célozzák.” 

 

Módosítás 27 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új) 

94/62/EK irányelv 

4 cikk – 2 a pont (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (2c) A 4. cikk (3) bekezdésének helyébe 

a következő szöveg lép: 

(3)  A Bizottság megfelelő esetben 

javaslatokat tesz olyan intézkedésekre, 

amelyek ezen lényegi követelmények 

betartatásának erősítését és kiegészítését, 

valamint annak biztosítását szolgálják, 

hogy új csomagolás csak akkor kerüljön 

(3) A Bizottság 2018. december 31-ig 

javaslatokat tesz olyan intézkedésekre, 

amelyek ezen lényegi követelmények 

betartatásának erősítését és kiegészítését, 

valamint annak biztosítását szolgálják, 

hogy új csomagolás csak akkor kerüljön 
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forgalomba, ha a gyártó a csomagolás 

alapvető funkcióinak csorbítása nélkül 

minden szükséges intézkedést megtett a 

csomagolás környezeti hatásának 

csökkentésére. 

forgalomba, ha a gyártó a csomagolás 

alapvető funkcióinak csorbítása nélkül 

minden szükséges intézkedést megtett a 

csomagolás környezeti hatásának 

csökkentésére. A Bizottság különösen 

javaslatot nyújt be a nem 

újrahasznosítható csomagolásokra, a 

veszélyes anyagokat tartalmazó 

csomagolásokra, az egyszer használatos 

csomagolásokra, valamint az eldobható és 

a felesleges csomagolásokra, a 

csomagolások csökkentésére vonatkozó 

intézkedésekre, és mérlegeli az e tételekre 

vonatkozó uniós szintű piaci korlátozások 

bevezetésének lehetőségét.„ 

 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 d pont (új) 

94/62/EK irányelv 

5 cikk 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (2d)  Az 5. cikk helyébe a következő 

szöveg lép: 

újrahasználat „újrahasznosítás 

A tagállamok előmozdíthatják az olyan 

csomagolás újrahasználati rendszereit, 

amely csomagolást a Szerződésnek 

megfelelően környezetkímélő módon lehet 

újrahasználni. 

(1) A tagállamok előmozdítják az olyan 

csomagolás újrahasználati rendszereit, 

amely csomagolást a Szerződésnek 

megfelelően környezetkímélő módon lehet 

újrahasználni. 

 A tagállamok tehát támogathatják 

újrahasználható csomagolások esetében a 

betétdíjas rendszerek felállítását, többek 

között kiterjesztett gyártói felelősségen 

alapuló rendszerek révén, emellett 

megfelelő ösztönzőket biztosíthatnak az 

újrahasznosítható csomagolások 

gyártóinak. 

 (2) A betétdíjas rendszereken keresztül 

összegyűjtött újrafelhasznált csomagolás 

beszámítható a 4. cikkben megállapított 

kritériumoknak megfelelően elfogadott 

nemzeti megelőzési programokban 
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meghatározott megelőzési célok 

elérésébe.” 

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont 

94/62/EK irányelv 

6 cikk  – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) legkésőbb 2025. december 31-ig az 

összes csomagolási hulladék legalább 65 

tömegszázalékát készítik elő 

újrahasználatra és dolgozzák fel újra; 

f) legkésőbb 2025. december 31-ig az 

összes csomagolási hulladék legalább 65 

tömegszázalékát készítik elő 

újrahasználatra vagy dolgozzák fel újra; 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont 

94/62/EK irányelv 

6 cikk  – 1 bekezdés – hpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) legkésőbb 2030. december 31-ig az 

összes csomagolási hulladék legalább 75 

tömegszázalékát készítik elő 

újrahasználatra és dolgozzák fel újra; 

h) legkésőbb 2030. december 31-ig az 

összes csomagolási hulladék legalább 75 

tömegszázalékát készítik elő 

újrahasználatra vagy dolgozzák fel újra; 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a pont (új) 

94/62/EK irányelv 

6 cikk – 1 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) A 6. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott 

célszámok kiszámítása érdekében, adott 

esetben az aerob vagy anaerob kezelésben 
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részesülő biológiai úton lebontható 

hulladék mennyisége újrafeldolgozottként 

vehető számításba, ha a kezelés 

eredményeként keletkező komposzt, 

fermentált vagy egyéb anyagok, amelynek 

nagy része további szükséges feldolgozást 

követően újrafeldolgozott termékként, 

alapanyagként vagy anyagként 

felhasználásra kerül.” 

 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont 

94/62/EK irányelv 

6 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Unióból exportált csomagolási 

hulladékot az (1) bekezdésben foglalt 

célértékek teljesítése szempontjából a 

csomagolási hulladék gyűjtésének helye 

szerinti tagállam csak akkor veheti 

figyelembe, ha teljesülnek a 6a. cikk (4) 

bekezdésében előírt követelmények, és 

amennyiben az exportőr az 1013/2006/EK 

európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek(*) megfelelően bizonyítani 

tudja, hogy a hulladék szállítása megfelel 

az említett rendelet követelményeinek, 

valamint hogy a hulladék kezelése az Unió 

területén kívül a vonatkozó uniós 

környezetvédelmi jogi aktusok 

követelményeivel egyenértékű feltételek 

mellett történt. 

(2) Az Unióból exportált csomagolási 

hulladékot az (1) bekezdésben foglalt 

célértékek teljesítése szempontjából a 

csomagolási hulladék gyűjtésének helye 

szerinti tagállam csak akkor veheti 

figyelembe, ha teljesülnek a 6a. cikk (4) 

bekezdésében előírt követelmények, és 

amennyiben az exportőr az 1013/2006/EK 

európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek(*) megfelelően bizonyítja, 

hogy a hulladék szállítása megfelel az 

említett rendelet követelményeinek, 

valamint hogy a hulladék kezelése az Unió 

területén kívül a jelen irányelv 

követelményeinek és a vonatkozó 

környezet-, egészségvédelmi és 

munkavédelmi jogi aktusoknak 

megfelelően történt. 

 

Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c a pont (új) 

94/62/EK irányelv  

6 cikk – 3a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) A 6. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(3a) A tagállamok választhatják az 

energetikai hasznosítást az anyagok 

újrafeldolgozása helyett környezetvédelmi, 

technikai vagy gazdasági 

megfontolásokból.” 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c b pont (új) 

94/62/EK irányelv 

6 cikk – 4 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 cb) A 6. cikk (4) bekezdésének helyébe 

a következő szöveg lép: 

(4) A tagállamok adott esetben 

ösztönzik az újrafeldolgozott csomagolási 

hulladékból nyert anyagok használatát a 

csomagolás és egyéb termékek gyártásánál 

azáltal, hogy 

„(4) A tagállamok ösztönzik az 

újrafeldolgozott csomagolási hulladékból 

nyert anyagok használatát a csomagolás és 

egyéb termékek gyártásánál azáltal, hogy 

a) az ilyen termékek piaci 

feltételeinek javítása; 

a) a piaci feltételek javítása és az 

olyan jogszabályok felülvizsgálata, 

amelyek esetlegesen akadályozhatják az 

ilyen termékek használatát; 

b) felülvizsgálják az ilyen anyagok 

használatát akadályozó meglevő 

rendeleteket. 

b) felülvizsgálják az ilyen anyagok 

használatát akadályozó meglevő 

rendeleteket, biztosítva a környezet és az 

emberi egészség magas szintű védelmét; 

 ba) pénzügyi és gazdasági ösztönzőket 

vezetnek be az újrahasznosított 

csomagolóanyagok használatának és a 

„zöld” közbeszerzési feltételek 

bevezetéséért; 

 bb) népszerűsítik azokat az anyagokat, 

amelyek újrafeldolgozás esetén akkor sem 

veszélyeztetik az emberi egészséget, ha 

élelmiszerrel érintkező anyag készül 

belőlük; 
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 bc)  olyan anyagok használatának 

ösztönzése, amelyek a gyártás után 

újrahasznosíthatók minőségvesztés nélkül, 

függetlenül attól, hogy hányszor 

hasznosították vagy használták már őket 

újra." 

 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d pont 

94/62/EK irányelv 

6 cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az (5), a (8) és a (9) bekezdést el 

kell hagyni. 

d) a (5) és a (9) bekezdést el kell 

hagyni, a (8) bekezdés helyébe pedig a 

következő szöveg lép: 

 „A Bizottság az egyes tagállamok egyedi 

körülményeit figyelembe véve értékeli a 

jelen irányelv megvalósítását a belső piac 

működése tekintetében. Ezt az értékelést 

legalább háromévente elvégzik, és az 

értékelésről jelentés készül az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak.” 

 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d a pont (új) 

94/62/EK irányelv  

6 cikk – 11a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) A cikk a következő (11a) 

bekezdéssel egészül ki: 

 „(11a) A 6b. cikk rendelkezéseinek 

sérelme nélkül a tagállamok, egyedi 

helyzetüktől függően eltérést kaphatnak 

az (1) bekezdés f)–i) pontjában 

meghatározott célok elérésének ütemtervét 

illetően, amennyiben biztosítva van e 

célok fokozatos elérése, és figyelembe véve 

a 6b. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
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meghatározott ajánlásokat.”; 

 

Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk  – 1 bekezdés – 4 pont 

94/62/EK irányelv 

6 a cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a tagállamok a számításnál 

figyelembe vehetik az újrahasználatra 

való előkészítés területén elismert 

gazdasági szereplők és az elismert 

betétdíjas rendszerek üzemeltetői által 

újrahasználatra előkészített termékeket és 

összetevőket. Az újrahasználatra 

előkészített és újrafeldolgozott 

csomagolási hulladék módosított, az 

újrahasználatra előkészített termékek és 

alkatrészek tömegét figyelembe vevő 

arányának kiszámításához a 

tagállamoknak az üzemeltetőkről 

származó, ellenőrzött adatokat és a IV. 

mellékletben meghatározott képletet kell 

alkalmazniuk. 

törölve 

 

Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

94/62/EK irányelv 

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (5a) A 7. cikk (1) bekezdésének első 

albekezdése helyébe a következő szöveg 

lép: 

(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak 

biztosítására, hogy olyan rendszereket 

állítsanak fel, melyek biztosítják a 

következőket: 

„(1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak 

biztosítására, hogy olyan rendszereket – 

például a kiterjesztett gyártói felelősségen 

alapuló rendszereket – állítsanak fel, 

melyek biztosítják a következőket:” 
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Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 b pont (új) 

94/62/EK irányelv 

7 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) A következő cikk kerül 

beillesztésre: 

 „7a. cikk 

 A csomagolás és csomagolási hulladék 

csökkentése a tengeri környezetben 

 (1) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak 

érdekében, hogy a területükről a tengeri 

környezetbe jutó csomagolási hulladék 

mennyisége csökkenjen. Az intézkedések 

az alábbiak: 

 a) vállalják, hogy a 2015-ös 

szintekhez képest 2025-re a csomagolási 

hulladékot 50%-kal csökkentik; 

 b) a tengeri környezetbe kerülő 

csomagolási hulladék mérésére és 

felügyeletére programokat indítanak és 

üzemeltetnek; 

 c) olyan egyedi intézkedéseket 

fogadnak el, melyekkel csökkentik a 

tengeri környezetben és a régióban 

található tengerparton előforduló 

csomagolási hulladék főbb forrásait, így 

például felhívják a lakosság figyelmét, 

gazdasági eszközöket és ösztönzőket 

alkalmaznak, és reklámozási 

korlátozásokat vezetnek be. 

 (2) [x]-ra a tagállamok minden évben 

jelentést készítenek a Bizottság részére a 

területükről származó és a tengeri 

környezetbe kerülő csomagolási hulladék 

csökkentése érdekében tett 

előrehaladásukról, ebben leírják, milyen 

intézkedéseket fogadtak el az (1) 

bekezdésnek megfelelően és hogy azoknak 
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milyen lesz a várható kimenetele. 

 (3) A Bizottság a jelen cikk 

végrehajtásához szükséges végrehajtási 

aktusokat fogad el ... [a jelen irányelv 

hatálybalépését követő tizennyolc 

hónapon belül]. Ezeket a végrehajtási 

aktusokat a 21. cikk (2) bekezdése szerinti 

eljárással kell elfogadni.”; 

 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 c pont (új) 

94/62/EK irányelv 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (5c) A 8. cikk (2) bekezdése helyébe a 

következő szöveg lép: 

(2) „(2) A gyűjtés, újrahasználat és az 

újrafeldolgozást is magában foglaló 

hasznosítás megkönnyítése érdekében a 

csomagoláson az érintett iparág szerinti 

azonosítás és osztályozás céljából fel kell 

tüntetni a 97/129/EK bizottsági határozat* 

alapján felhasznált csomagolóanyag(ok) 

jellegét. 

(2) A gyűjtés, újrahasználat és az 

újrafeldolgozást is magában foglaló 

hasznosítás megkönnyítése érdekében a 

csomagoláson fel kell tüntetni az ehhez 

szükséges hasznos információkat. 

Különösen az érintett iparág szerinti 

azonosítás és osztályozás céljából kell 

feltüntetni a csomagoláson a 97/129/EK 

bizottsági határozat alapján felhasznált 

csomagolóanyag(ok) jellegét.”; 

 

Módosítás  41 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d pont 

92/64/EK irányelv 

12 cikk – 3 b bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3b) Az e cikk alapján a tagállamok által 

szolgáltatott adatokhoz minőség-

ellenőrzési jelentést és egy, a 6a. cikk (4) 

bekezdésének végrehajtásáról szóló 

jelentést kell mellékelni. 

(3b) Az e cikk alapján a tagállamok által 

szolgáltatott adatokhoz minőség-

ellenőrzési jelentést és egy, a 6a. cikk (4) 

bekezdésének végrehajtásáról szóló 

jelentést kell mellékelni. A minőség-

ellenőrzési jelentést egy harmonizált 
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formátumnak megfelelően kell elkészíteni. 

 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d pont 

94/62/EK irányelv 

12 cikk – 3 c bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3 c) A Bizottság megvizsgálja az e 

cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, 

majd jelentést tesz közzé a vizsgálat 

eredményeiről. A jelentésnek ki kell 

terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az 

adatok forrásainak és a tagállamok által 

használt módszertannak az értékelésére, 

valamint az adatok hiánytalanságára, 

megbízhatóságára, időszerűségére és 

konzisztenciájára. Az értékelés javító célú 

konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A 

jelentést háromévente kell elkészíteni. 

(3 c) A Bizottság megvizsgálja az e 

cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, 

majd jelentést tesz közzé a vizsgálat 

eredményeiről. A jelentésnek ki kell 

terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az 

adatok forrásainak és a tagállamok által 

használt módszertannak az értékelésére, 

valamint e nyílt adatok hiánytalanságára, 

megbízhatóságára, időszerűségére, 

konzisztenciájára és elérhetőségére. Az 

értékelés javító célú konkrét ajánlásokat is 

tartalmazhat. A jelentést háromévente kell 

elkészíteni. 

 

Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d pont 

94/62/EK irányelv 

12 cikk – 3 d bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3 d) A Bizottság a (3a) bekezdés szerinti 

adatszolgáltatás formátumát megállapító 

végrehajtási aktusokat fogad el. Ezeket a 

végrehajtási aktusokat a 21. cikk (2) 

bekezdése szerinti eljárással kell elfogadni. 

(3 d) A Bizottság a (3a) bekezdés szerinti 

adatszolgáltatás, valamint a (3b) 

bekezdésben előírt minőségellenőrzési 

jelentés az adatok újbóli felhasználását és 

a nyílt adatokkal kapcsolatos 

célkitűzéseket támogató formátumát 

megállapító végrehajtási aktusokat fogad 

el. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 21. 

cikk (2) bekezdése szerinti eljárással kell 

elfogadni. 
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Módosítás  44 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új) 

94/62/EK irányelv 

15 cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (7a) A 15. cikk (1) bekezdésének 

helyébe a következő szöveg lép: 

A Szerződés idevágó rendelkezései alapján 

eljárva, a Tanács gazdasági eszközöket 

fogad el az irányelvben meghatározott 

célkitűzések megvalósításának 

előmozdítására. Ilyen intézkedések 

hiányában a Közösség környezetvédelmi 

politikáját irányító elvek – többek között a 

"szennyező fizet" elve – és a Szerződésből 

eredő kötelezettségek betartásával a 

tagállamok fogadnak el intézkedéseket e 

célkitűzések megvalósítása érdekében. 

A Szerződés idevágó rendelkezései alapján 

eljárva, a Tanács gazdasági eszközöket 

fogad el az irányelvben meghatározott 

célkitűzések megvalósításának 

előmozdítására. Ilyen intézkedések 

hiányában a Közösség környezetvédelmi 

politikáját irányító elvek – többek között a 

"szennyező fizet" elve – és a Szerződésből 

eredő kötelezettségek betartásával a 

tagállamok fogadnak el intézkedéseket e 

célkitűzések megvalósítása érdekében. 

Ilyen intézkedések a kiterjesztett gyártói 

felelősségen alapuló rendszerek, az 

egyszer használatos csomagolások esetén 

különböző díjak, használattal arányos 

rendszer és betétdíjas rendszerek részét 

képezhetik.”  

 

Módosítás  45 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 b pont (új) 

94/62/EK irányelv 

15 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7b) A rendelet a következő cikkel 

egészül ki: 

 „15a. cikk 

 A kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszerekre vonatkozó általános 

követelmények 

 A tagállamok biztosítják, hogy a 

2008/98/EK irányelv 8. és 8a. cikke szerint 
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bevezetett kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszerek a csomagolásra és a 

csomagolási hulladékokra is 

vonatkozzanak. 

 ________________ 

 *Az Európai Parlament és a Tanács 

2008/98/EK irányelve (2008. november 

19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 

2008.11.22., 3. o.).” 

Módosítás  46 

Irányelvre irányuló javaslat 

Melléklet – 1 bekezdés (új) 

94/62/EK irányelv 

II melléklet – 1 pont – 1 franciabekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 A II. melléklet 1. pontjának első francia 

bekezdése helyébe a következő lép: 

- A csomagolást úgy kell 

megtervezni, előállítani és forgalmazni, 

hogy lehetővé tegyék annak újrahasználatát 

vagy hasznosítását (beleértve az 

újrafeldolgozást), és minimumra 

csökkentsék annak a környezetre gyakorolt 

hatását, amikor a csomagolási hulladékok 

vagy a csomagolási hulladékgazdálkodási 

műveletek anyagmaradékát 

ártalmatlanítják. 

„– A csomagolást úgy kell 

megtervezni, előállítani és forgalmazni, 

hogy lehetővé tegyék annak újrahasználatát 

vagy hasznosítását (beleértve az 

újrafeldolgozást), a hulladékgazdálkodás 

hierarchiájának elvével összhangban, és 

minimumra csökkentsék annak a 

környezetre gyakorolt hatását, amikor a 

csomagolási hulladékok vagy a 

csomagolási hulladékgazdálkodási 

műveletek anyagmaradékát 

ártalmatlanítják.„ 

Módosítás  47 

Irányelvre irányuló javaslat 

Melléklet – 1 a bekezdés (új) 

94/62/EK irányelv 

II melléklet – 3 pont – a pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 A II. melléklet 3. a) pontja helyébe a 

következő szöveg lép: 

„a) Az újrafeldolgozás útján „a) Az újrafeldolgozás útján 
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hasznosítható csomagolás hasznosítható csomagolás 

A csomagolást úgy kell előállítani, hogy a 

piacképes termékek gyártása során 

felhasznált anyagok bizonyos 

tömegszázalékának újrafeldolgozását 

lehetővé tegyék, a Közösség jelenlegi 

szabványaival összhangban. E százalékos 

arány megállapítása a csomagolást alkotó 

anyagok fajtájától függően változhat. 

A csomagolást úgy kell előállítani, hogy 

technikai, környezetvédelmi és gazdasági 

szempontből megérje újrafeldolgozni 

figyelembe véve a válogatást, tisztítást és a 

formátumok és a felhasznált anyagok 

mértékét, hogy a piacképes termékek 

gyártása során felhasznált anyagok 

bizonyos tömegszázalékának 

újrafeldolgozását lehetővé tegyék, a 

Közösség jelenlegi szabványaival 

összhangban. E százalékos arány 

megállapítása a csomagolást alkotó 

anyagok fajtájától függően változhat. Az 

olyan formátumokat és anyagterveket, 

amelyek akadályozzák a válogatást és az 

újbóli feldolgozást, ismert, hatékony 

alternatívákra cserélik le.” 
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