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RÖVID INDOKOLÁS 

Az egyszer használatos műanyag termékekből és a műanyagot tartalmazó halászeszközökből 

származó tengeri műanyag hulladék keletkezésének megelőzése és a műanyag hulladék 

mennyiségének csökkentése az EU műanyag-stratégiája keretében már előirányzott, a 

mikroműanyagokra vonatkozó egyedi intézkedéseket egészíti ki. Miután a műanyag 

zacskókkal kapcsolatban 2015-ben intézkedések történtek, 10 olyan egyszer használatos 

műanyag terméket és halászeszközt (úgynevezett makroműanyagot) azonosítottak be, 

amelyekből az európai tengeri hulladék 70%-a keletkezik. Elengedhetetlen, hogy az EU az 

óceánokban és a tengerpartokon található műanyag mennyiségének mérséklésével megfelelő 

intézkedéseket tegyen a tengeri hulladékok környezeti vonatkozásainak kezelése érdekében, 

valamint ezzel egyidejűleg a műanyagok tekintetében nagyobb figyelmet szenteljen a 

körforgásos gazdaságra való áttérés tágabb témájának. 

A tengeri hulladék kérdése olyan globális probléma, amely messze túlmutat az Unió határain, 

és ennek megfelelően csak egy világszintű megállapodás lesz képes teljes körűen megoldani a 

bolygónk előtt álló kihívást. Kutatások szerint a tengeri hulladék 80%-áért mindössze 20 

ország tehető felelőssé, és közülük egyik sem uniós tagállam. Az előadó ezért a 

műanyagszennyezés leküzdése érdekében globális megközelítést szorgalmaz, és a G7-ek és a 

G20-ak szintjén megvalósítandó intézkedések meghozatalát, valamint az ENSZ fenntartható 

fejlesztési céljainak végrehajtását sürgeti. Ezenkívül a multinacionális hitelnyújtóknak és a 

nemzetközi befektetőknek olyan intézkedésekre javasolt összpontosítaniuk, amelyek a 

körforgásos gazdaság keretein belüli hulladékgazdálkodási programok segítségével 

csökkentik a tengeri hulladék mennyiségét. 

Emellett az egyszer használatos műanyag termékek mennyiségének sikeres mérséklése 

szempontjából alapvető fontosságú a fogyasztói tudatosság növelése.  Az előadó 

meggyőződése, hogy a nyilvánosságnak szóló tájékoztató kampányok és az oktatás nagyban 

hozzájárulnak ahhoz, hogy tartós eredményeket lehessen elérni a tagállamok és az ipar 

számára előírt intézkedések tekintetében. 

A Bizottság elemzésében foglalt becslés szerint a javaslatban szereplő intézkedések – azaz a 

bizonyos, egyszer használatos műanyag termékek betiltása, a csökkentési célok, a kiterjesztett 

gyártói felelősség, a termékkialakításra vonatkozó intézkedések, valamint a halászok számára 

kidolgozott, a halászeszközök visszahozatalára vonatkozó ösztönzők – 2,6 millió tonna szén-

dioxid-egyenértéknek megfelelő megtakarítást jelentenének, és 11 milliárd eurónak megfelelő 

értékben előznének meg környezeti károkat. A vállalatok megfelelési költségei 2 milliárd 

eurót, a hulladékgazdálkodás költségei pedig 510 millió eurót tesznek ki. A fogyasztók 

mintegy 6,5 milliárd eurót takarítanának meg, míg a betétdíjas vagy ezzel egyenértékű 

rendszer további 1,4 milliárd eurójukba kerülne. A Bizottság becslései szerint a halászati ipart 

érintő többletköltségek a legjobb esetben is a bevétel 0,16%-ára fognak rúgni. Ugyanakkor a 

Bizottság a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer megvalósításának – teljes mértékben a 

végfelhasználóra hárított – végrehajtási költségeivel kapcsolatban nem bocsát rendelkezésre 

adatokat. 

Az előadó hangsúlyozni kívánja azt az általános elvet, hogy a termékek bizonyos típusainak 

„betiltását” végső szakpolitikai eszköznek kell tekinteni. Előnyösebb lenne a szigorúbb 

normákon alapuló megközelítés alkalmazása, amelynek következtében bizonyos szennyező 

termékek kiszorulnának a piacról, ugyanakkor a megközelítés egyben támogatná a kutatás-
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fejlesztést és az innovációt a költséghatékonyabb módon újrafeldolgozható, biológiailag 

lebomló vagy ártalmatlan termékek vonatkozásában.  Ezeket az új normákat ésszerű időn 

belül érvényesíteni kell annak érdekében, hogy a kkv-k ki tudják igazítani üzleti modelljüket, 

mivel a műanyag-feldolgozó iparágában tevékenykedő 50 000 uniós vállalat többsége kkv. 

A tengeri hulladék problémájának kezelése gazdasági lehetőségeket teremthet. A 

vállalkozások az innováció és a K+F segítségével az erőforrás-hatékony és szénmentes 

gazdaság elősegítésével növelhetik versenyképességüket. A tengeri hulladék keletkezésének 

megelőzésére, a fenntartható alternatív anyagokra, termékekre és üzleti modellekre irányuló 

beruházások hozzájárulhatnak a munkahelyteremtéshez és elmélyíthetik a technikai és 

tudományos készségeket. Jóllehet az egyszer használatos műanyag termékek mennyiségének 

csökkentésére irányuló kezdeményezés üdvözlendő, az arányosság biztosítása érdekében 

kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség. 

MÓDOSÍTÁSOK 

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 bevezető hivatkozás 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 192. 

cikke (1) bekezdésére, 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 192. 

cikke (1) bekezdésére, valamint 114. 

cikkére a 94/62/EK irányelv 3. cikkének 1. 

pontjában meghatározott csomagolás 

vonatkozásában; 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A 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 

(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 
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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 a 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. 

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 a 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. A műanyagok területén tett 

minden további erőfeszítésnek az EU 

nemrégiben elfogadott, körforgásos 

gazdaságról szóló jogszabályain kell 

alapulnia, és azokkal teljes mértékben 

összeegyeztethetőnek kell lennie, továbbá 

illeszkednie kell az így létrehozott 

rendszerbe. 

__________________ __________________ 

32A 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). 

32A 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). 

33A 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). 

33A 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)0028). 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az EU hulladékokról szóló, 

nemrég elfogadott jogszabályai, 

különösen a 2008/98/EU irányelv, a 

94/62/EU irányelv és az 1999/31/EU 

irányelv összetett statisztikai rendszert 

állítottak fel a hulladékgyűjtéssel és -

újrafeldolgozással kapcsolatosan, világos 

célokat tűztek ki bizonyos 

hulladékáramok, köztük a műanyag 

újrafeldolgozására vonatkozóan és 

hulladékhierarchiát hoztak létre. 

Ezenkívül ösztönzőket határoztak meg a 

még inkább körforgásos gazdaságra való 

áttérés és az újrafeldolgozott anyagok 

szélesebb körű használata érdekében, 

továbbá meghatározták a gyártók 

kötelezettségeit a kiterjesztett gyártói 

felelősség minimumkövetelményei 

értelmében. Ennek az irányelvnek nem az 

a célja, hogy e rendszer helyébe lépjen, 

hanem inkább az, hogy kiegészítse ezt a 

rendszert a tengeri hulladék sajátos 

problémájának kezelésére irányuló 

intézkedésekkel. 

 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) Az Unió gazdasági jóléte 

elválaszthatatlan a hosszú távú környezeti 

fenntarthatóságtól. A tagállamok 

gazdasági modelljeinek növekvő 

fenntarthatósága új lehetőségeket 

teremthet az innováció, a versenyképesség 

és a munkahelyteremtés terén. 
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Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1c) A műanyaghulladék kezelésével 

kapcsolatos kihívások lehetőséget 

teremthetnek arra, hogy az európai ipar 

globális vezető szerepre tegyen szert a 

körforgásos gazdaságra való átállás 

tekintetében nyújtott megoldások terén. 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az újrafelhasználható termékeket 

és újrahasznosítási rendszereket előtérbe 

helyező körforgásos szemlélet a keletkező 

hulladék csökkenését eredményezi, és ez a 

fajta megelőzés képezi az Európai 

Parlament és a Tanács 2008/98/EK 

irányelve34 4. cikkében foglalt 

hulladékhierarchia csúcspontját.Ez a fajta 

szemlélet az Egyesült Nemzetek 

fenntartható fogyasztási és termelési 

szokások kialakítására irányuló 12. 

fenntartható fejlesztési céljával35 is 

összhangban van. 

(2) Az újrafelhasználható termékeket 

és újrafelhasználási rendszereket, valamint 

a termékek újrafeldolgozhatóságát 
előtérbe helyező körforgásos szemlélet a 

keletkező hulladék csökkenését 

eredményezi, és ez a fajta megelőzés 

képezi a 2008/98/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv34 4. cikkében foglalt 

hulladékhierarchia csúcspontját. Ez a fajta 

szemlélet az Egyesült Nemzetek 

fenntartható fogyasztási és termelési 

szokások kialakítására irányuló 12. 

fenntartható fejlesztési céljával35 is 

összhangban van. 

_________________ _________________ 

34Az 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.). 

34Az 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.). 

35Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 

Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én 

elfogadott 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó fenntartható fejlesztési 

menetrend. 

35Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 

Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én 

elfogadott 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó fenntartható fejlesztési 

menetrend. 
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Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tengeri hulladék határokon 

átívelő természete miatt globális 

problémának számít. A tengeri hulladék 

csökkentése kulcsfontosságú lépés az 

Egyesült Nemzetek 14. fenntartható 

fejlesztési céljának teljesítéséhez, amely a 

fenntartható fejlődés érdekében az 

óceánok, tengerek és tengeri erőforrások 

megőrzésére és fenntartható használatára 

szólít fel36. Az Uniónak ki kell vennie a 

részét a tengeri hulladék kezeléséből és 

arra kell törekednie, hogy a világ számára 

iránymutató szerepet töltsön be ezen a 

téren. Ebben az összefüggésben az Unió 

több nemzetközi fórum keretében – G20, 

G7, ENSZ – is azon dolgozik a 

partnereivel, hogy ösztönözze az 

összehangolt fellépést. Ez a 

kezdeményezés az Unió erre irányuló 

erőfeszítésének részét képezi. 

(3) A világ óceánjaiban és tengereiben 

150 millió tonna műanyag és 

mikroműanyag halmozódott fel, súlyos 

károkat okozva a tengeri állat- és 

növényvilágban, az éghajlatban és a 

globális biológiai sokféleségben. A tengeri 

hulladék határokon átívelő természete 

miatt globális problémának számít. A 

tengeri hulladék csökkentése 

kulcsfontosságú lépés az Egyesült 

Nemzetek 14. fenntartható fejlesztési 

céljának teljesítéséhez, amely a 

fenntartható fejlődés érdekében az 

óceánok, tengerek és tengeri erőforrások 

megőrzésére és fenntartható használatára 

szólít fel36. Az Uniónak ki kell vennie a 

részét a tengeri hulladék kezeléséből és 

arra kell törekednie, hogy a világ számára 

iránymutató szerepet töltsön be ezen a 

téren, miközben megőrzi a tisztességes 

versenykörnyezetet ipara számára. Ebben 

az összefüggésben az Uniónak 

kötelezettségvállalásokat kell kérnie 

partnereitől az olyan nemzetközi szintű 

fórumokon, mint például a G20, a G7 és 

az Egyesült Nemzetek, hogy ösztönözze az 

összehangolt fellépést. Ez a 

kezdeményezés az Uniónak arra irányuló 

erőfeszítésének részét képezi, hogy a 

gazdaság fenntarthatósága érdekében 

csökkentse a hulladék mennyiségét. 

__________________ __________________ 

36Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 

Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én 

elfogadott 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó fenntartható fejlesztési 

menetrend. 

36Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 

Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én 

elfogadott 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó fenntartható fejlesztési 

menetrend. 
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Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A klímadiplomácia és a nemzetközi 

együttműködés területén tett uniós 

erőfeszítések ellenére egyes harmadik 

országokban még mindig riasztó a helyzet. 

Az EU-nak fokoznia kell erőfeszítéseit a 

nemzetközi környezetvédelmi 

együttműködés területén. Az EU-nak a 

környezetvédelmi politika és a 

hulladékgazdálkodás előmozdító és úttörő 

szerepet kell betöltenie. Az EU-nak 

törekednie kell a tapasztalatok átadására, 

a műanyagszennyezés leküzdését szolgáló 

know-how és technológiák terjesztésére, 

valamint a vízi környezet védelme, 

tisztítása és a műanyagszennyezés 

megelőzése terén bevált gyakorlatok 

megosztására. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A 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 

(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 
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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. 

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, 

valamint potenciálisan az emberi és az 

állati egészséget. Egyúttal az olyan 

tevékenységeknek is károkat okoznak, mint 

például a turizmus, a halászat és a 

szállítmányozás, különösen a part menti 

régiókban és a szigeteken. 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A már létező uniós jogszabályok40 

és szabályozási eszközök adnak némi 

szabályozási választ a tengeri hulladék 

kezelésének kérdésre. Nevezetesen, a 

műanyaghulladék az átfogó uniós 

hulladékgazdálkodási intézkedések és 

célok, például a műanyag csomagolási 

hulladékok újrahasznosítási céljának 

hatálya41, illetve a nemrég elfogadott 

műanyag-stratégia42 céljának a hatálya alá 

esik, amelynek értelmében 2030-ig el kell 

érni, hogy az összes műanyag-csomagolás 

újrahasznosítható legyen. Azonban a 

szóban forgó jogszabályoknak a tengeri 

hulladékra gyakorolt hatása nem 

elegendő, és a tengeri hulladék 

megelőzésére és csökkentésére irányuló 

nemzeti intézkedések hatálya és 

célkitűzéseinek szintje között is eltérések 

mutatkoznak. Ezenfelül egyes 

intézkedések, különösen az egyszer 

használatos műanyagtermékek 

forgalomba hozatali korlátozásai, 

kereskedelmi akadályokat teremthetnek és 

torzíthatják a versenyt az Unión belül. 

(6) A már létező uniós jogszabályok40 

és szabályozási eszközök adnak némi 

szabályozási választ a tengeri hulladék 

kezelésének kérdésre. Nevezetesen, a 

műanyaghulladék az átfogó uniós 

hulladékgazdálkodási intézkedések és 

célok, például a műanyag csomagolási 

hulladékok újrahasznosítási céljának 

hatálya41, illetve a nemrég elfogadott 

műanyag-stratégia42 céljának a hatálya alá 

esik, amelynek értelmében 2030-ig el kell 

érni, hogy az összes műanyag-csomagolás 

újrahasznosítható legyen. 

_________________ _________________ 
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2008/98/EK irányelv, 2000/59/EK 

irányelv, 2000/60/EK irányelv, 

2008/56/EK irányelv, valamint a közös 

halászati politika szabályainak betartását 

biztosító közösségi ellenőrző rendszer 

létrehozásáról, a 847/96/EK, a 

2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 

768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 

2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 

509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 

1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 

1342/2008/EK rendelet módosításáról, 

valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK 

és az 1966/2006/EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről szóló, 2009. november 

20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 

343., 2009.12.22., 1. o.). 

2008/98/EK irányelv, 2000/59/EK 

irányelv, 2000/60/EK irányelv, 

2008/56/EK irányelv, valamint a közös 

halászati politika szabályainak betartását 

biztosító közösségi ellenőrző rendszer 

létrehozásáról, a 847/96/EK, a 

2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 

768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 

2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 

509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 

1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 

1342/2008/EK rendelet módosításáról, 

valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK 

és az 1966/2006/EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről szóló, 2009. november 

20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 

343., 2009.12.22., 1. o.). 

41Az Európai Parlament és a Tanács 

94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a 

csomagolásról és a csomagolási 

hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 

10. o.). 

41Az Európai Parlament és a Tanács 

94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a 

csomagolásról és a csomagolási 

hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 

10. o.). 

42A 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). 

42A 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)0028). 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
A 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 
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szennyezésként jelentős károkat okoznak. 

Ezenfelül a körforgásos gazdaságra való 

átállással összefüggésben a 

tagállamoknak az összes egyszer 

használatos műanyagtermék és 

csomagolás fogyasztásának általános 

csökkentésére kell törekedniük. Ennek 

során mindenféle megkülönböztetést el 

kell kerülni. 

 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az egyszer használatos 

műanyagtermékeket sokféle műanyagból 

lehet előállítani. A műanyagot általában 

úgy definiálják, hogy polimer anyagok, 

amelyekhez adalékanyagokat adhattak. 

Azonban ez a definíció egyes természetes 

polimerekre is igaz. A nem módosított 

természetes polimerek nem tartoznak a 

javaslat hatálya alá, mivel azok 

természetesen fordulnak elő a 

környezetben. Ezért a polimer 

1907/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet43 3. cikkének (5) 

bekezdésében szereplő 

fogalommeghatározását át kell dolgozni, és 

ennek az irányelvnek a céljából külön 

fogalommeghatározást kell alkalmazni. A 

módosított természetes polimerekkel vagy 

biotermelés-alapú, fosszilis vagy 

szintetikus alapanyagból gyártott 

műanyagok nem fordulnak elő a 

természetben, ezért azokra vonatkozik ez 

az irányelv. A műanyagok átdolgozott 

fogalommeghatározása így vonatkozik a 

polimer-alapú gumitermékekre és a 

biotermelés-alapú és biológiailag 

lebontható műanyagokra is, függetlenül 

attól, hogy biomasszából származnak-e, 

és/vagy úgy alakították-e ki azokat, hogy 

idővel biológiailag lebomoljanak. Egyes 

(8) Az egyszer használatos 

műanyagtermékeket sokféle műanyagból 

lehet előállítani. A műanyagot általában 

úgy definiálják, hogy polimer anyagok, 

amelyekhez adalékanyagokat adhattak. 

Azonban ez a definíció egyes természetes 

polimerekre is igaz. A nem módosított 

természetes polimerek nem tartoznak a 

javaslat hatálya alá, mivel azok 

természetesen fordulnak elő a 

környezetben. Így a polimer 1907/2006/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet43 3. 

cikkének (5) bekezdésében szereplő 

fogalommeghatározását át kell dolgozni, és 

ennek az irányelvnek a céljából külön 

fogalommeghatározást kell alkalmazni. A 

módosított természetes polimerekkel vagy 

biotermelés-alapú, fosszilis vagy 

szintetikus alapanyagból gyártott 

műanyagok nem fordulnak elő a 

természetben, ezért azokra vonatkozik ez 

az irányelv. A műanyagok átdolgozott 

fogalommeghatározása így vonatkozik a 

polimer-alapú gumitermékekre és a 

biotermelés-alapú és biológiailag 

lebontható műanyagokra is, függetlenül 

attól, hogy biomasszából származnak-e, 

és/vagy úgy alakították-e ki azokat, hogy 

idővel biológiailag lebomoljanak. Egyes 

polimer anyagok nem képesek kész 



 

AD\1163839HU.docx 13/43 PE625.401v02-00 

 HU 

polimer anyagok nem képesek kész 

anyagok és termékek fő szerkezeti 

alkotóelemeként működni, például a 

polimer bevonatok, festékek, tinták és 

ragasztók. Ez az irányelv ezekre az 

anyagokra nem vonatkozik, ezért ezeket a 

fogalommeghatározás sem foglalja 

magában. 

anyagok és termékek fő szerkezeti 

alkotóelemeként működni, például a 

polimer bevonatok, festékek, tinták és 

ragasztók. Ez az irányelv ezekre az 

anyagokra nem vonatkozik, ezért ezeket a 

fogalommeghatározás sem foglalja 

magában. 

__________________ __________________ 

43Az Európai Parlament és a Tanács 

1907/2006/EK rendelete 

(2006. december 18.) a vegyi anyagok 

regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról 

(REACH), az Európai Vegyianyag-

ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK 

irányelv módosításáról, valamint a 

793/93/EGK tanácsi rendelet, az 

1488/94/EK bizottsági rendelet, a 

76/769/EGK tanácsi irányelv, a 

91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK 

és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 

2006.12.30., 1. o.). 

43Az Európai Parlament és a Tanács 

1907/2006/EK rendelete 

(2006. december 18.) a vegyi anyagok 

regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról 

(REACH), az Európai Vegyianyag-

ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK 

irányelv módosításáról, valamint a 

793/93/EGK tanácsi rendelet, az 

1488/94/EK bizottsági rendelet, a 

76/769/EGK tanácsi irányelv, a 

91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK 

és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 

2006.12.30., 1. o.). 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Ki kell alakítani a biológiailag 

lebontható és komposztálható műanyag 

közösen elfogadott definícióját. 

 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8b) A műanyagtermékeket a teljes 

élettartamuk figyelembevételével kell 
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gyártani. A műanyagtermékek 

környezetbarát tervezésének mindig 

tekintetbe kell vennie a gyártási fázist, az 

újrafeldolgozhatóságot és esetleg a termék 

újrafelhasználhatóságát is. A gyártókat 

ösztönözni kell arra, hogy a termékeik 

gyártásához adott esetben egykomponensű 

vagy kompatibilis polimereket 

használjanak a szétválogatás 

egyszerűsítése és az újrafeldolgozhatóság 

növelése érdekében, különösen a 

műanyag csomagolóanyagok esetében. 

 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az egyszer használatos 

műanyagtermékekre több tényezőtől 

függően egy vagy több intézkedésnek kell 

vonatkozni, ilyen a tényezők a megfelelő 

és fenntarthatóbb alternatívák elérhetősége, 

a fogyasztási szerkezet megváltoztatásának 

kivitelezhetősége, illetve az, hogy a már 

meglévő uniós jogszabályok mennyire 

fedik le azokat. 

(10) Az egyszer használatos 

műanyagtermékekre több tényezőtől 

függően egy vagy több intézkedésnek kell 

vonatkozni, ilyen tényezők a megfelelő, 

fenntarthatóbb és gazdaságilag 

életképesebb alternatívák elérhetősége, a 

fogyasztási szerkezet megváltoztatásának 

kivitelezhetősége, illetve az, hogy a már 

meglévő uniós jogszabályok mennyire 

fedik le azokat. A javasolt intézkedéseknek 

mindig figyelembe kell venniük az 

életciklus-értékelést annak érdekében, 

hogy elkerülhetők legyenek az olyan 

félmegoldások, amelyek még 

kedvezőtlenebb hatást gyakorolnak a 

környezet vagy a gazdaság különböző 

részeire, mint például a műanyagok 

bioanyagból készült hasonló anyaggal 

való helyettesítése anélkül, hogy 

rendelkezésre állna az említett anyag 

biológiai lebonthatóságára, így a vízi 

környezetben történő biológiai 

lebonthatóságára vonatkozó egyértelmű 

értékelés. Ez az irányelv nem sérti a 

94/62/EK irányelvben megállapított azon 

rendelkezéseket, amelyek az említett 

irányelv 3. cikkének (1)bekezdésében 
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meghatározott, csomagolásra szolgáló 

terméknek minősülő egyszer használatos 

műanyagtermékekre vonatkoznak. 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Megjegyezi, hogy a fosszilis 

energiahordozókon alapuló gazdaságról 

való átállás érdekében és az 

éghajlatvédelem szempontjából a bioalapú 

műanyagtermékek fenntarthatóbb 

alternatívát jelentenek a fosszilis alapú 

műanyagokkal szemben. Ezért támogatni 

kell azokat az ösztönzőket, amelyek célja a 

fosszilis alapú anyagok bioalapú 

anyagokkal való kiváltása. Ez 

összhangban van a körforgásos gazdaság, 

a biogazdasági stratégia és a 

műanyagokkal kapcsolatos stratégia 

célkitűzéseivel. A Bizottságnak meg 

kellene fontolnia, hogy kiváltással 

kapcsolatos ösztönzőket építsen be a 

jövőbeli szakpolitikai javaslatokba, így 

például a közbeszerzésről szóló irányelv 

(2014/24/EU irányelv) felülvizsgálata 

során a műanyagokra vonatkozó, azok 

összetételén, újrafeldolgozhatósági 

szintjén és veszélyességén alapuló 

kritériumokat építsen be. 

Indokolás 

A szabályozás a jelenlegi formájában továbbra is pontatlanul fogalmaz a bioalapú 

műanyagok helyzetével kapcsolatban. El kell ismerni és elő kell mozdítani a bioalapú 

anyagok által a műanyaggyártás szempontjából nyújtott előnyöket, különösen azokat a pozitív 

hatásokat, amelyekkel fenntarthatóbb alternatívaként a polimer-alapú műanyagokkal szemben 

rendelkeznek, valamint a fosszilis nyersanyagoktól való függés csökkentéséhez való 

hozzájárulásukat. 

 

Módosítás  17 
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Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Bizonyos egyszer használatos 

műanyagtermékek esetén nem állnak még 

rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb 

alternatívák, és a legtöbb ilyen jellegű 

egyszer használatos műanyagtermék 

fogyasztása várhatóan növekedni fog. 

Ennek a trendnek a megfordítása és a 

fenntarthatóbb megoldások felé történő 

elmozdulás támogatása érdekében elő kell 

írni, hogy a tagállamok hozzák meg a 

szükséges intézkedéseket e termékek 

fogyasztásának jelentős csökkentése 

érdekében, mégpedig úgy, hogy az ne 

veszélyeztesse az élelmiszerhigiéniát és az 

élelmiszerbiztonságot, a helyes higiéniai 

gyakorlatokat, a helyes gyártási 

gyakorlatokat, a fogyasztók tájékoztatását, 

vagy az Unió élelmiszerekről szóló 

jogszabályaiban meghatározott nyomon 

követhetőséget44. 

(11) Bizonyos egyszer használatos 

műanyagtermékek esetén nem állnak még 

rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb 

alternatívák, és a legtöbb ilyen jellegű 

egyszer használatos műanyagtermék 

fogyasztása várhatóan növekedni fog. 

Ennek a trendnek a megfordítása és a 

fenntarthatóbb megoldások felé történő 

elmozdulás érdekében elő kell írni, hogy a 

tagállamok hozzák meg a szükséges 

intézkedéseket e termékek fogyasztásának 

jelentős csökkentése érdekében, mégpedig 

úgy, hogy az ne veszélyeztesse az 

élelmiszerhigiéniát és az 

élelmiszerbiztonságot, a helyes higiéniai 

gyakorlatokat, a helyes gyártási 

gyakorlatokat, a fogyasztók tájékoztatását, 

vagy az Unió élelmiszerekről szóló 

jogszabályaiban meghatározott nyomon 

követhetőséget. Az egyszer használatos 

termékek fogyasztásának általános 

csökkentése alapvető fontosságú a 

körforgásos gazdaságra való átállás 

során. 

_________________ _________________ 

44 Az élelmiszerjog általános elveiről és 

követelményeiről szóló 178/2002/EK 

rendelet (HL L 31., 2002.2.1, 1–24. o.), az 

élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK 

rendelet (HL L 139., 2004.4.30., 1–54. o.), 

az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 

érintkezésbe kerülő anyagokról és 

tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet, és 

az élelmiszerbiztonságról, higiéniáról és 

címkézésről szóló egyéb vonatkozó 

jogszabályok (HL L 338., 2004.11.13., 4–

17. o.). 

44 Az élelmiszerjog általános elveiről és 

követelményeiről szóló 178/2002/EK 

rendelet (HL L 31., 2002.2.1, 1–24. o.), az 

élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK 

rendelet (HL L 139., 2004.4.30., 1–54. o.), 

az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 

érintkezésbe kerülő anyagokról és 

tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet, és 

az élelmiszerbiztonságról, higiéniáról és 

címkézésről szóló egyéb vonatkozó 

jogszabályok (HL L 338., 2004.11.13., 4–

17. o.). 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Egyéb egyszer használatos 

műanyagtermékek esetén már léteznek 

megfelelő,fenntarthatóbb és egyben 

megfizethető alternatívák. Az ilyen 

termékek környezetre gyakorolt káros 

hatásainak korlátozása érdekében elő kell 

írni, hogy a tagállamok tiltsák meg ezek 

forgalomba hozatalát az Unió piacain. 

Ezzel a már elérhető és fenntarthatóbb 

alternatívák használatát, valamint a 

fenntarthatóbb üzleti modellekre, 

újrahasznosítási alternatívákra és az 

anyagok kiváltására irányuló innovatív 

megoldásokat támogatnák. 

(12) Egyéb egyszer használatos 

műanyagtermékek esetén már léteznek 

megfelelő, fenntarthatóbb és egyben 

megfizethető alternatívák. Az ilyen 

termékek környezetre gyakorolt káros 

hatásainak korlátozása érdekében elő kell 

írni, hogy a tagállamok tiltsák meg vagy 

korlátozzák az olyan anyagokat 

tartalmazó termékek forgalomba hozatalát 

az Unió piacain, amelyeknek vannak 

fenntartható és elérhető alternatívái, 

kivéve, ha megfelelnek az ezen irányelv 

15. cikke (3) bekezdésének c) pontjában 

említett bizottsági értékelő jelentést 

követően meghatározott uniós szintű, a 

tengeri környezetben történő biológiai 

lebonthatóságra vonatkozó szabványnak. 

Ezzel a már elérhető és fenntarthatóbb 

alternatívák használatát, valamint a 

fenntarthatóbb üzleti modellekre, 

újrahasznosítási alternatívákra és az 

anyagok kiváltására irányuló innovatív 

megoldásokat támogatnák. Specifikus 

kritériumokat kell kijelölni ezen 

alternatívák életciklusának értékelésére és 

annak megállapítására, hogy ezek az 

alternatívák teljes mértékben megfelelnek-

e azon követelményeknek, amelyeknek az 

egyszer használatos műanyagok jelenleg 

megfelelnek, továbbá hogy összhangban 

állnak-e a hulladékokról szóló uniós 

jogszabályokkal és fenntarthatóbbak-e. 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) Az (EU) 2015/720 irányelvvel 

módosított 94/62/EK irányelv arra 

kötelezte a Bizottságot, hogy 2017 

májusáig az életciklusra gyakorolt 

hatások alapján végezze el a jogszabályi 
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keret felülvizsgálatát a nagyon könnyű 

műanyag hordtasakok fogyasztásának 

csökkentésére irányuló intézkedésekkel 

kapcsolatban. A Bizottság eddig nem 

végezte el ezt a felülvizsgálatot. Mivel a 

műanyag hordtasakok rendkívül gyakran 

válnak szemétté, célszerű olyan 

intézkedéseket bevezetni, amelyek a 

szigorúan szükséges esetekre korlátozzák 

a forgalmazásukat. A nagyon könnyű 

műanyag hordtasakokat nem szabadna 

ömlesztett élelmiszerek csomagolásaként 

forgalmazni, kivéve, ha ez higiéniai 

okokból szükséges, például a nedves 

élelmiszerek csomagolásánál (mint a 

nyers hús, a hal vagy a tejtermékek), és 

ebben az esetben is csak biológiailag 

lebontható és komposztálható 

hordtasakokat szabadna használni. A 

nagyon könnyű műanyag hordtasakok 

esetében, amelyekre nem vonatkoznak 

forgalmazási korlátozások, az (EU) 

2015/720 irányelv rendelkezései 

maradnak irányadók. 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12b) A tagállamoknak a 

hulladékgazdálkodási hierarchiával 

összhangban intézkedéseket kell hozniuk 

az egyszer használatos műanyagok 

újrafelhasználható alternatíváinak 

előmozdítására, többek között célok 

meghatározása, gazdasági ösztönzők, 

tudatosságnövelés és az 

újrafelhasználható alternatívák széles 

körű elérhetőségének biztosítása révén. 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) A 2016. évi UNEP-jelentés 

tekintetében a Bizottság fel kell kérnie az 

európai szabványügyi szervezeteket, hogy 

dolgozzanak ki a tengeri környezetben 

történő biológiai lebonthatóságra 

vonatkozó szabványt.  

 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Bizonyos egyszer használatos 

műanyagtermékek azért kerülnek a 

környezetbe, mert nem megfelelő a 

hulladékkezelésük, például a 

csatornarendszerbe kerülnek vagy más 

helytelen módon kerülnek ki a 

környezetbe. Ezért azoknál az egyszer 

használatos műanyagtermékeknél, 

amelyeket gyakran ürítenek a 

csatornarendszerbe vagy hulladékként 

történő kezelésük más módon helytelen, 

jelölési követelményt kell támasztani. A 

jelölésnek tájékoztatni kell a fogyasztót a 

megfelelő hulladékártalmatlanítási 

lehetőségekről és/vagy a kerülendő 

hulladékártalmatlanítási opciókról és/vagy 

a helytelen hulladékkezelés miatt 

jelentkező negatív környezeti hatásokról. A 

Bizottságot fel kell hatalmazni a jelölés 

harmonizált formátumának kialakítására, 

amelynek során, adott esetben, 

reprezentatív fogyasztói csoportokkal 

tesztelni kell a javasolt jelölést annak 

biztosítása érdekében, hogy az hatékony és 

közérthető legyen. 

(14) Bizonyos egyszer használatos 

műanyagtermékek azért kerülnek a 

környezetbe, mert nem megfelelő a 

hulladékkezelésük, például a 

csatornarendszerbe kerülnek vagy más 

helytelen módon kerülnek ki a 

környezetbe. Ezért azoknál az egyszer 

használatos műanyagtermékeknél, 

amelyeket gyakran ürítenek a 

csatornarendszerbe vagy hulladékként 

történő kezelésük más módon helytelen, 

jelölési követelményt kell támasztani. A 

jelölésnek tájékoztatni kell a fogyasztót a 

megfelelő hulladékártalmatlanítási 

lehetőségekről és/vagy a kerülendő 

hulladékártalmatlanítási opciókról és/vagy 

a helytelen hulladékkezelés miatt 

jelentkező negatív környezeti hatásokról. A 

Bizottságnak a tagállamokkal 

együttműködve figyelembe kell vennie az 

egyértelmű címkézési szabályokra 

vonatkozóan annak érdekében elfogadott 

önkéntes ágazati megállapodásokat, hogy 

a fogyasztók – például egy logó révén – 

tájékoztatást kapjanak arról, hogy a 

termék újrafeldolgozható-e vagy sem. A 

Bizottságot fel kell hatalmazni a jelölés 

harmonizált formátumának kialakítására, 

amelynek során, adott esetben és 

figyelembe véve a különböző tagállami 
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sajátosságokat, reprezentatív fogyasztói 

csoportokkal tesztelni kell a javasolt 

jelölést annak biztosítása érdekében, hogy 

az hatékony és közérthető legyen. A 

jelölést a végfelhasználóknak értékesített 

termékek csomagolásán jól látható módon 

kell elhelyezni. 

 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) 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. 

(15) 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 

könnyen elérhető megfelelő és 

fenntarthatóbb alternatívák, a 

tagállamoknak „a szennyező fizet” elv 

alapján kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszereket is be kell vezetni, amelyek 

fedezik a 2008/98/EK irányelv 8. és 8a. 

cikkének, valamint a 94/62/EK irányelv 7. 

cikkének megfelelő hulladékgazdálkodás 

és a hulladék eltakarításának költségeit, 

valamint azoknak a figyelemfelkeltő 

intézkedéseknek a költségeit, amelyek az 

ilyen jellegű szemét megelőzésére és 

csökkentésére irányulnak. Ennek során a 

teljes fogyasztói láncot figyelembe kell 

venni, és a gyártók nem vonthatók 

felelősségre a fogyasztók nem megfelelő 

viselkedéséért. Megosztott felelősséget kell 
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alkalmazni. 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) Uniós szinten jelenleg nem létezik 

elfogadott tudományos szabvány a tengeri 

biológiai lebonthatóságra vonatkozóan, 

ami rávilágít arra, hogy a Bizottságnak 

sürgősen fel kell kérnie az Európai 

Szabványügyi Bizottságot, hogy a tengeri 

biológiai lebonthatóságot illetően 

dolgozzon ki külön szabványt. 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) A tagállamoknak a 

hulladékgazdálkodási hierarchiával 

összhangban hangsúlyt kell helyezniük az 

egyszer használatos műanyagok 

újrafelhasználható alternatíváiról szóló 

tájékoztatásra. 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A 2008/98/EK irányelv 

meghatározza a kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalási rendszerek általános 

minimumkövetelményeit. Ezek a 

követelmények az ezen irányelvben 

meghatározott kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalási rendszerekre is 

(19) A 2008/98/EK irányelv 

meghatározza a kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalási rendszerek általános 

minimumkövetelményeit. Ezek a 

követelmények az ezen irányelvben 

meghatározott kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalási rendszerekre is 
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alkalmazandóak. Azonban ez az irányelv 

további követelményeket fogalmaz meg a 

kiterjesztett gyártói felelősséggel 

kapcsolatban, például azt, hogy egyes 

egyszer használatos műanyagtermékek 

esetében azok gyártóinak kell megfizetni a 

szeméttakarítás költségeit. 

alkalmazandóak. Azonban ez az irányelv 

további követelményeket fogalmaz meg a 

kiterjesztett gyártói felelősséggel 

kapcsolatban, például azt, hogy egyes 

egyszer használatos műanyagtermékek 

esetében azok gyártóinak kell megfizetni a 

figyelemfelkeltő intézkedések és az 

ártalmatlanítás megfelelő módjáról és a 

szemetelés környezetre gyakorolt 

hatásáról a fogyasztóknak nyújtott 

tájékoztatás költségeit. A megosztott 

felelősség elvét kell alkalmazni, valamint 

javítani kell az összes érintett ágazat, 

köztük a gyártók, fogyasztók és a 

közszféra közötti együttműködést. 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 
A 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 

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 

(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 a tagállamok 

feladata létrehozni a leghatékonyabb és a 

legmegfelelőbb gyűjtési rendszert a 

2008/98/EK és a 94/62/EU irányelvben 

megállapított célok elérése érdekében. A 

jobb hulladékgyűjtési és a magasabb 

újrafeldolgozási arányokat 

környezettudatos tervezési intézkedésekkel 

lehetne előmozdítani, például a gyártók 

arra való ösztönzésével, hogy 

egykomponensű vagy kompatibilis 

polimereket használjanak, vagy egyéb 

olyan intézkedések bevezetésével, amelyek 

a gyártókat fenntartható anyagok 

felhasználására ösztönzik. Ennek pozitív 

hatása lesz a hulladékgyűjtési arányra, az 
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anyagok minőségére és az újrahasznosítás 

minőségére, így új lehetőségeket kínál az 

újrafeldolgozási iparnak és az 

újrahasznosított termékek piacának. 

összegyűjtött anyagok minőségére és az 

újrahasznosítás minőségére, így új 

lehetőségeket kínál az újrafeldolgozási 

iparnak és az újrahasznosított termékek 

piacának. 

 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (20a) A tagállamoknak meg kell 

fontolniuk annak bevezetését, hogy 

bizonyos műanyagtermékeknek kötelező 

legyen újrafeldolgozott műanyagot 

tartalmazniuk az újrafeldolgozási arányok 

növelése és az újrafeldolgozott anyagok 

piacának támogatása érdekében. E 

tekintetben támogatni kell az ipari 

szinergiákat, mivel az egyik iparágból 

származó hulladék értékes erőforrás lehet 

egy másik iparág számára. A 

tagállamoknak szerepet kell játszaniuk az 

ilyen szinergiák támogatásában és a 

gyártóknak a hulladékkeletkezés 

megelőzése, a hulladékgazdálkodás 

javítása és a szennyezés leküzdése terén 

végzett önkéntes tevékenységeinek 

ösztönzésében. 

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 
A 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 megállapodás48 22. pontja 

értelmében a Bizottság elvégzi ennek az 

irányelvnek az értékelését. Az értékelésnek 

az ezen irányelv végrehajtása során 

(22) Az Európai Parlament, az Európai 

Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 

közötti, a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodás48 22. pontja 

értelmében a Bizottság elvégzi ennek az 

irányelvnek az értékelését. Az értékelésnek 

az ezen irányelv végrehajtása során 
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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. 

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 és 

halászeszközök 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 és halászeszközök 

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. 

_________________ _________________ 

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

Annak érdekében, hogy minden szükséges intézkedést meg lehessen hozni a tengeri hulladék 

megelőzésére, továbbra is átfogó értékelést kell előírni minden olyan termék műszaki és 

tudományos fejlődése tekintetében, amely a tengeri környezetbe juthat. 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) A tagállamok megállapítják az ezen 

irányelv rendelkezéseinek megsértése 

esetén alkalmazandó szankciókat és 

biztosítják azok végrehajtását. A 

szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 

visszatartó erejűnek kell lenniük. 

(23) A tagállamok megállapítják az ezen 

irányelv rendelkezéseinek megsértése 

esetén alkalmazandó szankciókat és 

biztosítják azok végrehajtását. A 

szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 

visszatartó erejűnek kell lenniük. A 

fogyasztókat szintén ösztönözni vagy 

szankcionálni kell viselkedésük 

tekintetében. 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (25a) A kutatás és az innováció számára 

nyújtott támogatás révén – többek között a 

Horizont Európa program keretében – elő 

kell mozdítani az erőforrás-hatékony és 

körforgásos megoldásokba, például a 

megelőzési és tervezési lehetőségekbe, a 

nyersanyagok diverzifikálásába és 

innovatív újrafeldolgozási 

technológiákba, köztük a molekuláris és 

kémiai újrafeldolgozásba, illetve a 

mechanikus újrafeldolgozás fejlesztésébe 

való beruházásokat; hangsúlyozni kell e 

tekintetben az induló vállalkozások 

innovációs potenciálját; az Európai 

Parlament támogatja egy stratégiai 

kutatási és innovációs menetrend 

létrehozását az anyagok körforgásával 
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kapcsolatban, különös figyelmet szentelve 

a műanyagnak és a műanyagot tartalmazó 

anyagoknak, valamint a 

csomagolóanyagoknak; megfelelő 

finanszírozásra lesz szükség a 

magánberuházások ösztönzése érdekében; 

a köz- és magánszféra közötti 

partnerségek segíthetik a körforgásos 

gazdaságra való átállás felgyorsítását; 

 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (25b) A kutatás és az innováció 

előmozdítása szükséges eszköze és 

előfeltétele annak, hogy a csomagolási 

ágazatban fenntarthatóbb értékláncot 

lehessen megvalósítani. E célból 

kívánatosnak tűnik megerősíteni a 

finanszírozási mechanizmusokat az 

európai kutatási és fejlesztési 

programozási eszközök, például az EU 

kutatási és innovációs keretprogramjának 

(azaz a Horizont 2020) keretében, 

figyelemmel a műanyagokra vonatkozó 

stratégiai kutatási és innovációs 

menetrend közelgő elfogadására. 

 (Ezt a módosítást új 

preambulumbekezdésként kell beilleszteni; 

a beillesztés helye lényegében nem fontos.) 

Indokolás 

A kutatás és innováció a fenntarthatóság központi eleme. Ennek fényében megfelelő 

támogatást és erőforrásokat kell biztosítani a csomagolási ágazaton belüli kutatáshoz és 

innovációhoz, hogy segítsék az érintett iparágakat a műanyagokkal kapcsolatos stratégiában 

megfogalmazott célkitűzések elérésében. 

 

 

Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 
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1 cikk – 1 bekezdés 

 

A 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 az Unió vezető 

szerepének megerősítése egyes 

műanyagtermékek környezetre, különösen 

a vízi környezetre és az emberi egészségre 

gyakorolt hatásának megelőzésében és 

jelentős csökkentésében, valamint a 

körforgásos gazdaságra történő átmenet 

támogatása az egyszer használatos 

termékek fogyasztásának csökkentésével, 

valamint a fenntartható és innovatív üzleti 

modellek előmozdításával, termékekkel és 

anyagokkal, hozzájárulva ezáltal a belső 

piac hatékony működéséhez is. 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. „műanyag”: az 1907/2006/EK 

rendelet 3. cikkének 5. pontja értelmében 

vett polimert tartalmazó anyag, amelyhez 

esetleg adalékanyagokat vagy egyéb 

anyagokat adtak, és amely a késztermék fő 

szerkezeti alkotóelemeként funkcionálhat, 

kivéve a kémiailag nem módosított 

természetes polimereket; 

1. „műanyag”; az 1907/2006/EK 

rendelet 3. cikkének 5. pontja értelmében 

vett polimert tartalmazó anyag, amelyhez 

esetleg adalékanyagokat vagy egyéb 

anyagokat adtak, és amely a késztermék fő 

szerkezeti alkotóelemeként funkcionál, 

kivéve a kémiailag nem módosított 

természetes polimereket és azokat a 

polimer bevonatokat, festékeket, tintákat 

és ragasztókat, amelyek nem képesek a 

végső cikkek és a végtermékek fő 

szerkezeti alkotóelemeként működni; 

 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1a. a biológiailag lebontható és 

komposztálható műanyagok, valamint 
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megújuló nyersanyagot nagy arányban 

tartalmazó műanyagok az UNI EN 13432 

európai szabvány, valamint a 

csomagolásokról és a csomagolásokból 

származó hulladékokról szóló 94/62/EU 

irányelv értelmében olyan műanyagok, 

amelyek lehetővé teszik a szerves 

hulladékok kezelésének optimalizálását, a 

környezetre gyakorolt hatás csökkentését, 

valamint hozzájárulnak olyan 

teljesítőképes rendszerek kifejlesztéséhez, 

amelyek jelentős hosszú távú előnyöket 

kínálnak a teljes termelési, a fogyasztási 

és az ártalmatlanítási ciklus során. 

Indokolás 

Ezek az anyagok, amelyeket az keményítők, a cellulózok, a növényi olajok és ezek 

kombinációja területén kidolgozott technológiák révén sikerült előállítani, egy olyan egységes 

lánc révén készülnek, amely a területi regenerációra és az ipari létesítmények innovációjára 

épülő biogazdaság modelljét követi. 

 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1b. „bevonatok”: az e jogszabály 3. 

cikkének 1. pontjában meghatározott 

műanyagok felhasználásával gyártott egy 

vagy több nem önhordó réteg, amelyet 

azért alkalmaznak egy anyag vagy tárgy 

felületén, hogy azok különleges 

tulajdonságokkal rendelkezzenek vagy 

javítsák azok műszaki teljesítményét; 

Indokolás 

Ezen irányelv alkalmazásában, valamint a tagállamok általi egységes értelmezés és az 

egységes uniós piac megfelelő működésének biztosítása érdekében egyértelműen meg kell 

határozni a bevonat fogalmát a műanyagokról szóló 10/2011/EK rendeletet módosító 

(EU) 2018/213 bizottsági rendeletben már meglévő fogalommeghatározás alapján. 
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Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. „nagyon könnyű műanyag 

hordtasak”: olyan könnyű műanyag 

hordtasak, amelynek falvastagsága 15 

mikronnál kevesebb. 

Indokolás 

A nagyon könnyű műanyag hordtasak fogalma csak a vastagsága alapján határozható meg. 

Az ömlesztett élelmiszerek esetén már rendelkezésre állnak alternatívák; így nem helytálló, 

hogy nagyon könnyű műanyag hordtasakok szükségesek higiéniai célokból vagy ömlesztett 

élelmiszerek csomagolásaként. A 94/62/EK irányelv 3. cikkében szereplő 

fogalommeghatározásra való hivatkozás ezért nem helyénvaló. 

 

 

Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A 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 

átültetésének végső határidejét követően]. 

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]. 

A tagállamok értékelik a társadalmi, 

gazdasági és környezeti hatásokat, hogy 

nemzeti terveket fogadjanak el e 

csökkentés elérésére, beleértve az egyes 

kvantitatív csökkentési célszámokat, az 

érintett ágazatokra vonatkozó konkrét 

ösztönzőket és a meghozott intézkedéseket. 

A nemzeti terveket be kell nyújtani a 

Bizottságnak és szükség esetén 

aktualizálni kell. A Bizottság az elfogadott 

tervekkel kapcsolatban ajánlásokat tehet. 
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Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A 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, az 

annak biztosítására irányuló intézkedések, 

hogy az ilyen termékek újrafelhasználható 

alternatívái rendelkezésére álljanak a 

végfogyasztó számára az értékesítés helyén 

– beleértve többek között a körforgásos 

megoldásokra irányuló 

kutatásfinanszírozást és az uniós kutatási 

és beruházási alapokkal való szinergiákat 

–, olyan gazdasági eszközök, mint például 

annak biztosítása, hogy az egyszer 

használatos műanyagtermékeket ne 

bocsássák ingyenesen a végfogyasztó 

rendelkezésére az értékesítés helyén. Ezen 

intézkedések az első albekezdésben 

hivatkozott termékek nemzeti 

sajátosságaitól és környezetre és 

egészségre gyakorolt hatásaitól függően 

eltérőek lehetnek. Kívánatosak a 

vállalkozások önkéntes alapon hozott 

intézkedései, ezért azokat előnyben kell 

részesíteni és elő kell mozdítani. 

 

 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a termékben lévő műanyagok. törölve 

Indokolás 

Magának a műanyagnak a jelenléte még nem szolgál elegendő információval. A műanyag 

önmagában még nem ad okot a tiltásra vagy figyelmeztetésre. 
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Módosítás  41 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A szénsavas italok italtartói nem 

tartoznak e cikk hatálya alá. 

 

 

Módosítás  42 

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 fedezik az ezen 

egyszer használatos műanyagtermékekből 

álló hulladékok összegyűjtésének, majd 

szállításának és a 2008/98/EK irányelv 8. 

és 8a. cikkében meghatározottak szerinti 

kezelésének költségeit, valamint a 

termékekkel kapcsolatban a 10. cikkben 

leírt figyelemfelkeltő intézkedések 

költségeit is. 

 

 

Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A csomagolásnak minősülő egyszer 

használatos műanyagtermékek esetén az e 

bekezdésben előírt követelmények a 

kiterjesztett gyártói felelősségvállalási 

A csomagolásnak minősülő egyszer 

használatos műanyagtermékek esetén az e 

bekezdésben előírt követelmények nem 

sértik a kiterjesztett gyártói 
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rendszerekkel kapcsolatban a 94/62/EGK 

és a 2008/98/EK irányelvben foglalt 

követelményeket egészítik ki. 

felelősségvállalási rendszerekkel 

kapcsolatban a 94/62/EGK és a 

2008/98/EK irányelvben foglalt 

követelményeket. 

 

Módosítás  44 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A Bizottság ezen irányelv 

elfogadásától számított 18 hónapon belül 

a [XXX] cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el annak érdekében, hogy 

termékenként meghatározza az e cikk (1) 

és (2) bekezdésben említett kiterjesztett 

gyártói felelősségvállalási rendszerek 

legfontosabb elemeit. A legfontosabb 

elemek közé tartoznak a felelősség 

megosztásának módszerei, a költségek 

kiszámítása és más konkrét elemek 

meghatározása a 2008/98/EK irányelvben 

megállapított minimumkövetelményeknek 

megfelelően. Adott esetben a 94/62/EGK 

irányelv követelményeit is figyelembe kell 

venni. 

 

Módosítás  45 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A tagállamok az e cikk (2a) 

bekezdésében említett felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus Bizottság általi 

elfogadásától számított [18 hónapon] 

belül az e cikk (1) és (2) bekezdésének 

hatálya alá tartozó kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalási rendszereket fogadnak 

el. 
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Módosítás  46 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A (3) bekezdés értelmében kialakított 

rendszerekkel kapcsolatban a tagállamok 

gondoskodnak arról, hogy a 

műanyagtartalmú halászeszközöket 

előállító gyártók fedezzék a hulladékká vált 

és a megfelelő kikötői 

befogadólétesítményben a kikötői 

befogadólétesítményekre vonatkozó uniós 

törvényeknek megfelelően leadott 

műanyagtartalmú halászeszközök 

összegyűjtésének költségeit, vagy egy 

ezzel egyenértékű, a kikötői 

befogadólétesítményekre vonatkozó uniós 

jog hatályán kívül eső hulladékgyűjtési 

rendszer költségeit, majd a szállítás és 

hulladékkezelés költségeit is. A gyártóknak 

kell fedezni a műanyagtartalmú 

halászeszközökkel kapcsolatban a 10. 

cikkben leírt figyelemfelkeltő intézkedések 

költségeit is. 

A (3) bekezdés értelmében kialakított 

rendszerekkel kapcsolatban a tagállamok 

gondoskodnak arról, hogy a 

műanyagtartalmú halászeszközöket 

előállító gyártók fedezzék a hulladékká vált 

és a megfelelő kikötői 

befogadólétesítményben a kikötői 

befogadólétesítményekre vonatkozó uniós 

törvényeknek megfelelően leadott 

műanyagtartalmú halászeszközök 

összegyűjtésének többletköltségeit, vagy 

egy ezzel egyenértékű, a kikötői 

befogadólétesítményekre vonatkozó uniós 

jog hatályán kívül eső hulladékgyűjtési 

rendszer költségeit, majd a szállítás és 

hulladékkezelés költségeit is. A gyártóknak 

kell fedezni a műanyagtartalmú 

halászeszközökkel kapcsolatban a 10. 

cikkben leírt figyelemfelkeltő intézkedések 

költségeit is. 

 

Módosítás  47 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8a. cikk 

 A felhatalmazás gyakorlása 

 (1) A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozóan a 

Bizottság részére adott felhatalmazás 

feltételeit ez a cikk határozza meg. 

 (2) A Bizottságnak a [XXX] cikkekben 

említett, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadására vonatkozó 

felhatalmazása [ötéves] időtartamra szól 

ezen irányelv hatálybalépésének 

időpontjától kezdődő hatállyal. A 
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felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra, amennyiben az Európai 

Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 

meghosszabbítást legkésőbb három 

hónappal minden egyes időtartam letelte 

előtt. 

 (3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja a [XXX] 

cikkekben említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 

felhatalmazást. A határozat az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követő napon, vagy a benne megjelölt 

későbbi időpontban lép hatályba. A 

határozat nem érinti a már hatályban 

lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok érvényességét. 

 (4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 

arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot. 

 (5) A [XXX] cikkek értelmében elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 

akkor lép hatályba, ha az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 

aktusról való értesítését követő két 

hónapon belül sem az Európai Parlament, 

sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 

illetve ha az említett időtartam lejártát 

megelőzően mind az Európai Parlament, 

mind a Tanács arról tájékoztatta a 

Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 

Az Európai Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére ez az időtartam két 

hónappal meghosszabbodik. 

 

 

Módosítás  48 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megteszik a megfelelő 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

2025-re elkülönítetten gyűjtsék össze az 

adott évben forgalomba hozott, a melléklet 

F. részében felsorolt egyszer használatos 

műanyagtermékek 90 %-ának megfelelő, 

keletkező hulladékot. E cél elérése 

érdekében a tagállamok többek között: 

A tagállamok megteszik a megfelelő 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

teljesítsék a műanyagok és a műanyag 

csomagolóanyagok összegyűjtésére 

vonatkozóan a 2008/98/EU és a 94/62/EU 

irányelvben meghatározott célokat. E cél 

elérése érdekében a tagállamok többek 

között: 

 

 

Módosítás  49 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) betétdíjas rendszert alakíthatnak ki, 

vagy 

a) betétdíjas rendszert vagy olyan 

automatizált gyűjtési rendszereket 

alakíthatnak ki, amelyek figyelembe veszik 

a helyi és regionális feltételeket, vagy 

 

 

Módosítás  50 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a vonatkozó kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalási rendszerekhez 

meghatározhatnak elkülönített gyűjtésre 

vonatkozó célokat. 

b) a vonatkozó kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalási rendszerekhez 

meghatározhatnak elkülönített gyűjtésre 

vonatkozó célokat, vagy 

 

 

Módosítás  51 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) új: a tagállamok által megfelelőnek 

talált bármely más, például a 2008/98/EU 

irányelv mellékletében felsorolt intézkedés 

révén. 

 

Módosítás  52 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 9a. cikk 

 Az Európai Bizottság útmutatót dolgoz ki, 

amely tartalmazza a betétdíjas rendszerek 

kialakításának minimumkövetelményeit. 

 

Módosítás  53 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok intézkedéseket hoznak abból 

a célból, hogy a melléklet B. részében 

felsorolt egyszer használatos 

műanyagtermékek fogyasztóit 

tájékoztassák a forgalomba hozatalra 

vonatkozó korlátozások okairól, mielőtt a 

korlátozások hatályba lépnének. 

 

Módosítás  54 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamoknak tanácsos a fogyasztókat 

ösztönző és a nem megfelelő 

viselkedésüket szankcionáló rendszert 



 

AD\1163839HU.docx 37/43 PE625.401v02-00 

 HU 

létrehozni. 

 

Módosítás  55 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – cím 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az intézkedések koordinálása Az intézkedések tagállamok közötti 

koordinálása 

 

Módosítás  56 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 a cikk (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11a. cikk 

 Az intézkedések nemzetközi szintű 

összehangolása 

 A Bizottság a tagállamokkal 

együttműködve törekszik az egyes 

műanyag termékek környezetre gyakorolt 

hatását csökkentő és a fenntartható 

gazdasági modellekre való áttérést 

támogató intézkedések nemzetközi szintű 

összehangolására. 

 

 

Módosítás  57 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság … dátumig [hat évvel 

az irányelv átültetésének végső határidejét 

követően] elvégzi az irányelv értékelését. 

Az értékelés a 13. cikkben foglaltak szerint 

rendelkezésre álló információkon alapul. A 

tagállamok a Bizottság rendelkezésére 

bocsátanak a (2) bekezdésben említett 

(1) Az Európai Bizottság … dátumig 

[négy évvel az irányelv átültetésének végső 

határidejét követően] elvégzi az irányelv 

értékelését. Az értékelés a 13. cikkben 

foglaltak szerint rendelkezésre álló 

információkon alapul. A tagállamok a 

Bizottság rendelkezésére bocsátanak a (2) 
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jelentés kiértékeléséhez és elkészítéséhez 

szükséges minden további információt. 

bekezdésben említett jelentés 

kiértékeléséhez és elkészítéséhez szükséges 

minden további információt. 

 

 

Módosítás  58 

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 európai 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 alkalmazni a 

fogyasztáscsökkentést. 

 

Módosítás  59 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok a Bizottságnak a 

hatálybalépés időpontjában alkalmazandó 

kkv-kre vonatkozó fogalommeghatározása 

szerinti mikro-, kis- és középvállalkozások 

tekintetében azonban az 5. cikk és 7. cikk 

(1) bekezdésének alkalmazásához 

szükséges intézkedéseket ...-től [három 

évvel ezen irányelv hatálybalépése után], 

és a 6. cikk (1) bekezdésének 

alkalmazásához szükséges intézkedéseket 

...-től [négy évvel ezen irányelv 

6. cikkének (3) bekezdésében említett 

harmonizált szabály hatálybalépése után] 
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alkalmazzák. 

 

Módosítás  60 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – 2 b albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok a 8. cikk (1) és (2) 

bekezdésének való megfeleléshez 

szükséges kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalási rendszereket fogadnak 

el az említett cikk rendelkezéseinek 

megfelelően. 

 

Módosítás  61 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – A rész – 1 a alpont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Nedves törlőkendők, azaz előnedvesített 

testápolási, háztartási és ipari 

törlőkendők, 

 

Módosítás  62 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – A rész – 2 a franciabekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - Italpalackok 

 

Módosítás  63 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – B rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

B A forgalomba hozatalra vonatkozó 

korlátozásokról szóló 5. cikkben szereplő 

törölve 
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egyszer használatos műanyag termékek 

– Fültisztító pálcikák, kivéve a gyógyászati 

célra szánt és használt pálcikákat 

 

– Evőeszközök (villák, kések, kanalak, 

evőpálcikák) 

 

– Tányérok  

– Szívószálak, kivéve a gyógyászati célra 

szánt és használt szívószálakat 

 

– Italkeverő pálcikák  

– Léggömbökhöz – kivéve az ipari vagy 

más foglalkozásszerű felhasználásra szánt 

ballonokat, valamint a fogyasztók 

számára nem értékesített alkalmazásokat 

– rögzítendő és azokat tartó pálcák, 

beleértve e pálcák mechanizmusait 

 

Indokolás 

Az arányosság elvével összhangban az ilyen korlátozásokat kizárólag végső esetben lehet 

igénybe venni. A Bizottságnak a hulladékgyűjtésre és a környezetbarát hulladékkezelésre, 

mint a szemetelés megakadályozásának legmegfelelőbb eszközére kellene összpontosítania. 

Ezen felül az intézményközi megállapodás nem írta elő, így tehát a nyilvános konzultáció 

szakaszában nem vették figyelembe a jelen pont szerint korlátozásokat. 

 

Módosítás  64 

Irányelvre irányuló javaslat 

I 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 

Indokolás 

Lásd a 7. cikket. 

 

Módosítás  65 

Irányelvre irányuló javaslat 
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I melléklet – D rész – 3 a franciabekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - Eldobható pelenkák 

 

Módosítás  66 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – F rész – 1 a franciabekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - Eldobható pelenkák 
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Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská 

 

12 - 

ECR Bernd Kölmel 

EFDD Dario Tamburrano 

ENF Christelle Lechevalier 

GUE/NGL Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis 

PPE Françoise Grossetête 

VERTS/ALE Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda 

 

6 0 

EFDD Jonathan Bullock 

PPE Massimiliano Salini 

S&D Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho 

 

Jelmagyarázat: 

+ : mellette 

- : ellene 

0 : tartózkodik 

 

 


