
AM\1016927HU.doc PE528.033v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2013/0371(COD)

27.1.2014

MÓDOSÍTÁS:
32 - 151

Jelentéstervezet
Margrete Auken
(PE528.033v01-00)

a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvnek a 
könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése érdekében történő 
módosításáról

Irányelvre irányuló javaslat
(COM(2013)0761 – C7-0392/2013 – 2013/0371(COD))



PE528.033v01-00 2/74 AM\1016927HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\1016927HU.doc 3/74 PE528.033v01-00

HU

Módosítás 32
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A műanyag hordtasakok felhasználása 
nagymértékű szemeteléshez vezet, az 
erőforrások nem hatékony felhasználását 
eredményezi, és várhatóan növekedni fog, 
ha nem lépünk fel ellene. A műanyag 
hordtasakokkal való szemetelés hozzájárul 
a tengeri ökoszisztémákat világszerte 
fenyegető tengeri hulladék problémájához.

(2) A műanyag hordtasakok felhasználása 
nagymértékű szemeteléshez vezet, az 
erőforrások nem hatékony felhasználását 
eredményezi, és várhatóan növekedni fog, 
ha nem lépünk fel ellene. A műanyag 
hordtasakokkal való szemetelés hozzájárul 
a tengeri és szárazföldi 
környezetszennyezés széles körben 
elterjedt, az ökoszisztémákat világszerte 
fenyegető problémájához.

Or. en

Módosítás 33
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A műanyag hordtasakok felhasználása 
nagymértékű szemeteléshez vezet, az 
erőforrások nem hatékony felhasználását 
eredményezi, és várhatóan növekedni fog, 
ha nem lépünk fel ellene. A műanyag 
hordtasakokkal való szemetelés hozzájárul 
a tengeri ökoszisztémákat világszerte 
fenyegető tengeri hulladék problémájához.

(2) A műanyag hordtasakok felhasználása 
nagymértékű szemeteléshez vezet, az 
erőforrások nem hatékony felhasználását 
eredményezi, és várhatóan növekedni fog, 
ha nem lépünk fel ellene. A műanyag 
hordtasakokkal való szemetelés hozzájárul 
a tengeri ökoszisztémákat világszerte 
fenyegető tengeri hulladék problémájához. 
Ezt a problémát súlyosbítja, hogy a 
tagállamokban jelenleg általánosan 
használt műanyag hordtasakok többsége 
biológiailag nem lebontható és nem 
komposztálható.

Or. en
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Módosítás 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A műanyag hordtasakok felhasználása 
nagymértékű szemeteléshez vezet, az 
erőforrások nem hatékony felhasználását 
eredményezi, és várhatóan növekedni fog, 
ha nem lépünk fel ellene. A műanyag 
hordtasakokkal való szemetelés hozzájárul 
a tengeri ökoszisztémákat világszerte 
fenyegető tengeri hulladék problémájához.

(2) A műanyag hordtasakok felhasználása 
nagymértékű szemeteléshez vezet, az 
erőforrások nem hatékony felhasználását 
eredményezi, és várhatóan növekedni fog, 
ha nem lépünk fel ellene. A műanyag 
hordtasakokkal való szemetelés súlyos 
környezeti probléma és hozzájárul a 
tengeri ökoszisztémákat világszerte 
fenyegető tengeri hulladék problémájához.

Or. sv

Módosítás 35
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A műanyag hordtasakok felhasználása 
nagymértékű szemeteléshez vezet, az 
erőforrások nem hatékony felhasználását 
eredményezi, és várhatóan növekedni fog, 
ha nem lépünk fel ellene. A műanyag 
hordtasakokkal való szemetelés hozzájárul 
a tengeri ökoszisztémákat világszerte 
fenyegető tengeri hulladék problémájához.

(2) A műanyag hordtasakok felhasználása 
nagymértékű szemeteléshez vezet, az 
erőforrások nem hatékony felhasználását 
eredményezi, és várhatóan növekedni fog, 
ha nem lépünk fel ellene. A műanyag 
hordtasakokkal való szemetelés, mivel 
egyes tagállamokban nem megfelelően 
kezelik e hulladékot, hozzájárul a tengeri 
ökoszisztémákat világszerte fenyegető 
tengeri hulladék problémájához.

Or. es
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Módosítás 36
Anna Rosbach

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A műanyag hordtasakok felhasználása 
nagymértékű szemeteléshez vezet, az 
erőforrások nem hatékony felhasználását 
eredményezi, és várhatóan növekedni fog, 
ha nem lépünk fel ellene. A műanyag 
hordtasakokkal való szemetelés hozzájárul 
a tengeri ökoszisztémákat világszerte 
fenyegető tengeri hulladék problémájához.

(2) A műanyag hordtasakok felhasználása 
nagymértékű szemeteléshez vezet, az 
erőforrások nem hatékony felhasználását 
eredményezi, és várhatóan növekedni fog, 
ha nem lépünk fel ellene. A műanyag 
hordtasakokkal való szemetelés hozzájárul 
a tengeri és édesvízi ökoszisztémákat 
világszerte fenyegető tengeri hulladék 
problémájához.

Or. en

Indokolás

A tengeri szemét kérdése nemcsak a tengeri ökoszisztémákat érinti, hanem számos édesvízi 
ökoszisztémára – például folyókra és tavakra – is hatással van.

Módosítás 37
Marusya Lyubcheva

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A műanyag hordtasakok felhasználása 
nagymértékű szemeteléshez vezet, az 
erőforrások nem hatékony felhasználását 
eredményezi, és várhatóan növekedni fog, 
ha nem lépünk fel ellene. A műanyag 
hordtasakokkal való szemetelés hozzájárul 
a tengeri ökoszisztémákat világszerte 
fenyegető tengeri hulladék 
problémájához.

(2) A műanyag hordtasakok felhasználása 
a szemét jelentős felhalmozódásához, a 
hulladékfeldolgozók kapacitásának 
alacsony szintű kihasználásához,
nagymértékű szemeteléshez vezet, az 
erőforrások nem hatékony felhasználását 
eredményezi, és várhatóan növekedni fog, 
ha nem lépünk fel ellene. A műanyag 
hordtasakokkal való szemetelés 
környezetszennyezést okoz és súlyosbítja a 
víztestekben jelen lévő szemét 
problémáját, amely világszerte fenyegeti a 
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vízi ökoszisztémákat.

Or. bg

Módosítás 38
Franco Bonanini

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A műanyag hordtasakok felhasználása 
nagymértékű szemeteléshez vezet, az 
erőforrások nem hatékony felhasználását 
eredményezi, és várhatóan növekedni fog, 
ha nem lépünk fel ellene. A műanyag 
hordtasakokkal való szemetelés hozzájárul 
a tengeri ökoszisztémákat világszerte 
fenyegető tengeri hulladék 
problémájához.

(2) A műanyag hordtasakok felhasználása 
nagymértékű szemeteléshez vezet, az 
erőforrások nem hatékony felhasználását 
eredményezi, és várhatóan növekedni fog, 
ha nem lépünk fel ellene. A műanyag 
hordtasakokkal való szemetelés 
kedvezőtlen következményekkel jár a 
környezetre nézve, súlyosan fenyegeti a 
világ valamennyi ökoszisztémáját és 
elsősorban a tengeri ökoszisztémákat, 
valamint más, különösen sérülékeny 
ökoszisztémákat, például a védett 
övezeteket és a nemzeti parkokat. 

Or. it

Módosítás 39
Biljana Borzan

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ezenkívül a műanyag 
hordtasakoknak a környezetben való 
felgyülemlése egyértelműen negatív hatást 
gyakorol egyes gazdasági ágazatokra, 
például az idegenforgalomra.

Or. hr
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Módosítás 40
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A műanyag tasakokra vonatkozó 
csökkentési célérték eléréséhez 
kulcsfontosságú a megelőzés és a 
felhasználás visszaszorításának ösztönzése 
azáltal, hogy a gyártókat termékeik 
kialakításakor alternatív és 
fenntarthatóbb anyagok felhasználására 
sarkallják. 

Or. es

Módosítás 41
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 50 mikronnál vékonyabb műanyag 
hordtasakokat – amelyek az Unióban 
felhasznált összes műanyag hordtasak 
túlnyomó többségét teszik ki – ritkábban 
használják újra, mint a vastagabb műanyag 
hordtasakokat, és valószínűbb, hogy 
eldobják őket.

(3) A könnyű műanyag hordtasakokat –
amelyek az Unióban felhasznált összes 
műanyag hordtasak túlnyomó többségét 
teszik ki – ritkábban használják újra, mint a 
vastagabb műanyag hordtasakokat, és 
valószínűbb, hogy eldobják őket.

Or. de

Módosítás 42
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 50 mikronnál vékonyabb műanyag 
hordtasakokat – amelyek az Unióban 
felhasznált összes műanyag hordtasak 
túlnyomó többségét teszik ki – ritkábban 
használják újra, mint a vastagabb műanyag 
hordtasakokat, és valószínűbb, hogy 
eldobják őket.

(3) Az 50 mikronnál vékonyabb műanyag 
hordtasakokat – amelyek az Unióban 
felhasznált összes műanyag hordtasak 
túlnyomó többségét teszik ki – ritkábban 
használják újra, mint a vastagabb műanyag 
hordtasakokat, valószínűbb, hogy eldobják 
őket, és kis súlyukból adódóan ezek 
esetében valószínűbb, hogy a 
környezetben szétszóródva végzik, a 
szárazföldön és a tengerben egyaránt.

Or. en

Módosítás 43
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 50 mikronnál vékonyabb műanyag
hordtasakokat – amelyek az Unióban 
felhasznált összes műanyag hordtasak 
túlnyomó többségét teszik ki – ritkábban 
használják újra, mint a vastagabb műanyag 
hordtasakokat, és valószínűbb, hogy 
eldobják őket.

(3) A műanyag hordtasak minőségétől 
függően, az 50 mikronnál vékonyabb 
hordtasakokat – amelyek az Unióban 
felhasznált összes műanyag hordtasak 
túlnyomó többségét teszik ki – egyes 
tagállamokban ritkábban használják újra, 
mint a vastagabb műanyag hordtasakokat, 
és ezért valószínűbb, hogy eldobják őket.

Or. en

Módosítás 44
Marusya Lyubcheva

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 50 mikronnál vékonyabb műanyag (3) Az 50 mikronnál vékonyabb műanyag 
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hordtasakokat – amelyek az Unióban 
felhasznált összes műanyag hordtasak 
túlnyomó többségét teszik ki – ritkábban 
használják újra, mint a vastagabb műanyag 
hordtasakokat, és valószínűbb, hogy 
eldobják őket.

hordtasakokat – amelyek az Unióban 
felhasznált összes műanyag hordtasak 
túlnyomó többségét teszik ki – ritkábban 
használják újra, mint a vastagabb műanyag 
hordtasakokat, és valószínűbb, hogy 
hulladékáramokban vagy szemétként 
végzik.

Or. bg

Módosítás 45
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A könnyű műanyag hordtasakok 
egyszer használatosak abban az 
értelemben, hogy általában egy vásárlás 
alkalmával használhatók fel, jóllehet 
valami más célra – például háztartási 
hulladék gyűjtésére vagy tárolására – még 
felhasználhatók.

Or. en

Módosítás 46
Anna Rosbach

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Jóllehet a műanyag hordtasakok 
teljes mértékben újrafeldolgozhatók, 
jelenleg Unió-szerte alacsony az 
újrafeldolgozási arányuk, mivel nem 
megoldott e tasakok szelektív gyűjtése. 

Or. en
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Módosítás 47
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ipari vagy természetes 
körülmények között biológiailag 
lebontható hordtasakok mérsékelhetik a 
felhasználás szintjének csökkentése 
mellett kötelezettséget vállaló 
tagállamokat terhelő környezetvédelmi 
kiadásokat; a Közös Kutatóközpont által a 
biológiailag lebontható hulladékra 
vonatkozóan a hulladékstátusz 
megszűnésének kritériumai tekintetében 
előterjesztett javaslatok, az EN 13432 
uniós szabvány, valamint a környezetben 
található műanyaghulladékokkal 
kapcsolatos európai stratégiáról szóló 
európai parlamenti állásfoglalás 
(2013/2113(INI) hasznos innovatív 
szakpolitikai kezdeményezéseket 
tartalmaznak a könnyű műanyag 
hordtasakok felhasználásának és 
hatásának csökkentésére vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 48
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 10 mikronnál vékonyabb 
hordtasakokat friss vagy csomagolatlan 
élelmiszerek vásárlására használják. 
Használatukat higiéniai és 
élelmiszerbiztonsági megfontolások, 
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illetve az alternatív megoldások hiánya 
indokolják. A használatukra vonatkozó 
korlátozások bevezetése előtt fontolóra 
kell venni, hogy ezek a hordtasakok még 
mindig kevesebb kárt okoznak, mint a 
csomagolt termékek csomagolóanyagai. A 
friss és csomagolatlan termékek vásárlása 
segít megelőzni az élelmiszer-hulladék 
keletkezését azáltal, hogy a fogyasztónak 
nem az előrecsomagolt mennyiséget, 
hanem csak annyi terméket kell 
megvásárolnia, amennyire szüksége van, 
a kereskedelmi egység pedig könnyen el 
tudja távolítani a hibás termékeket, és 
nem a teljes előrecsomagolt tételt kell 
kidobnia.

Or. es

Módosítás 49
Anna Rosbach

Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A szemetelés, valamint az alacsony 
összegyűjtési és újrafeldolgozási arány 
problémáját úgy is lehetne kezelni, hogy 
bevezetik a műanyag hordtasakok 
visszaváltási rendszerét, az üveg, műanyag 
és fém tárolóedények tekintetében számos 
tagállamban működő rendszerhez 
hasonlóan.

Or. en

Módosítás 50
Anna Rosbach

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A műanyag hordtasakok 
felhasználásának szintje jelentős 
változatosságot mutat az Unióban, mivel 
különböznek a fogyasztási szokások, eltérő 
mértékű a környezettudatosság, és nem 
egyformán hatékonyak a tagállamok 
szakpolitikai intézkedései. Egyes 
tagállamoknak jelentős mértékben sikerült 
csökkenteniük a műanyag hordtasakok 
felhasználásának szintjét – a hét legjobban 
teljesítő tagállamban az átlagos 
felhasználási szint az uniós 
átlagfelhasználásnak mindössze 20 %-át 
teszi ki.

(4) A műanyag hordtasakok 
felhasználásának és újrafeldolgozásának 
szintje jelentős változatosságot mutat az 
Unióban, mivel különbségek mutatkoznak 
a fogyasztási szokások, a 
környezettudatosság, a hulladékgyűjtés és 
az újrafeldolgozási stratégiák 
tekintetében, és nem egyformán 
hatékonyak a tagállamok szakpolitikai 
intézkedései. Egyes tagállamoknak jelentős 
mértékben sikerült csökkenteniük a 
műanyag hordtasakok felhasználásának 
szintjét – a hét legjobban teljesítő 
tagállamban az átlagos felhasználási szint 
az uniós átlagfelhasználásnak mindössze 
20 %-át teszi ki.

Or. en

Módosítás 51
Biljana Borzan

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A műanyag hordtasakok 
felhasználásának szintje jelentős 
változatosságot mutat az Unióban, mivel 
különböznek a fogyasztási szokások, eltérő 
mértékű a környezettudatosság, és nem 
egyformán hatékonyak a tagállamok 
szakpolitikai intézkedései. Egyes 
tagállamoknak jelentős mértékben sikerült 
csökkenteniük a műanyag hordtasakok 
felhasználásának szintjét – a hét legjobban 
teljesítő tagállamban az átlagos 
felhasználási szint az uniós 
átlagfelhasználásnak mindössze 20 %-át 
teszi ki.

(4) A műanyag hordtasakok 
felhasználásának szintje jelentős 
változatosságot mutat az Unióban, mivel 
különböznek a fogyasztási szokások, eltérő 
mértékű a környezettudatosság, és nem 
egyformán hatékonyak a tagállamok 
szakpolitikai intézkedései. Egyes 
tagállamoknak jelentős mértékben sikerült
csökkenteniük a műanyag hordtasakok 
felhasználásának szintjét – a hét legjobban 
teljesítő tagállamban az átlagos 
felhasználási szint az uniós 
átlagfelhasználásnak mindössze 20 %-át 
teszi ki. Ennek megfelelően a kötelező 
intézkedések és célkitűzések előírásakor 
figyelembe kell venni az egyes tagállamok 
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által a műanyag hordtasakok 
felhasználási szintjének csökkentése terén 
eddig elért eredményeket.

Or. hr

Módosítás 52
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A műanyag hordtasakok 
felhasználásának szintje jelentős 
változatosságot mutat az Unióban, mivel 
különböznek a fogyasztási szokások, eltérő 
mértékű a környezettudatosság, és nem 
egyformán hatékonyak a tagállamok
szakpolitikai intézkedései. Egyes 
tagállamoknak jelentős mértékben sikerült 
csökkenteniük a műanyag hordtasakok 
felhasználásának szintjét – a hét legjobban 
teljesítő tagállamban az átlagos 
felhasználási szint az uniós 
átlagfelhasználásnak mindössze 20 %-át 
teszi ki.

(4) A műanyag hordtasakok 
felhasználásának szintje jelentős 
változatosságot mutat az Unióban, 
nemcsak a fogyasztási szokások és a 
környezettudatosság tekintetében meglévő 
különbségek, hanem főként a tagállami
szakpolitikai intézkedések 
hatékonyságának mértékéből adódóan.  
Egyes tagállamoknak jelentős mértékben 
sikerült csökkenteniük a műanyag 
hordtasakok felhasználásának szintjét – a 
hét legjobban teljesítő tagállamban az 
átlagos felhasználási szint az uniós 
átlagfelhasználásnak mindössze 20 %-át 
teszi ki.

Or. en

Módosítás 53
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A műanyag hordtasakok 
felhasználásának szintje jelentős 
változatosságot mutat az Unióban, mivel 
különböznek a fogyasztási szokások, eltérő 

(4) A műanyag hordtasakok 
felhasználásának szintje jelentős 
változatosságot mutat az Unióban, mivel 
különböznek a fogyasztási szokások, eltérő 
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mértékű a környezettudatosság, és nem 
egyformán hatékonyak a tagállamok 
szakpolitikai intézkedései. Egyes 
tagállamoknak jelentős mértékben sikerült 
csökkenteniük a műanyag hordtasakok 
felhasználásának szintjét – a hét legjobban 
teljesítő tagállamban az átlagos 
felhasználási szint az uniós 
átlagfelhasználásnak mindössze 20 %-át 
teszi ki.

mértékű a környezettudatosság, és nem 
egyformán hatékonyak a tagállamok 
szakpolitikai intézkedései. Egyes 
tagállamoknak jelentős mértékben sikerült 
csökkenteniük a műanyag hordtasakok 
felhasználásának szintjét – a hét legjobban 
teljesítő tagállamban az átlagos 
felhasználási szint az uniós 
átlagfelhasználásnak mindössze 20 %-át 
teszi ki. Az EU-nak aktívan ösztönöznie 
kell a műanyag hordtasakok 
újrafeldolgozási arányának növelését 
célzó erőfeszítéseket a tagállamokban.

Or. sv

Módosítás 54
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A műanyag hordtasakok uniós 
használatára vonatkozóan rendelkezésre 
álló adatok egyértelműen bizonyítják, 
hogy ezek fogyasztása alacsony, illetve
csökkent azon országokban, amelyekben 
az élelmiszer-kiskereskedelemben nem 
díjmentesen, hanem csekély összeg 
ellenében bocsátanak a vevők 
rendelkezésére műanyag hordtasakot.

Or. de

Módosítás 55
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Bebizonyosodott továbbá, hogy a 
fogyasztók tájékoztatása döntő fontosságú 
a műanyag tasakok csökkentésére 
vonatkozó bármely kitűzött cél eléréséhez. 
Ezért intézményi erőfeszítéseket kell tenni, 
amelyek felhívják a figyelmet a műanyag 
tasakok használatának környezeti 
hatásaira és szakítanak azzal a mind a 
mai napig általános felfogással, hogy a 
műanyag ártalmatlan, olcsó anyag, amely 
önmagában nem képvisel értéket.

Or. es

Módosítás 56
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) E tekintetben javasolni kell továbbá a 
tagállamoknak, hogy helyezzenek el a 
hagyományos hordtasakokon a 
környezetbe kerülő biológiailag nem 
lebomló műanyagok káros hatásairól 
szóló rövid üzeneteket vagy 
figyelmeztetéseket.

Or. es

Módosítás 57
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy előmozdítsák a (5) Annak érdekében, hogy előmozdítsák a
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könnyű műanyag hordtasakok átlagos 
felhasználási szintjének hasonló 
csökkentését, a tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk az 50 
mikronnál vékonyabb műanyag 
hordtasakok felhasználásának 
csökkentésére, összhangban az Unió 
hulladékgazdálkodási politikájának 
általános célkitűzéseivel és az uniós 
hulladékhierarchiával, amelyet a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. november 
19-i európai parlamenti és tanácsi 
2008/98/EK irányelv határoz meg. Az 
ilyen csökkentési intézkedéseknek 
figyelembe kell venniük a műanyag 
hordtasakok felhasználásának az egyes 
tagállamokban tapasztalható jelenlegi 
szintjét, és nagyobb mértékű felhasználás 
esetén ambiciózusabb erőfeszítések 
szükségesek. A könnyű műanyag 
hordtasakok felhasználásának csökkentése 
terén elért előrelépés figyelemmel kísérése 
érdekében a nemzeti hatóságok a 94/62/EK 
irányelv alapján adatokat szolgáltatnak 
majd az ilyen hordtasakok használatáról.

könnyű műanyag hordtasakok átlagos 
felhasználási szintjének hasonló 
csökkentését, a tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk a 25 mikronnál
vékonyabb műanyag hordtasakok 
felhasználásának csökkentésére, 
összhangban az Unió hulladékgazdálkodási 
politikájának általános célkitűzéseivel és az 
uniós hulladékhierarchiával, amelyet a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. november 
19-i európai parlamenti és tanácsi 
2008/98/EK irányelv határoz meg. Az 
ilyen csökkentési intézkedéseknek 
figyelembe kell venniük a műanyag 
hordtasakok felhasználásának az egyes 
tagállamokban tapasztalható jelenlegi 
szintjét, és nagyobb mértékű felhasználás 
esetén ambiciózusabb erőfeszítések 
szükségesek. A könnyű műanyag 
hordtasakok felhasználásának csökkentése 
terén elért előrelépés figyelemmel kísérése 
érdekében a nemzeti hatóságok a 94/62/EK 
irányelv 17. cikke alapján adatokat 
szolgáltatnak majd az ilyen hordtasakok 
használatáról.

Or. de

Indokolás

Ha a falvastagság határát 50 mikronban állapítjuk meg, az a még vastagabb műanyag 
hordtasakok előállításának növekedéséhez vezet, ami a források pazarlását jelenti. Ez mind 
ökológiai, mind ökonómiai szempontból problematikus. Célravezetőbb, ha a falvastagság 
határát 25 mikronban állapítjuk meg.

Módosítás 58
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy előmozdítsák a (5) Annak érdekében, hogy előmozdítsák a 
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könnyű műanyag hordtasakok átlagos 
felhasználási szintjének hasonló 
csökkentését, a tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk az 50 
mikronnál vékonyabb műanyag 
hordtasakok felhasználásának 
csökkentésére, összhangban az Unió 
hulladékgazdálkodási politikájának 
általános célkitűzéseivel és az uniós 
hulladékhierarchiával, amelyet a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. november 
19-i európai parlamenti és tanácsi 
2008/98/EK irányelv határoz meg. Az 
ilyen csökkentési intézkedéseknek 
figyelembe kell venniük a műanyag 
hordtasakok felhasználásának az egyes 
tagállamokban tapasztalható jelenlegi 
szintjét, és nagyobb mértékű felhasználás 
esetén ambiciózusabb erőfeszítések 
szükségesek. A könnyű műanyag 
hordtasakok felhasználásának csökkentése 
terén elért előrelépés figyelemmel kísérése 
érdekében a nemzeti hatóságok a 94/62/EK 
irányelv alapján adatokat szolgáltatnak 
majd az ilyen hordtasakok használatáról.

könnyű műanyag hordtasakok átlagos 
felhasználási szintjének hasonló 
csökkentését, a tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk az 50 
mikronnál vékonyabb és korlátozottan 
újrahasználható műanyag hordtasakok 
felhasználásának csökkentésére, 
összhangban az Unió hulladékgazdálkodási 
politikájának általános célkitűzéseivel és az 
uniós hulladékhierarchiával, amelyet a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. november 
19-i európai parlamenti és tanácsi 
2008/98/EK irányelv határoz meg. Az 
ilyen csökkentési intézkedéseknek 
figyelembe kell venniük a műanyag 
hordtasakok felhasználásának az egyes 
tagállamokban tapasztalható jelenlegi 
szintjét, és nagyobb mértékű felhasználás 
esetén ambiciózusabb erőfeszítések 
szükségesek. A könnyű műanyag 
hordtasakok felhasználásának csökkentése 
terén elért előrelépés figyelemmel kísérése 
érdekében a nemzeti hatóságok a 94/62/EK 
irányelv 17. cikke alapján adatokat 
szolgáltatnak majd az ilyen hordtasakok 
használatáról.

Or. en

Módosítás 59
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy előmozdítsák a 
könnyű műanyag hordtasakok átlagos 
felhasználási szintjének hasonló 
csökkentését, a tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk az 50 
mikronnál vékonyabb műanyag 
hordtasakok felhasználásának 
csökkentésére, összhangban az Unió 

(5) Annak érdekében, hogy előmozdítsák a 
könnyű műanyag hordtasakok átlagos 
felhasználási szintjének hasonló 
csökkentését, a tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk az egyszer 
használatos műanyag hordtasakok 
felhasználásának csökkentésére, 
összhangban az Unió hulladékgazdálkodási 
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hulladékgazdálkodási politikájának 
általános célkitűzéseivel és az uniós 
hulladékhierarchiával, amelyet a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. november 
19-i európai parlamenti és tanácsi 
2008/98/EK irányelv határoz meg. Az 
ilyen csökkentési intézkedéseknek 
figyelembe kell venniük a műanyag 
hordtasakok felhasználásának az egyes 
tagállamokban tapasztalható jelenlegi 
szintjét, és nagyobb mértékű felhasználás 
esetén ambiciózusabb erőfeszítések 
szükségesek. A könnyű műanyag 
hordtasakok felhasználásának csökkentése 
terén elért előrelépés figyelemmel kísérése 
érdekében a nemzeti hatóságok a 94/62/EK 
irányelv alapján adatokat szolgáltatnak 
majd az ilyen hordtasakok használatáról.

politikájának általános célkitűzéseivel és az 
uniós hulladékhierarchiával, amelyet a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. november 
19-i európai parlamenti és tanácsi 
2008/98/EK irányelv határoz meg. Az 
ilyen csökkentési intézkedéseknek
figyelembe kell venniük a műanyag 
hordtasakok felhasználásának az egyes 
tagállamokban tapasztalható jelenlegi 
szintjét, és nagyobb mértékű felhasználás 
esetén ambiciózusabb erőfeszítések 
szükségesek. A könnyű műanyag 
hordtasakok felhasználásának csökkentése 
terén elért előrelépés figyelemmel kísérése 
érdekében a nemzeti hatóságok a 94/62/EK 
irányelv 17. cikke alapján adatokat 
szolgáltatnak majd az ilyen hordtasakok 
használatáról.

Or. en

Módosítás 60
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy előmozdítsák a 
könnyű műanyag hordtasakok átlagos 
felhasználási szintjének hasonló 
csökkentését, a tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk az 50 
mikronnál vékonyabb műanyag 
hordtasakok felhasználásának 
csökkentésére, összhangban az Unió 
hulladékgazdálkodási politikájának 
általános célkitűzéseivel és az uniós 
hulladékhierarchiával, amelyet a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. november 
19-i európai parlamenti és tanácsi 
2008/98/EK irányelv határoz meg. Az 
ilyen csökkentési intézkedéseknek 

(5) Annak érdekében, hogy előmozdítsák a 
biológiailag nem lebontható, nem 
komposztálható könnyű műanyag 
hordtasakok átlagos felhasználási 
szintjének hasonló csökkentését, a 
tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk 
az 50 mikronnál vékonyabb, biológiailag 
nem lebontható, nem komposztálható
műanyag hordtasakok felhasználásának 
csökkentésére, összhangban az Unió 
hulladékgazdálkodási politikájának 
általános célkitűzéseivel és az uniós 
hulladékhierarchiával, amelyet a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. november 
19-i európai parlamenti és tanácsi 
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figyelembe kell venniük a műanyag 
hordtasakok felhasználásának az egyes 
tagállamokban tapasztalható jelenlegi 
szintjét, és nagyobb mértékű felhasználás 
esetén ambiciózusabb erőfeszítések 
szükségesek. A könnyű műanyag 
hordtasakok felhasználásának csökkentése 
terén elért előrelépés figyelemmel kísérése 
érdekében a nemzeti hatóságok a 94/62/EK 
irányelv alapján adatokat szolgáltatnak 
majd az ilyen hordtasakok használatáról.

2008/98/EK irányelv határoz meg, 
valamint az EN 13423 uniós szabvánnyal. 
Az ilyen csökkentési intézkedéseknek 
figyelembe kell venniük a műanyag 
hordtasakok felhasználásának az egyes 
tagállamokban tapasztalható jelenlegi 
szintjét és jellemzőit, és nagyobb mértékű 
felhasználás és környezeti szempontból 
károsabb típusok esetén ambiciózusabb 
erőfeszítések szükségesek. A biológiailag 
nem lebontható, nem komposztálható
könnyű műanyag hordtasakok 
felhasználásának csökkentése terén elért 
előrelépés figyelemmel kísérése érdekében 
a nemzeti hatóságok a 94/62/EK irányelv 
17. cikke alapján adatokat szolgáltatnak 
majd az ilyen hordtasakok használatáról.

Or. en

Módosítás 61
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy előmozdítsák a 
könnyű műanyag hordtasakok átlagos 
felhasználási szintjének hasonló 
csökkentését, a tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk az 50 
mikronnál vékonyabb műanyag 
hordtasakok felhasználásának 
csökkentésére, összhangban az Unió 
hulladékgazdálkodási politikájának 
általános célkitűzéseivel és az uniós 
hulladékhierarchiával, amelyet a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. november 
19-i 2008/98/EK irányelv határoz meg. Az 
ilyen csökkentési intézkedéseknek 
figyelembe kell venniük a műanyag 
hordtasakok felhasználásának az egyes 
tagállamokban tapasztalható jelenlegi 

(5) Annak érdekében, hogy előmozdítsák a 
műanyag hordtasakok átlagos felhasználási 
szintjének hasonló csökkentését, a 
tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk 
a műanyag hordtasakok felhasználásának 
csökkentésére, továbbá 
újrahasznosításának és 
újrafeldolgozásának ösztönzésére, 
összhangban az Unió hulladékgazdálkodási 
politikájának általános célkitűzéseivel és az 
uniós hulladékhierarchiával, amelyet a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. november 
19-i 2008/98/EK irányelv határoz meg. Az 
ilyen csökkentési intézkedéseknek 
figyelembe kell venniük a műanyag 
hordtasakok felhasználásának az egyes 
tagállamokban tapasztalható jelenlegi 
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szintjét, és nagyobb mértékű felhasználás 
esetén ambiciózusabb erőfeszítések 
szükségesek. A könnyű műanyag 
hordtasakok felhasználásának csökkentése 
terén elért előrelépés figyelemmel kísérése 
érdekében a nemzeti hatóságok a 94/62/EK 
irányelv alapján adatokat szolgáltatnak 
majd az ilyen hordtasakok használatáról.

szintjét, és nagyobb mértékű felhasználás 
esetén ambiciózusabb erőfeszítések 
szükségesek. A műanyag hordtasakok 
felhasználásának csökkentése terén elért 
előrelépés figyelemmel kísérése érdekében 
a nemzeti hatóságok a 94/62/EK irányelv 
17. cikke alapján adatokat szolgáltatnak 
majd az ilyen hordtasakok használatáról.

Or. es

Módosítás 62
Marusya Lyubcheva

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy előmozdítsák a 
könnyű műanyag hordtasakok átlagos 
felhasználási szintjének hasonló 
csökkentését, a tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk az 50 
mikronnál vékonyabb műanyag 
hordtasakok felhasználásának 
csökkentésére, összhangban az Unió 
hulladékgazdálkodási politikájának 
általános célkitűzéseivel és az uniós 
hulladékhierarchiával, amelyet a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. november 
19-i 2008/98/EK irányelv határoz meg. Az 
ilyen csökkentési intézkedéseknek 
figyelembe kell venniük a műanyag 
hordtasakok felhasználásának az egyes 
tagállamokban tapasztalható jelenlegi 
szintjét, és nagyobb mértékű felhasználás 
esetén ambiciózusabb erőfeszítések 
szükségesek. A könnyű műanyag 
hordtasakok felhasználásának csökkentése 
terén elért előrelépés figyelemmel kísérése 
érdekében a nemzeti hatóságok a 94/62/EK 
irányelv alapján adatokat szolgáltatnak 
majd az ilyen hordtasakok használatáról.

(5) Annak érdekében, hogy előmozdítsák a 
könnyű műanyag hordtasakok átlagos 
felhasználási szintjének hasonló 
csökkentését, a tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk az 50 
mikronnál vékonyabb műanyag 
hordtasakok felhasználásának 
csökkentésére, összhangban az Unió 
hulladékgazdálkodási politikájának 
általános célkitűzéseivel és az uniós 
hulladékhierarchiával, amelyet a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. november 
19-i 2008/98/EK irányelv határoz meg. Az 
ilyen csökkentési intézkedéseknek 
figyelembe kell venniük a műanyag 
hordtasakok felhasználásának az egyes 
tagállamokban tapasztalható jelenlegi 
szintjét, valamint a járulékos problémákat 
és a lehetséges alternatívákat, és nagyobb 
mértékű felhasználás esetén ambiciózusabb 
erőfeszítések szükségesek. A könnyű 
műanyag hordtasakok felhasználásának 
csökkentése terén elért előrelépés 
figyelemmel kísérése érdekében a nemzeti 
hatóságok a 94/62/EK irányelv 17. cikke 
alapján adatokat szolgáltatnak majd az 



AM\1016927HU.doc 21/74 PE528.033v01-00

HU

ilyen hordtasakok használatáról.

Or. bg

Módosítás 63
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Annak érdekében, hogy előmozdítsák a 
könnyű műanyag hordtasakok átlagos 
felhasználási szintjének hasonló 
csökkentését, a tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk az 50 
mikronnál vékonyabb műanyag 
hordtasakok felhasználásának 
csökkentésére, összhangban az Unió 
hulladékgazdálkodási politikájának 
általános célkitűzéseivel és az uniós 
hulladékhierarchiával, amelyet a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. november 
19-i európai parlamenti és tanácsi 
2008/98/EK irányelv határoz meg. Az 
ilyen csökkentési intézkedéseknek 
figyelembe kell venniük a műanyag 
hordtasakok felhasználásának az egyes 
tagállamokban tapasztalható jelenlegi 
szintjét, és nagyobb mértékű felhasználás 
esetén ambiciózusabb erőfeszítések 
szükségesek. A könnyű műanyag 
hordtasakok felhasználásának csökkentése 
terén elért előrelépés figyelemmel kísérése 
érdekében a nemzeti hatóságok a 
94/62/EK irányelv alapján adatokat 
szolgáltatnak majd az ilyen hordtasakok 
használatáról.

(5) Annak érdekében, hogy előmozdítsák a 
könnyű műanyag hordtasakok átlagos 
felhasználási szintjének hasonló 
csökkentését, a tagállamoknak 
intézkedéseket kell hozniuk az 50 
mikronnál vékonyabb műanyag 
hordtasakok felhasználásának 
csökkentésére, összhangban az Unió 
hulladékgazdálkodási politikájának 
általános célkitűzéseivel és az uniós 
hulladékhierarchiával, amelyet a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. november 
19-i európai parlamenti és tanácsi 
2008/98/EK irányelv határoz meg. Az 
ilyen csökkentési intézkedéseknek 
figyelembe kell venniük a műanyag 
hordtasakok felhasználásának az egyes 
tagállamokban tapasztalható jelenlegi 
szintjét, és nagyobb mértékű felhasználás 
esetén ambiciózusabb erőfeszítések 
szükségesek. A könnyű műanyag 
hordtasakok felhasználásának csökkentése 
terén elért előrelépés figyelemmel kísérése 
érdekében a nemzeti hatóságokat –
amennyiben az a gyakorlatban 
megvalósítható – arra ösztönzik, hogy a 
94/62/EK irányelv 17. cikke alapján 
adatokat szolgáltassanak az ilyen 
hordtasakok használatáról.

Or. en
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Módosítás 64
Marusya Lyubcheva

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5а) A tagállamok – az érdekelt felekkel 
folytatott konzultációt követően –
vezessenek be alternatívákat az 
50 mikronnál kisebb falvastagságú 
műanyag hordtasakok helyettesítésére, 
figyelembe véve azon termékek jellegét, 
amelyhez felhasználják azokat. 

Or. bg

Módosítás 65
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok által meghozandó 
intézkedéseknek részét képezheti az 
adókhoz és illetékekhez hasonló gazdasági 
eszközök használata – ezek az eszközök 
különösen hatékonynak bizonyultak a 
műanyag hordtasakok használatának 
csökkentése terén –, valamint az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 34–36. 
cikkében meghatározott feltételekkel a 
94/62/EK irányelv 18. cikkétől eltérve 
bevezetett forgalmazási korlátozások –
például tilalmak – is.

(6) A tagállamok által meghozandó 
intézkedéseknek részét képezheti az 
adókhoz és illetékekhez hasonló gazdasági 
eszközök használata – ezek az eszközök 
különösen hatékonynak bizonyultak a 
műanyag hordtasakok használatának 
csökkentése terén – is.

Or. de

Indokolás

A könnyű műanyag hordtasakok használatának csökkentéséhez nincs szükség tilalmakra. Ez a 
cél mérsékeltebb eszközökkel – például a műanyag hordtasakok értékesítése révén – is 
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elérhető. 

Módosítás 66
Gerben-Jan Gerbrandy

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok által meghozandó 
intézkedéseknek részét képezheti az 
adókhoz és illetékekhez hasonló gazdasági 
eszközök használata – ezek az eszközök 
különösen hatékonynak bizonyultak a 
műanyag hordtasakok használatának 
csökkentése terén –, valamint az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 34–36. 
cikkében meghatározott feltételekkel a 
94/62/EK irányelv 18. cikkétől eltérve 
bevezetett forgalmazási korlátozások –
például tilalmak – is.

(6) A tagállamok által meghozandó 
intézkedéseknek részét képezheti az 
adókhoz és illetékekhez hasonló gazdasági 
eszközök használata – ezek az eszközök 
különösen hatékonynak bizonyultak a 
műanyag hordtasakok használatának 
csökkentése terén és összhangban vannak 
a szennyező fizet elvvel –, valamint az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
34–36. cikkében meghatározott 
feltételekkel a 94/62/EK irányelv 18. 
cikkétől eltérve bevezetett forgalmazási 
korlátozások – például tilalmak – is.

Or. en

Módosítás 67
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok által meghozandó 
intézkedéseknek részét képezheti az 
adókhoz és illetékekhez hasonló gazdasági 
eszközök használata – ezek az eszközök 
különösen hatékonynak bizonyultak a 
műanyag hordtasakok használatának 
csökkentése terén –, valamint az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 34–36. 
cikkében meghatározott feltételekkel a 
94/62/EK irányelv 18. cikkétől eltérve 

(6) A tagállamok által meghozandó 
intézkedéseknek részét képezheti az 
adókhoz és illetékekhez hasonló gazdasági 
eszközök használata – ezek az eszközök 
különösen hatékonynak bizonyultak a 
biológiailag nem lebontható és nem 
komposztálható műanyag hordtasakok 
használatának csökkentése terén –, 
valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 34–36. cikkében 
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bevezetett forgalmazási korlátozások –
például tilalmak – is.

meghatározott feltételekkel a 94/62/EK 
irányelv 18. cikkétől eltérve bevezetett 
forgalmazási korlátozások – például 
tilalmak – is.

Or. en

Módosítás 68
Marusya Lyubcheva

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok által meghozandó 
intézkedéseknek részét képezheti az 
adókhoz és illetékekhez hasonló gazdasági 
eszközök használata – ezek az eszközök 
különösen hatékonynak bizonyultak a 
műanyag hordtasakok használatának 
csökkentése terén –, valamint az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 34–36. 
cikkében meghatározott feltételekkel a 
94/62/EK irányelv 18. cikkétől eltérve 
bevezetett forgalmazási korlátozások –
például tilalmak – is.

(6) A tagállamok – nemzeti 
jogszabályaikkal összhangban és a 
problémák sajátos természetének 
megfelelően – intézkedéseket hozhatnak, 
amelyeknek részét képezheti az adókhoz és 
illetékekhez hasonló gazdasági eszközök 
használata – ezek az eszközök különösen 
hatékonynak bizonyultak a műanyag 
hordtasakok használatának csökkentése 
terén –, valamint az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 34–36. 
cikkében meghatározott feltételekkel a 
94/62/EK irányelv 18. cikkétől eltérve 
bevezetett forgalmazási korlátozások –
például tilalmak – is.

Or. bg

Módosítás 69
Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok által meghozandó
intézkedéseknek részét képezheti az 
adókhoz és illetékekhez hasonló gazdasági 

(6) A tagállamok számára javasolható 
nem jogalkotási és nem kötelező erejű 
uniós intézkedéseknek részét képezheti a 
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eszközök használata – ezek az eszközök
különösen hatékonynak bizonyultak a 
műanyag hordtasakok használatának 
csökkentése terén –, valamint az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 34–36. 
cikkében meghatározott feltételekkel a 
94/62/EK irányelv 18. cikkétől eltérve 
bevezetett forgalmazási korlátozások –
például tilalmak – is.

műanyag hordtasakok használatának 
csökkentését célzó olyan önkéntes 
rendszerek alkalmazása, amelyek ösztönző 
jutalmazási eszközöket foglalnak 
magukban arra az esetre, ha egy vásárló 
használt könnyű műanyag hordtasak, 
újrahasználható nem műanyag tartós 
táska, illetve környezetbarát és 
biológiailag lebontható táska használata 
mellett dönt; ezen intézkedések részét 
képezhetik továbbá az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 34–36. 
cikkében meghatározott feltételekkel a 
94/62/EK irányelv 18. cikkétől eltérve 
bevezetett forgalmazási korlátozások –
például tilalmak – is.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a tagállamok hozhassák meg a végső döntést arról, hogyan kezelik a 
műanyag hordtasakok által jelentett környezeti problémát reális módon, figyelembe véve azt, 
hogy mi jó a vásárlóknak, valamint az emberek életének gyakorlati szempontjait és a 
számukra esetlegesen felmerülő pénzügyi korlátokat. Kényszerítő eszközök helyett jutalmazási 
eszközök – például hűségkártyák vagy készpénz-visszafizetés – alkalmazásával a vásárlók 
nagyobb valószínűséggel lesznek hajlandóak megváltoztatni fogyasztási szokásaikat és 
kevesebb műanyag hordtasakot felhasználni. 

Módosítás 70
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok által meghozandó 
intézkedéseknek részét képezheti az 
adókhoz és illetékekhez hasonló gazdasági 
eszközök használata – ezek az eszközök
különösen hatékonynak bizonyultak a 
műanyag hordtasakok használatának 
csökkentése terén –, valamint az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 34–36. 

(6) A tagállamok által meghozandó 
intézkedések közé kell tartoznia olyan 
díjak alkalmazásának, amelyek különösen 
hatékonynak bizonyultak a műanyag 
hordtasakok használatának csökkentése 
terén. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a kiskereskedők az áruk vagy 
termékek eladási helyén ne biztosítsanak 
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cikkében meghatározott feltételekkel a 
94/62/EK irányelv 18. cikkétől eltérve 
bevezetett forgalmazási korlátozások –
például tilalmak – is.

ingyen hordtasakokat – biológiailag 
lebontható tasakokat sem –, különösen a 
nagyon könnyű műanyag hordtasakoktól 
vagy ezek alternatíváitól eltérő műanyag 
hordtasakokat. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 34–36. 
cikkében meghatározott feltételekkel a 
94/62/EK irányelv 18. cikkétől eltérve a 
tagállamok számára lehetővé kell tenni 
gazdasági eszközök, például adók és 
forgalmazási korlátozások – például 
tilalmak – alkalmazását is.

Or. en

Módosítás 71
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok által meghozandó 
intézkedéseknek részét képezheti az 
adókhoz és illetékekhez hasonló gazdasági 
eszközök használata – ezek az eszközök 
különösen hatékonynak bizonyultak a 
műanyag hordtasakok használatának 
csökkentése terén –, valamint az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 34–36. 
cikkében meghatározott feltételekkel a 
94/62/EK irányelv 18. cikkétől eltérve 
bevezetett forgalmazási korlátozások –
például tilalmak – is.

(6) A tagállamok által meghozandó 
intézkedéseknek részét képezheti az 
adókhoz és illetékekhez hasonló gazdasági 
eszközök használata – ezek az eszközök 
különösen hatékonynak bizonyultak a 
műanyag hordtasakok használatának 
csökkentése terén –, valamint az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 34–36. 
cikkében meghatározott feltételekkel a 
94/62/EK irányelv 18. cikkétől eltérve 
bevezetett forgalmazási korlátozások –
például tilalmak – is. A tagállamoknak 
intézkedéseket kell tenniük annak 
megakadályozására, hogy a könnyű 
műanyag hordtasakok 
hulladéklerakókban végezzék.

Or. en

Módosítás 72
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az általában véve a fogyasztókat, 
valamint különösen a gyerekeket célzó 
felvilágosító programoknak fontos 
szerepet kell kapniuk a műanyag 
hordtasakok használatának 
visszaszorításában. A tagállamoknak, 
illetve az áruk és termékek eladási helyén 
a gyártóknak és a kiskereskedőknek 
egyaránt végre kell hajtaniuk ilyen 
programokat.

Or. en

Módosítás 73
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az ömlesztett, csomagolás nélküli 
termékek csomagolását szolgáló tasakokra 
szükség van az élelmiszer-higiénia és a 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében, 
ezért ezeket mentesíteni kell az ezen 
irányelvben foglalt, a műanyag 
hordtasakok használatának csökkentésére 
irányuló célkitűzés alól.

Or. en

Indokolás

Az élelmiszer-higiénia és a közegészség biztosítása elsődleges fontosságú. Az ömlesztett, 
csomagolás nélküli termékek csomagolását szolgáló tasakokra szükség van az élelmiszer-
higiénia és a fogyasztóvédelem biztosítása érdekében, és jelenleg nincs olyan alternatív 
lehetőség, amellyel e célkitűzés megvalósítható lenne. Az ilyen tasakokat ezért mentesíteni kell 
a műanyag hordtasakok használatának csökkentésére irányuló célkitűzés alól.
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Módosítás 74
Anna Rosbach

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A száraz, ömlesztett, csomagolás 
nélküli élelmiszerek (például gyümölcsök, 
zöldségek és édesipari termékek) 
csomagolását szolgáló nagyon könnyű 
műanyag hordtasakoknak szintén fontos 
szerepük van az élelmiszer-higiéniában. 
Ezek a hordtasakok mindazonáltal 
jelentős szemétforrásnak minősülnek, 
ezért használatukat fokozatosan vissza 
kell szorítani vagy fenntartható és 
megújuló anyagokból készült 
hordtasakokkal kell felváltani.

Or. en

Módosítás 75
Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A nedves, ömlesztett, csomagolás 
nélküli élelmiszerek – például nyers hús, 
hal, tejtermékek vagy csomagolás nélküli 
élelmiszer-készítmények – csomagolását 
szolgáló tasakokra az élelmiszer-higiénia 
biztosítása érdekében van szükség, ezért 
ezeket mentesíteni kell ezen irányelv 
hatálya alól.

Or. en
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Indokolás

Mivel jelenleg nincs más alternatívája az ömlesztett, csomagolás nélküli élelmiszerek –
például nyers hús, hal, tejtermékek vagy csomagolás nélküli élelmiszer-készítmények –
csomagolásának, ezt a fajta csomagolást mentesíteni kell ezen irányelv hatálya alól.

Módosítás 76
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Ezért indokolt, hogy a nedves, laza 
szerkezetű, csomagolás nélküli 
élelmiszerek, például nyers húsok, halak 
és tejtermékek csomagolására szolgáló 
nagyon könnyű műanyag hordtasakok, 
továbbá az azonnali vagy a megvásárlást 
követően rövid időn belül fogyasztásra 
szánt, csomagolás nélküli élelmiszerek 
tárolására szolgáló és az élelmiszerek 
higiéniájának biztosításához szükséges 
egyéb tasakok mentesüljenek az ezen 
irányelvben kitűzött cél alól.

Or. fr

Indokolás

Egyes – higiéniai okokból vagy a fogyasztók védelme érdekében szükséges – tasakok 
használatát nem szükséges csökkenteni. Következésképpen a nagyon könnyű műanyagból 
készült hordtasakoknak vagy a más anyagból – például papírból – készült, bizonyos típusú –
legtöbbször azonnali fogyasztásra szánt – élelmiszerek csomagolására szolgáló tasakoknak 
mentesülniük kell az ezen irányelvben kitűzött cél alól.

Módosítás 77
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A száraz, laza szerkezetű, csomagolás 
nélküli élelmiszerek, például gyümölcsök, 
zöldségek és édesipari termékek 
csomagolását szolgáló nagyon könnyű 
műanyag hordtasakok szerepe több az 
ilyen áruk kézben történő vitelének 
elősegítésénél. Ugyanakkor e hordtasakok 
jelentős mértékben hozzájárulhatnak a 
szemeteléshez. E tasakok mennyiségét 
ezért csökkenteni kell, vagy fokozatosan át 
kell állni a bioalapú és komposztálható 
anyagokból álló, fenntartható módon 
rendelkezésre bocsátható hordtasakokra 
vagy újrahasznosított anyagokra.

Or. fr

Indokolás

Az előadó 7. – az új (6b) preambulumbekezdésre vonatkozó – módosításának nemcsak az 
újrahasznosított papírokról, hanem általánosságban az újrahasznosított anyagokról is 
említést kell tennie.

Módosítás 78
Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A száraz, ömlesztett, csomagolás 
nélküli élelmiszerek, például gyümölcsök, 
zöldségek és édesipari termékek 
csomagolását szolgáló nagyon könnyű 
műanyag hordtasakok szerepe több az 
ilyen áruk kézben történő vitelének 
elősegítésénél. Ugyanakkor e hordtasakok 
jelentős mértékben hozzájárulhatnak a 
szemeteléshez. E tasakok mennyiségét 
ezért csökkenteni kell, vagy fokozatosan át 
kell állni a komposztálható és legalább 
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50%-ban bioalapú anyagokból készült, 
fenntartható módon rendelkezésre 
bocsátható hordtasakokra vagy 
újrahasznosított papírra.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak meg kell vizsgálniuk, miként csökkenthetik a száraz gyümölcsök, zöldségek 
és édesipari termékek csomagolását szolgáló nagyon könnyű műanyag hordtasakok 
használatát. Az egyik megoldás lehet a teljes mértékben komposztálható és legalább 50%-ban 
bioalapú anyagokból készült, fenntartható módon rendelkezésre bocsátható hordtasakokra 
vagy újrahasznosított papírra történő fokozatos átállás.

Módosítás 79
Biljana Borzan

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A műanyag hordtasakok 
felhasználásának csökkentését célzó 
intézkedések nem eredményezhetik a 
csomagolóanyag-keletkezés általános 
növekedését.

(7) A műanyag hordtasakok 
felhasználásának csökkentését célzó 
intézkedések nem eredményezhetik a 
környezetre ugyanolyan káros vagy 
károsabb hatást gyakorló
csomagolóanyagok keletkezésének
általános növekedését.

Or. hr

Módosítás 80
Gerben-Jan Gerbrandy

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A műanyag hordtasakok 
felhasználásának csökkentését célzó 

(7) A műanyag hordtasakok 
felhasználásának csökkentését célzó 
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intézkedések nem eredményezhetik a 
csomagolóanyag-keletkezés általános 
növekedését.

intézkedéseknek a könnyű műanyag 
hordtasakok felhasználásának folyamatos 
csökkentéséhez kell vezetniük, és nem 
eredményezhetik a csomagolóanyag-
keletkezés általános növekedését.

Or. en

Módosítás 81
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A műanyag hordtasakok 
felhasználásának csökkentését célzó 
intézkedések nem eredményezhetik a 
csomagolóanyag-keletkezés általános 
növekedését.

(7) A nem komposztálható, biológiailag 
nem lebontható, könnyű műanyag 
hordtasakok felhasználásának csökkentését 
célzó intézkedések nem eredményezhetik a 
csomagolóanyag-keletkezés általános 
növekedését.

Or. en

Módosítás 82
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A műanyag hordtasakok 
felhasználásának csökkentését célzó 
intézkedések nem eredményezhetik a 
csomagolóanyag-keletkezés általános 
növekedését.

(7) A műanyag hordtasakok 
felhasználásának csökkentését célzó 
intézkedések nem eredményezhetik a 
csomagolóanyag- és szemétkeletkezés
általános növekedését.

Or. en
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Módosítás 83
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az Európai Uniónak ösztönöznie 
kell, hogy a tagállamokban felhasznált 
műanyag hordtasakok nagyobb része 
biológiailag lebontható és komposztálható 
anyagból készüljön, amely a 
hagyományos műanyagnál kevésbé káros 
a környezetre.

Or. sv

Módosítás 84
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Ezen irányelv követelményei a 
biológiailag lebontható hordtasakok 
tekintetében is alkalmazandók. Ezek a 
tasakok átmeneti eszközök, amelyek 
használatát nem szabad támogatni az 
egyszer használatos műanyag 
hordtasakok hosszú távú 
alternatívájaként. Általában véve a 
hordtasakok használatának csökkentését 
kell továbbra is ezen irányelv legfőbb 
céljának tekinteni.

Or. en

Indokolás

A biológiailag lebontható tasakok előállításához ásványolajtermékekre vagy keményítőre van 
szükség, amelyek lebomlása meg nem határozott rövid távú hatásokat gyakorol a környezetre, 
különösen a tengeri állatokra.
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Módosítás 85
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A műanyag hordtasakokban 
található káros anyagokat – különösen a 
hormonháztartást zavaró vegyi anyagokat 
– kivétel nélkül be kell tiltani a környezet 
és az emberi egészség magas szintű 
védelmének biztosítása érdekében. 

Or. sv

Módosítás 86
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) a) A belső piac megfelelő 
működésének biztosítása érdekében Unió-
szerte azonos feltételeknek kell 
vonatkozniuk a felhasznált anyagokra. Ha 
egyes tagállamokban bizonyos anyagokat 
kevésbé használnak, az megnehezíti az 
újrahasznosítást és a kereskedelmet.

Or. de

Módosítás 87
Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
94/62/EK irányelv
3 cikk – -2a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 3. cikk a következő -2a. ponttal 
egészül ki:

„-2a. hordtasak: az áruk vagy termékek 
eladási helyén a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátott, az áruk 
hordozására szolgáló tasakok. A nedves, 
ömlesztett, csomagolás nélküli 
élelmiszerek – például nyers hús, hal, 
tejtermékek vagy csomagolás nélküli 
élelmiszer-készítmények – csomagolását 
szolgáló, az élelmiszer-higiénia biztosítása 
érdekében szükséges tasakok nem 
tekintendők hordtasaknak.

Or. en

Indokolás

Az előadó e módosító aktus hatályának minden hordtasakra való kiterjesztését javasolja. 
Ehhez meg kell adni a hordtáskák általános meghatározását. Tisztázni kell azonban, hogy a 
nem csomagolt nedves élelmiszerekhez vagy élelmiszer-készítményekhez az élelmiszer-
higiénia biztosítása érdekében szükséges tasakok nem tartoznak e fogalommeghatározás alá.

Módosítás 88
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1a pont (új)
94/62/EK irányelv
3 cikk – -2a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 3. cikk a következő -2a. ponttal 
egészül ki:

„-2a. hordtasak: az áruk vagy termékek 
eladási helyén a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátott tasak, a 
csomagolás nélküli élelmiszerek, valamint 
az azonnali vagy a megvásárlást követően 
rövid időn belül fogyasztásra szánt, 
csomagolás nélküli ételek és italok 
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higiénikus tárolására szolgáló tasakok 
kivételével;”

Or. fr

Indokolás

Egyes – higiéniai okokból vagy a fogyasztók védelme érdekében szükséges – tasakok 
használatát nem szükséges csökkenteni. Következésképpen a nagyon könnyű műanyagból 
készült hordtasakoknak vagy a más anyagból – például papírból – készült, bizonyos típusú –
legtöbbször azonnali fogyasztásra szánt – élelmiszerek csomagolására szolgáló tasakoknak 
mentesülniük kell az ezen irányelvben kitűzött cél alól.

Módosítás 89
Christa Klaß, Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
94/62/EK irányelv
3 cikk – -2a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 3. cikk a következő -2a. ponttal 
egészül ki:

„-2a.  hordtasak: a pénztárnál a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátott, az 
áruk és termékek hordozását segítő 
tasakok, a csomagolatlan élelmiszerek, 
illetve a közvetlenül vagy röviddel a 
vásárlás után elfogyasztásra kerülő ételek 
és italok tárolására szolgáló, higiéniai 
célból szükséges tasakok kivételével”.

Or. en

Indokolás

Jóllehet az irányelv hatályát ki kell terjeszteni az áruk eladási helyről történő elvitelére 
használt mindenféle hordtasakra, vannak olyan helyzetek, amikor az élelmiszer-higiénia, a 
fogyasztóvédelem (és ebből következően a közegészség), valamint a fogyasztók kényelmének 
biztosítása érdekében van szükség hordtasakokra. Az ilyen helyzetekben higiéniai 
megfontolások miatt szóba se jöhet például az újrahasználható tasakok alkalmazása.
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Módosítás 90
Mara Bizzotto

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
94/62/EK irányelv 
3 cikk – 2 a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

könnyű műanyag hordtasak: a 10/2011/EU 
bizottsági rendelet* 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott 
műanyagokból készülő, 50 mikronnál 
kisebb falvastagságú tasak, amelyet az áruk 
vagy termékek eladási helyén bocsátanak a 
fogyasztók rendelkezésére.

könnyű műanyag hordtasak: a 10/2011/EU 
bizottsági rendelet* 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott 
műanyagokból készülő, 20 mikronnál 
kisebb falvastagságú tasak, amelyet az áruk 
vagy termékek eladási helyén bocsátanak a 
fogyasztók rendelkezésére.

Or. it

Módosítás 91
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
94/62/EK irányelv
3 cikk – 2 a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

könnyű műanyag hordtasak: a 10/2011/EU 
bizottsági rendelet* 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott 
műanyagokból készülő, 50 mikronnál
kisebb falvastagságú tasak, amelyet az áruk 
vagy termékek eladási helyén bocsátanak a 
fogyasztók rendelkezésére.

könnyű műanyag hordtasak: a 10/2011/EU 
bizottsági rendelet* 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott 
műanyagokból készülő, 25 mikronnál
kisebb falvastagságú tasak, amelyet az áruk 
vagy termékek eladási helyén, a 
pénztárnál bocsátanak a fogyasztók 
rendelkezésére.

Or. de
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Indokolás

Ha a falvastagság határát 50 mikronban állapítjuk meg, az a még vastagabb műanyag 
hordtasakok előállításának növekedéséhez vezet, ami a források pazarlását jelenti. Ez mind 
ökológiai, mind ökonómiai szempontból problematikus. Célravezetőbb, ha a falvastagság 
határát 25 mikronban állapítjuk meg.

Módosítás 92
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
94/62/EK irányelv
3 cikk – 2a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

könnyű műanyag hordtasak: a 10/2011/EU 
bizottsági rendelet* 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott 
műanyagokból készülő, 50 mikronnál 
kisebb falvastagságú tasak, amelyet az áruk 
vagy termékek eladási helyén bocsátanak a 
fogyasztók rendelkezésére.

könnyű műanyag hordtasak: a 10/2011/EU 
bizottsági rendelet* 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott 
műanyagokból készülő, 50 mikronnál 
kisebb falvastagságú és 125-nél kevesebb 
alkalommal felhasználható tasak, amelyet 
az áruk vagy termékek eladási helyén 
bocsátanak a fogyasztók rendelkezésére.

Or. en

Módosítás 93
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
96/62/EK irányelv
3 cikk – 2 a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

  2a. könnyű műanyag hordtasak: a 
10/2011/EU bizottsági rendelet* 3. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
műanyagokból készülő, 50 mikronnál 
kisebb falvastagságú tasak, amelyet az 
áruk vagy termékek eladási helyén 

2a. műanyag hordtasak: a 10/2011/EU 
bizottsági rendelet* 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott 
műanyagokból készülő tasak, amelyet az 
áruk vagy termékek eladási helyén 
bocsátanak a fogyasztók rendelkezésére
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bocsátanak a fogyasztók rendelkezésére

Or. es

Módosítás 94
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
94/62/EK irányelv
3 cikk – 2a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

könnyű műanyag hordtasak: a 10/2011/EU 
bizottsági rendelet* 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott 
műanyagokból készülő, 50 mikronnál
kisebb falvastagságú tasak, amelyet az áruk 
vagy termékek eladási helyén bocsátanak a 
fogyasztók rendelkezésére.

könnyű műanyag hordtasak: a 10/2011/EU 
bizottsági rendelet* 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott 
műanyagokból készülő, legalább 
50 mikron falvastagságú tasak, amelyet az 
áruk vagy termékek eladási helyén 
bocsátanak a fogyasztók rendelkezésére.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás meghatározza a legkisebb falvastagságot a tagállamok számára az EU 
szintjén. A tagállamok mindazonáltal könnyű hordtasakként határozhatják meg az 
50 mikronnál nagyobb falvastagságú hordtasakokat, belső keresletükkel összhangban. Így 
lehetne legjobban elkerülni azon tagállamok szankcionálását, amelyek már hatékony 
intézkedéseket alkalmaztak e téren, lehetővé téve a többi tagállam számára, hogy szabadon 
megválasszák a saját hulladékrendszerükhöz leginkább illő megoldásokat.

Módosítás 95
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
94/62/EK irányelv
3 cikk – 2a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

könnyű műanyag hordtasak: a 10/2011/EU 
bizottsági rendelet* 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott 
műanyagokból készülő, 50 mikronnál 
kisebb falvastagságú tasak, amelyet az áruk 
vagy termékek eladási helyén bocsátanak a 
fogyasztók rendelkezésére.

könnyű műanyag hordtasak: a 10/2011/EU 
bizottsági rendelet* 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott 
műanyagokból készülő, rendszerint 50 
mikronnál kisebb falvastagságú tasak, 
amelyet az áruk vagy termékek eladási 
helyén bocsátanak a fogyasztók 
rendelkezésére.

Or. en

Módosítás 96
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
94/62/EK irányelv 
3 cikk – 2a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

könnyű műanyag hordtasak: a 10/2011/EU 
bizottsági rendelet* 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott 
műanyagokból készülő, 50 mikronnál 
kisebb falvastagságú tasak, amelyet az 
áruk vagy termékek eladási helyén 
bocsátanak a fogyasztók rendelkezésére.

könnyű műanyag hordtasak: a 10/2011/EU 
bizottsági rendelet* 3. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott 
műanyagokból készülő, egyszer 
használatos tasak, amelyet az áruk vagy 
termékek eladási helyén bocsátanak a 
fogyasztók rendelkezésére.

Or. en

Indokolás

Az 50 mikronos falvastagság előírása nem célravezető egyenmegközelítést jelent, mivel a 
hordtasakokkal kapcsolatos felhasználási szokások nagyban különböznek a tagállamokban. A 
hangsúlyt ehelyett az újrahasználhatóságra, a tasakok minőségére és a fogyasztókat célzó 
tájékoztató kampányokra kell helyezni. Sok erős és újrahasználható, 50 mikronnál kisebb 
falvastagságú tasak áll rendelkezésre.
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Módosítás 97
Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 b pont (új)
94/62/EK irányelv
3 cikk – 2b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A 3. cikk a következő (új) 2b. ponttal 
egészül ki:

„2b. nagyon könnyű műanyag hordtasak: 
a 10/2011/EU rendelet 3. cikkének 1. 
pontjában meghatározott műanyagokból 
készülő, 10 mikronnál kisebb 
falvastagságú tasak;”

Or. en

Indokolás

A módosítás a hordtasak új fogalom-meghatározásához kapcsolódik, amelyet az előadó 
vezetett be. A nagyon könnyű műanyag hordtasakokat speciális felhasználásuk miatt külön 
kell meghatározni. A nagyon könnyű műanyag hordtasakokat 10 mikronnál kisebb 
falvastagságú tasakként kell meghatározni.

Módosítás 98
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
94/62/EK irányelv
3 cikk – 2b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 3. cikk a következő (új) 2b. ponttal 
egészül ki:

„2b. újrahasználható tasak: olyan tasak, 
amely legalább 125 alkalommal 
használható újra;”

Or. en



PE528.033v01-00 42/74 AM\1016927HU.doc

HU

Módosítás 99
Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 c pont (új)
94/62/EK irányelv
3 cikk – -2 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. A 3. cikk a következő (új) 2c. ponttal 
egészül ki:

„2c. bioalapú anyagok: biomasszából 
származó anyagok;”

Or. en

Indokolás

Egyértelműen meg kell határozni a bioalapú anyagokat. A CEN által alkalmazott jelenlegi 
terminológiával összhangban a meghatározásnak csak az anyag eredetére kell utalnia.

Módosítás 100
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b pont (új)
94/62/EK irányelv
3 cikk – -2 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A 3. cikk a következő (új) 2c. ponttal 
egészül ki:

„2c. ipari körülmények között biológiailag 
lebontható tasak: olyan tasakok, amelyek 
ipari létesítményekben lebonthatók az 
EN 13432 uniós szabvánnyal 
összhangban, és amelyeket életciklusuk 
végén ezért össze kell gyűjteni;”

Or. en
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Módosítás 101
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 c pont (új)
94/62/EK irányelv
3 cikk – 2 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. A 3. cikk a következő (új) 2d. ponttal 
egészül ki:

„2d. természetes körülmények között 
biológiailag lebontható tasak: olyan 
tasakok, amelyek a környezetbe bárhová 
kibocsáthatók (pl. talaj, víz), és ott 20 éven 
belül lebomlanak, értékes anyagokat 
juttatva vissza az ökoszisztémába; 
azoknak a természetes körülmények között 
biológiailag lebontható tasakoknak, 
amelyek a talajban lebomlanak, de a 
vízben nem, legalább 50 mikron 
falvastagsággal kell rendelkezniük;”

Or. en

Módosítás 102
Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
94/62/EK irányelv
3 cikk – 2 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk a következő (új) 2d. ponttal 
egészül ki:

„2d. komposztálható hordtáskák: olyan 
hordtáskák, amelyek ipari 
komposztálóban 12 héten belül legalább 
90%-os mértékben lebomlanak;
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Or. en

Indokolás

A hordtáskák nem okozhatnak problémákat a komposztálás során. Az ipari létesítményekben 
jellemző normál komposztálási időn belül le kell bomlaniuk.

Módosítás 103
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
94/62/EK irányelv
4 cikk – -1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 4. cikk a következő (új) (-1a) 
bekezdéssel egészül ki:

(-1a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
csomagolás ne tartalmazzon 0,01%-ot 
meghaladó mértékben rákkeltő, mutagén 
vagy reprodukciót károsító vagy a 
hormonháztartást zavaró anyagokat, 
továbbá oxidatív biológiai úton lebontható 
műanyagokat, a vonatkozó uniós 
jogszabályban foglaltakkal összhangban. 
Ezen intézkedéseket ...*-ig kell 
végrehajtani.

____________

* HL: Kérjük, illessze be a dátumot: két
évvel ezen irányelv hatálybalépése után.”

Or. en

Módosítás 104
Gerben-Jan Gerbrandy

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1 a bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
csökkenést érjenek el a könnyű műanyag 
hordtasakoknak a területükön történő 
felhasználásában.

(1a) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
legalább 80%-os, folyamatos csökkenést 
érjenek el a könnyű műanyag 
hordtasakoknak a területükön történő 
felhasználásában, a 2010-es átlagos uniós 
felhasználáshoz viszonyítva.

Or. en

Indokolás

Biztosítanunk kell, hogy a tagállamok intézkedéseket hoznak a hosszú távú hatás elérése 
érdekében. Ezért a célnak az irányelvben meghatározott határidőt követően (két évvel a 
hatálybalépés után) is alkalmazandónak kell lennie.

Módosítás 105
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1a bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
csökkenést érjenek el a könnyű műanyag 
hordtasakoknak a területükön történő 
felhasználásában.

(1a) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
csökkenést érjenek el a biológiailag nem 
lebontható, nem komposztálható könnyű 
műanyag hordtasakoknak a területükön 
történő felhasználásában az EN 13432 
uniós szabvánnyal összhangban.

Or. en

Módosítás 106
Sophie Auconie
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1a bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy az ezen irányelv
hatálybalépésétől számított két éven belül 
csökkenést érjenek el a könnyű műanyag
hordtasakoknak a területükön történő 
felhasználásában.

Azok a tagállamok, amelyekben a könnyű 
műanyag hordtasakok egy főre jutó évi 
felhasználása meghaladja a 40 egységet,
intézkedéseket hoznak annak érdekében, 
hogy az ezen irányelv hatálybalépésétől 
számított két éven belül csökkenést érjenek 
el e hordtasakoknak a területükön történő 
felhasználásában, szem előtt tartva a 
személyenkénti és évi 40 tasakra 
vonatkozó célkitűzést. Emellett a többi 
tagállamnak továbbra is erőfeszítést kell 
tennie a könnyű műanyag hordtasakok 
felhasználásának további csökkentése 
érdekében.

Or. fr

Indokolás

Nem szabad hátrányos helyzetbe hozni azon tagállamokat, amelyek ezzel kapcsolatban már 
jelentős erőfeszítéséket tettek.

Módosítás 107
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1a bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok intézkedéseket hoznak
annak érdekében, hogy az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
csökkenést érjenek el a könnyű műanyag 
hordtasakoknak a területükön történő 

(1a) Arra ösztönzik a tagállamokat, hogy 
hozzanak intézkedéseket annak érdekében, 
hogy az ezen irányelv hatálybalépésétől 
számított két éven belül csökkenést érjenek 
el a könnyű műanyag hordtasakoknak a 
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felhasználásában. területükön történő felhasználásában.

Or. en

Módosítás 108
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv 
4 cikk – 1a bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
csökkenést érjenek el a könnyű műanyag 
hordtasakoknak a területükön történő 
felhasználásában.

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül a 
2010-es átlagos uniós felhasználáshoz 
képest legalább 70%-os csökkenést érjenek 
el a könnyű műanyag hordtasakoknak a 
területükön történő felhasználásában.

A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított négy éven 
belül a 2010-es átlagos uniós 
felhasználáshoz képest legalább 80%-os 
csökkenést érjenek el a könnyű műanyag 
hordtasakoknak a területükön történő 
felhasználásában.

Or. es

Módosítás 109
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1a bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy az ezen irányelv 

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy az ezen irányelv 
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hatálybalépésétől számított két éven belül 
csökkenést érjenek el a könnyű műanyag 
hordtasakoknak a területükön történő 
felhasználásában.

hatálybalépésétől számított két éven belül 
csökkenést érjenek el a műanyag 
hordtasakoknak a területükön történő 
felhasználásában, ösztönözzék 
újrahasznosításukat és 
újrafeldolgozásukat.

Or. es

Módosítás 110
Daciana Octavia Sârbu

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1a bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
csökkenést érjenek el a könnyű műanyag 
hordtasakoknak a területükön történő 
felhasználásában.

(1a) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
jelentős csökkenést érjenek el a könnyű 
műanyag hordtasakoknak a területükön 
történő felhasználásában.

Or. en

Módosítás 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1a bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül
csökkenést érjenek el a könnyű műanyag 
hordtasakoknak a területükön történő 
felhasználásában.

(1a) A tagállamok ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül
intézkedéseket hoznak annak érdekében, 
hogy a nemzeti intézkedések elfogadását 
követő öt évben a 2010-es átlagos uniós 
felhasználáshoz viszonyítva legalább 50%-
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os csökkenést érjenek el a könnyű 
műanyag hordtasakoknak a területükön 
történő felhasználásában.

Az első bekezdéstől eltérve, a tagállamok 
intézkedéseket hoznak annak érdekében, 
hogy csökkenést érjenek el a 
csomagolatlan élelmiszerek, illetve a 
közvetlenül vagy röviddel a vásárlás után 
elfogyasztásra kerülő ételek és italok 
tárolására szolgáló, higiéniai célból 
szükséges könnyű műanyag 
hordtasakoknak a területükön történő 
felhasználásában.

Or. en

Módosítás 112
Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1a bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
csökkenést érjenek el a könnyű műanyag 
hordtasakoknak a területükön történő 
felhasználásában.

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 
érdekében, hogy az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
csökkenést érjenek el a könnyű műanyag 
hordtasakoknak a területükön történő 
felhasználásában. Adott esetben a meglévő 
gyakorlatokkal való átfedés elkerülése 
érdekében figyelembe veszik a különböző 
ágazati kezdeményezések révén elért 
csökkenéseket.

Or. fr

Indokolás

Franciaországban számos olyan önkéntes programot dolgoztak ki, amelyek hozzájárultak 
ahhoz, hogy 2002 óta több mint 90%-kal csökkent a könnyű műanyag hordtasakok száma. A 
már megtett önkéntes erőfeszítéseket el kell ismerni (amennyiben az eredmény igazolható), 
továbbá el kell kerülni az új nemzeti intézkedések és a már bevezetett intézkedések közötti 
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átfedést.

Módosítás 113
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1a bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül
csökkenést érjenek el a könnyű műanyag 
hordtasakoknak a területükön történő 
felhasználásában.

(1a) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy 2018-ig a 2010-es 
átlagos uniós felhasználáshoz viszonyítva 
80%-os csökkenést érjenek el a könnyű 
műanyag tasakoknak a területükön történő 
felhasználásában.

Or. en

Módosítás 114
Marusya Lyubcheva

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1 a bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
csökkenést érjenek el a könnyű műanyag 
hordtasakoknak a területükön történő 
felhasználásában.

(1a) A tagállamok programokat hoznak 
létre és gyakorlati intézkedéseket hoznak
azok végrehajtására annak érdekében, 
hogy az ezen irányelv hatálybalépésétől 
számított két éven belül csökkenést érjenek 
el a könnyű műanyag hordtasakoknak a 
területükön történő felhasználásában.

Or. bg
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Módosítás 115
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
64/62/EK irányelv
4 cikk – 1a bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
csökkenést érjenek el a könnyű műanyag 
hordtasakoknak a területükön történő 
felhasználásában.

(1a) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül 
legalább 80%-os csökkenést érjenek el a 
könnyű műanyag hordtasakoknak a 
területükön történő felhasználásában. 
2020-tól a tagállamok megszüntetik a 
könnyű műanyag hordtasakok, többek 
között a biológiailag lebontható tasakok 
forgalmazását.

Or. en

Indokolás

Az árazással kapcsolatos intézkedések nem elegendőek a műanyag tasakok mennyiségének 
csökkentéséhez. Ami a környezetre gyakorolt hatásokat illeti, az egyszer használatos műanyag 
tasakok betiltása lenne a leghatékonyabb lépés az Európai Bizottság által mérlegelt összes 
többi lehetőséggel összehasonlítva.

Módosítás 116
Anna Rosbach

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv 
4 cikk – 1a bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A könnyű műanyag hordtasakok 
használatának csökkentését [a 2010-es 
naptári évben felhasznált összes könnyű 
műanyag hordtasak száma]-hoz 
(az „alapérték”) viszonyítva kell elérni, 
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kivéve ha a tagállamok már tettek ilyen 
célú intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 117
Christa Klaß, Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv 
4 cikk – 1a bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok kiemelten vizsgálják, hogy 
mennyiben járul hozzá a használat 
csökkenéséhez az az intézkedés, hogy az 
élelmiszer-kiskereskedelemben a 
műanyag hordtasakokat csekély összeg 
ellenében bocsátják a vevők 
rendelkezésére.

Or. de

Módosítás 118
Mara Bizzotto

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1a bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedések részeként nemzeti 
csökkentési célkitűzéseket, gazdasági 
eszközöket, valamint – ezen irányelv 18. 
cikkétől eltérve – forgalmi korlátozásokat
alkalmazhatnak.

Ezen intézkedések részeként nemzeti 
csökkentési célkitűzéseket és gazdasági 
eszközöket alkalmazhatnak.

Or. it
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Módosítás 119
Christa Klaß, Werner Langen, Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1a bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedések részeként nemzeti 
csökkentési célkitűzéseket, gazdasági 
eszközöket, valamint – ezen irányelv 18. 
cikkétől eltérve – forgalmi korlátozásokat
alkalmazhatnak.

Ezen intézkedések részeként nemzeti 
csökkentési célkitűzéseket és gazdasági 
eszközöket alkalmazhatnak.

Or. de

Indokolás

A könnyű műanyag hordtasakok használatának csökkentéséhez nincs szükség tilalmakra. Ezt a 
célt kevésbé drasztikus módon is el lehet érni, például a műanyag hordtasakok értékesítése 
révén, ami már több tagállamban is hatékonynak bizonyult.

Módosítás 120
Anna Rosbach

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1a bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedések részeként nemzeti 
csökkentési célkitűzéseket, gazdasági 
eszközöket, valamint – ezen irányelv 18. 
cikkétől eltérve – forgalmi korlátozásokat 
alkalmazhatnak.

A tagállamok nemzeti csökkentési 
célkitűzéseket vagy nemzeti tilalmakat, 
gazdasági eszközöket, valamint – ezen 
irányelv 18. cikkétől eltérve – forgalmi 
korlátozásokat alkalmazhatnak.

Or. en
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Módosítás 121
Gerben-Jan Gerbrandy

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1 a bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedések részeként nemzeti 
csökkentési célkitűzéseket, gazdasági 
eszközöket, valamint – ezen irányelv 18. 
cikkétől eltérve – forgalmi korlátozásokat 
alkalmazhatnak.

Ezen intézkedések részeként nemzeti 
csökkentési célkitűzéseket, gazdasági 
eszközöket, valamint – ezen irányelv 18. 
cikkétől eltérve – forgalmi korlátozásokat 
alkalmazhatnak. Az ilyen intézkedések 
azonban nem képezhetik a tagállamok 
közötti kereskedelmet érintő önkényes 
hátrányos megkülönböztetés vagy rejtett 
korlátozás tárgyát.

Or. en

Indokolás

A könnyű műanyag hordtasakok használatának csökkentésére irányuló intézkedéseknek 
arányosnak és megkülönböztetésmentesnek kell lenniük, és nem sérthetik a Szerződés belső 
piacra vonatkozó rendelkezéseit.

Módosítás 122
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1a bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedések részeként nemzeti 
csökkentési célkitűzéseket, gazdasági 
eszközöket, valamint – ezen irányelv 18. 
cikkétől eltérve – forgalmi korlátozásokat 
alkalmazhatnak.

Ezen intézkedések részeként nemzeti 
csökkentési célkitűzéseket, fogyasztókat 
megszólító kampányokat és társaságok –
például napi fogyasztási cikkekkel 
kereskedők – által lebonyolított 
kampányokat, önkéntes 
kötelezettségvállalásokat, gazdasági 
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eszközöket, valamint – ezen irányelv 18. 
cikkétől eltérve – forgalmi korlátozásokat 
alkalmazhatnak.

Or. en

Módosítás 123
Marina Yannakoudakis, Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1 a bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedések részeként nemzeti 
csökkentési célkitűzéseket, gazdasági 
eszközöket, valamint – ezen irányelv 18. 
cikkétől eltérve – forgalmi korlátozásokat 
alkalmazhatnak.

A tagállamok számára javasolt nem 
jogalkotási és nem kötelező erejű 
intézkedések részeként ösztönző hatású, 
gazdasági jutalmazási eszközöket 
magukban foglaló, a műanyag 
hordtasakok használatának csökkentését 
célzó önkéntes csökkentési rendszereket, 
valamint – ezen irányelv 18. cikkétől 
eltérve – forgalmi korlátozásokat 
alkalmazhatnak.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a tagállamok hozhassák meg a végső döntést arról, hogyan kezelik a 
műanyag hordtasakok által jelentett környezeti problémát reális módon, figyelembe véve azt, 
hogy mi jó a vásárlóknak, valamint az emberek életének gyakorlati szempontjait és a 
számukra esetlegesen felmerülő pénzügyi korlátokat. Kényszerítő eszközök helyett jutalmazási 
eszközök – például hűségkártyák vagy készpénz-visszafizetés – alkalmazásával a vásárlók 
nagyobb valószínűséggel lesznek hajlandóak megváltoztatni fogyasztási szokásaikat és 
kevesebb műanyag hordtasakot felhasználni.

Módosítás 124
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1a bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedések részeként nemzeti 
csökkentési célkitűzéseket, gazdasági 
eszközöket, valamint – ezen irányelv 18. 
cikkétől eltérve – forgalmi korlátozásokat 
alkalmazhatnak.

Ezen intézkedések részeként általában 
véve a fogyasztókat, és különösen a 
gyerekeket célzó felvilágosító 
programokat, nemzeti csökkentési 
célkitűzéseket, gazdasági eszközöket, 
valamint – ezen irányelv 18. cikkétől 
eltérve – forgalmi korlátozásokat 
alkalmazhatnak. Az ilyen forgalmi 
korlátozások azonban nem foglalhatják 
magukban a könnyű műanyag 
hordtasakok használatának teljes körű 
betiltását.

Or. en

Módosítás 125
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1a bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedések részeként nemzeti 
csökkentési célkitűzéseket, gazdasági 
eszközöket, valamint – ezen irányelv 18. 
cikkétől eltérve – forgalmi korlátozásokat 
alkalmazhatnak.

Ezen intézkedések részeként nemzeti 
csökkentési célkitűzéseket, gazdasági 
eszközöket, valamint – ezen irányelv 18. 
cikkétől eltérve – forgalmi korlátozásokat 
alkalmazhatnak. Higiéniai és élelmiszer-
biztonsági okokból, a fogyasztói szokások 
miatt és az alternatív megoldások 
hiányából kifolyólag, továbbá az 
élelmiszer hulladékká válásának 
megelőzése érdekében, a tagállamok 
kevésbé szigorú jogszabályokat vagy 
kivételeket állapíthatnak meg a 10 
mikronnál vékonyabb falvastagságú 
műanyag hordtasakok esetében. Ehhez 
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hasonlóan, az 50 mikronnál vastagabb 
falú műanyag hordtasakok jobb 
újrahasznosítási aránya miatt, a 
tagállamok ez utóbbiak esetében is 
kevésbé szigorú szabályokat írhatnak elő.

Or. es

Módosítás 126
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1a bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedések részeként nemzeti 
csökkentési célkitűzéseket, gazdasági 
eszközöket, valamint – ezen irányelv 18. 
cikkétől eltérve – forgalmi korlátozásokat 
alkalmazhatnak.

Ezen intézkedések részeként innovatív 
megoldásokat, nemzeti csökkentési 
célkitűzéseket, gazdasági eszközöket, 
valamint – ezen irányelv 18. cikkétől 
eltérve – forgalmi korlátozásokat
alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 127
Marusya Lyubcheva

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1a bekezdés – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedések részeként nemzeti 
csökkentési célkitűzéseket, gazdasági 
eszközöket, valamint – ezen irányelv 18. 
cikkétől eltérve – forgalmi korlátozásokat 
alkalmazhatnak.

Ezek a programok nemzeti csökkentési 
célkitűzéseket, gazdasági eszközöket, 
valamint – ezen irányelv 18. cikkétől 
eltérve – forgalmi korlátozásokat foglalnak 
magukban.

Or. bg
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Módosítás 128
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1a bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen intézkedések részeként nemzeti 
csökkentési célkitűzéseket, gazdasági 
eszközöket, valamint – ezen irányelv 18. 
cikkétől eltérve – forgalmi korlátozásokat 
alkalmazhatnak.

Ezen intézkedések részeként nemzeti 
csökkentési célkitűzéseket, gazdasági és 
szabályozási eszközöket, valamint – ezen 
irányelv 18. cikkétől eltérve – forgalmi 
korlátozásokat alkalmazhatnak.

Or. en

Módosítás 129
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 d pont (új)
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1 b bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2d. A 4. cikk a következő (1b) bekezdéssel 
egészül ki:

„(1b) Az oxidatív biológiai úton 
lebontható tasakok nem képesek 
teljesíteni az ezen irányelvben 
meghatározott célkitűzéseket, ezért ezeket 
be kell tiltani.”

Or. en

Módosítás 130
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 4. cikk a következő (1b) bekezdéssel 
egészül ki:

„(1b) A biológiailag lebontható és szerves 
újrafeldolgozás révén hasznosítható 
könnyű műanyag hordtasakok 
mentesülnek az ezen irányelvben foglalt 
intézkedések alól az alábbiakban felsorolt 
összes feltétel teljesülése esetén:

a) az ilyen hordtasakokat nem 
díjmentesen nyújtják,

b) olyan területeken használják fel, ahol 
azokat a hulladékgazdálkodásért felelős 
hatóságok a biohulladék-gyűjtési és 
újrafeldolgozási rendszerek részeként 
elfogadják, 

c) jól látható címkével rendelkeznek, 
amely tájékoztatást nyújt a fogyasztók 
számára szelektíven gyűjtött 
biohulladékként való további 
felhasználásukra vonatkozóan,

d) megfelelnek az EN 13432 szabványnak,

e) biológiai úton lebomlanak, azaz az 
anyag egésze természetes körülmények 
között, kevesebb mint két év alatt szén-
dioxiddá, biomasszává és vízzé alakul át.”

Or. en

Módosítás 131
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 4. cikk a következő (1b) bekezdéssel 
egészül ki:

„(1b) Azok a tagállamok, amelyek 
bevezették a biohulladékok szerves 
újrafeldolgozását, mentesíthetik az 
EN 13432 szabványnak megfelelő, 
könnyű műanyag hordtasakokat ezen 
irányelv hatálya alól az alábbiakban 
felsorolt összes feltétel teljesülése esetén:

i. a műanyag hordtasakokat nem 
díjmentesen nyújtják,

ii. a hulladékgazdálkodásért felelős 
hatóságok engedélyezik az ilyen 
hordtasakokat a biohulladék-gyűjtési és 
újrafeldolgozási rendszerek részeként,

iii. jól látható címkével rendelkeznek, 
amely tájékoztatást nyújt a fogyasztók 
számára szerves újrafeldolgozásra kerülő 
biohulladékként való további 
felhasználásukra vonatkozóan,

iv. biológiai úton lebomlanak, azaz az 
anyag egésze a vonatkozó CEN-szabvány 
előírásainak megfelelően természetes 
körülmények között, két éven belül szén-
dioxiddá, biomasszává és vízzé alakul át.”

Or. en

Indokolás

A hordtasakok szükségtelen fogyasztása csökkentésének leghatékonyabb módja az, ha a 
tasakokra díjat számítanak fel. Az élelmiszer-higiéniai szempontból szükséges, nagyon könnyű 
műanyag hordtasakokra ez nem vonatkozhat. Azok a tagállamok, amelyek bevezették a 
biohulladékok szerves újrafeldolgozását, mentesíthetik az EN 13432 szabványnak megfelelő, 
komposztálható könnyű műanyag hordtasakokat ezen irányelv hatálya alól.

Módosítás 132
Julie Girling, Marina Yannakoudakis
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 4. cikk a következő (1b) bekezdéssel 
egészül ki:

„(1b) Az ömlesztett, csomagolás nélküli 
termékek csomagolását szolgáló műanyag 
tasakok mentesülnek az (1a) bekezdésben 
említett, a műanyag hordtasakok 
használatának csökkentésére irányuló 
célkitűzés alól, mivel az ilyen tasakokra az 
élelmiszer-higiénia és a fogyasztóvédelem 
biztosítása érdekében szükség van.”

Or. en

Indokolás

Az élelmiszer-higiénia és a közegészség biztosítása elsődleges fontosságú. Az ömlesztett, 
csomagolás nélküli termékek csomagolását szolgáló tasakokra szükség van az élelmiszer-
higiénia és a fogyasztóvédelem biztosítása érdekében, és jelenleg nincs olyan alternatív 
lehetőség, amellyel e célkitűzés megvalósítható lenne. Az ilyen tasakokat ezért mentesíteni kell 
az (1a) bekezdésben említett, a műanyag hordtasakok használatának csökkentésére irányuló 
célkitűzés alól.

Módosítás 133
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 4. cikk a következő (1b) bekezdéssel 
egészül ki:

„(1b) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
kiskereskedők ne biztosítsanak ingyenesen 
könnyű műanyag hordtasakokat. A 
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tagállamok biztosítják, hogy az élelmiszer-
kiskereskedők olyan árat számítsanak fel 
a könnyű műanyag hordtasakokért, amely 
hatékony és arányos”.

Or. en

Módosítás 134
Gerben-Jan Gerbrandy

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 4. cikk a következő (1b) bekezdéssel 
egészül ki:

„(1b) A tagállamok biztosítják, hogy a 
műanyag hordtasakok felhasználásának 
csökkentését célzó intézkedések ne 
vezessenek a csomagolóanyag-keletkezés 
általános növekedéséhez.”

Or. en

Módosítás 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 4. cikk a következő (1b) bekezdéssel 
egészül ki:

„(1b) Az elővigyázatosság elvével 
összhangban az Európai Unió a műanyag 
hordtasakokban található, 
hormonháztartást zavaró anyagok teljes 
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körű betiltására törekszik a környezet és 
az emberi egészség magas szintű 
védelmének biztosítása érdekében.”

Or. sv

Módosítás 136
Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 4. cikk a következő (1b) bekezdéssel 
egészül ki:

„(1b) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
kiskereskedők a nagyon könnyű műanyag 
hordtasakok vagy ezek 1. cikk (1c) 
bekezdésben említett alternatívái 
kivételével ne biztosítsanak ingyenes 
hordtasakokat. A tagállamok biztosítják, 
hogy a kiskereskedők olyan árat 
számítsanak fel a könnyű műanyag 
hordtasakokért, amely hatékony és 
arányos az e cikk (1a) bekezdésében 
foglalt csökkentési célérték elérése 
tekintetében. A tagállamok biztosítják, 
hogy a kiskereskedők legalább 
ugyanakkora árat számítsanak fel más 
hordtasakokért. A tagállamok ezen 
intézkedéseket ...*-ig hozzák meg. Azok a 
tagállamok, amelyek bevezették a 
biohulladék szelektív gyűjtését, előírhatják 
a kiskereskedők számára a 
komposztálható és legalább 50%-ban 
bioalapú anyagokból készült, fenntartható 
módon rendelkezésre bocsátható könnyű 
műanyag hordtasakok árának legalább 
50%-os csökkentését.

________________
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* HL: Kérjük, illessze be a dátumot: egy 
évvel ezen irányelv hatálybalépése után.”

Or. en

Indokolás

A hordtasakok szükségtelen fogyasztása csökkentésének leghatékonyabb módja az, ha nem 
teszik őket ingyen hozzáférhetővé. Ennek minden hordtasakra vonatkoznia kell, nem csak a 
műanyagokra, kivéve a nagyon könnyű műanyag hordtasakokat vagy azok alternatíváit. A 
biohulladékot szelektíven gyűjtő tagállamok akár 50%-kal csökkenthetik a teljes mértékben 
komposztálható könnyű műanyag hordtasakokra kivetett díjat. Ez ösztönzőül szolgál ahhoz, 
hogy csak akkor álljanak át ilyen tasakok használatára, ha biztosított a megfelelő 
feldolgozásuk.

Módosítás 137
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 4. cikk az alábbi (1b) bekezdéssel 
egészül ki:

„(1b) A tagállamok egy adott termék piaci 
bevezetését megelőző nemzeti megelőzési 
programjaikban figyelembe veszik az 
ökológiai tervezés kritériumait annak 
érdekében, hogy a műanyag 
csomagolóanyagok, és különösen a 
könnyű tasakok használata, azokra az 
esetekre korlátozódjon, amikor egy adott 
termék esetében élelmiszer-higiéniai és 
biztonsági okokból vagy más alternatív
fenntarthatóbb csomagolás hiányában azt 
mindenképpen meg kell engedni.”

Or. es
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Indokolás

Egyes elektronikai vagy ruházati termékek esetében például gyakran előfordul, hogy a 
csomagoláson belül újabb, gyakran felesleges további csomagolások – dobozba csomagolt 
ingnél további műanyag tasak, dobozba csomagolt elektromos háztartási készülékeknél 
minden kábel külön tasakban stb. – találhatók.

Módosítás 138
Anna Rosbach

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az 4. cikk a következő (új) (1b) 
bekezdéssel egészül ki:

„(1b) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak garantálása érdekében, hogy a 
száraz, ömlesztett, csomagolás nélküli 
élelmiszerek (például gyümölcsök, 
zöldségek és édesipari termékek) 
csomagolását szolgáló nagyon könnyű 
műanyag hordtasakok mennyisége 
csökkenjen, vagy fokozatosan olyan 
hordtasakok lépjenek a helyükbe, amelyek 
fenntartható módon rendelkezésre 
bocsátható, környezetbarát anyagokból 
készültek. A tagállamok ezen 
intézkedéseket ...*-ig hozzák meg.

______________

* HL: Kérjük, illessze be a dátumot: két 
évvel ezen irányelv hatálybalépése után.”

Or. en

Módosítás 139
Anna Rosbach

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 b pont (új)
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94/62/EK irányelv
4 cikk – 1 c bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Az 4. cikk a következő (új) (1c) 
bekezdéssel egészül ki:

„(1c) A tagállamok biztosítják, hogy a 
könnyű műanyag hordtasakok 
felhasználásának csökkentését célzó 
intézkedések ne vezessenek a 
csomagolóanyagok vagy a hulladék – ezen 
belül az élelmiszer-hulladék –
keletkezésének általános növekedéséhez.”

Or. en

Módosítás 140
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 4. cikk a következő (1b) bekezdéssel 
egészül ki:

„(1b) A kiskereskedők lehetővé teszik a 
fogyasztók számára, hogy az eladás 
helyén otthagyhassák az általuk 
feleslegesnek tekintett bármely 
csomagolóanyagot, különös tekintettel a 
hordtasakokra. A kiskereskedők 
biztosítják az ilyen csomagolóanyagok 
újrahasználatát vagy újrafeldolgozását.”

Or. en

Módosítás 141
Margrete Auken
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b pont (új)
94/62/EK irányelv
II melléklet – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A II. melléklet (3) bekezdésének d) 
pontja a következőképpen módosul:

„A biológiai úton lebontható 
csomagolásnak olyan tulajdonsággal kell 
rendelkeznie, hogy képes legyen fizikai, 
kémiai, termikus vagy biológiai bomlásra 
úgy, hogy az összes anyag egy éven belül 
természetes körülmények között szén-
dioxiddá, biomasszává és vízzé bomoljon 
le.”

Or. en

Módosítás 142
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b pont (új)
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A 4. cikk az alábbi (1c) bekezdéssel 
egészül ki:

„(1c) A Bizottság és a tagállamok, 
legalább az irányelv hatálybalépését
követő első évben olyan tájékoztatási és 
figyelemfelkeltő kampányokat 
támogatnak, amelyek felhívják a 
közvélemény figyelmét a hagyományos 
műanyag tasakok mértéktelen 
használatának környezetkárósító 
hatásaira.”

Or. es
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Módosítás 143
Andrés Perelló Rodríguez

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 c pont (új)
94/62/EK irányelv
4 cikk – -1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A 4. cikk az alábbi (1d) bekezdéssel 
egészül ki:

„(1d) A műagyak tasakok használatának 
csökkentését célzó intézkedéseket 
környezetbarát tervezési intézkedések –
például a kereskedelmi célú üzenetek vagy 
márkareklámok nyomtatási felületének 
korlátozása – kísérhetik, hogy ezzel is 
csökkentsék a környezetkárosító festékek 
és színezékek felhasználását. Ez a 
rendelkezés nem vonatkozik a műanyag 
tasakok használatának környezeti 
hatásairól szóló üzenetekre vagy 
figyelmeztetésekre azon tagállamokban, 
amelyek a tájékoztatási intézkedések e 
fajtáját választják.”

Or. es

Módosítás 144
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
94/62/EK irányelv
4 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak garantálása érdekében, hogy a 
száraz, laza szerkezetű, csomagolás 
nélküli élelmiszerek, például gyümölcsök, 
zöldségek és édesipari termékek 
csomagolását szolgáló nagyon könnyű 
műanyag hordtasakok mennyisége 
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csökkenjen, vagy amennyiben szelektíven 
gyűjtik a biohulladékot, fokozatosan olyan 
hordtasakok lépjenek a helyükbe, amelyek 
újrahasznosított anyagból vagy bioalapú 
anyagokból készültek. A tagállamok ezen 
intézkedéseket ...*-ig hozzák meg.

________________

* HL: Kérjük, illessze be a dátumot: két 
évvel ezen irányelv hatálybalépése után.

Or. fr

Indokolás

Az előadó 25. módosításának nemcsak az újrahasznosított papírokról, hanem 
általánosságban az újrahasznosított anyagokról is említést kell tennie.

Módosítás 145
Judith A. Merkies, Kriton Arsenis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
94/62/EK irányelv
6a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A szöveg az alábbi 6a. cikkel egészül 
ki:

„6a. cikk

A műanyag tasakok használatának 
csökkentését célzó intézkedések típusai

(1) A tagállamok hierarchiát (lépcsőzetes 
modell) hoznak létre, amelynek a csúcsán 
a csökkentés áll, alatta pedig az 
újrahasználható tasakok, a természetes 
körülmények között lebontható tasakok, 
az ipari körülmények között lebontható 
tasakok, majd az egyszer használatos, 
könnyű műanyag hordtasakok állnak.

(2) A tagállamok intézkedéseket tesznek a 
könnyű műanyag hordtasakok és az ipari 
körülmények között biológiailag 
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lebontható tasakok rendelkezésre 
állásának korlátozására, ha azokat az 
áruk vagy termékek eladási helyén 
biztosítják a fogyasztók számára. Az ilyen 
tasakokra vonatkozó tilalom 2020-ban lép 
érvénybe, és átmeneti intézkedésként díjat 
számítanak fel.

A könnyű műanyag hordtasakok – más 
lehetőség hiányában – felhasználhatók 
friss termékek (például tejtermékek, hús) 
csomagolására.

Ipari körülmények között biológiailag 
lebontható tasakok csak akkor 
bocsáthatók rendelkezésre, ha a 
forgalmazók ésszerűen elvárhatják, hogy 
e tasakokat később összegyűjtik, például 
települési biohulladék-gyűjtés keretében, 
újabb hulladékáram létrehozásának 
elkerülése érdekében. A tasakoknak 
alkalmasnak kell lenniük a 
biohulladékkal azonos feldolgozásra.

Az újrahasználható és természetes 
körülmények között biológiailag 
lebontható tasakok 2020-tól is 
forgalmazhatók a fogyasztók számára. Az 
élelmiszer-ipari ágazatban e tasakokra az 
ezen irányelv célkitűzéseivel összhangban 
lévő díjat vetnek ki.

(3) Ha a tasakok természetes körülmények 
között biológiailag lebonthatók, ezt a tényt 
egyértelműen jelezni kell a tasakon 
valamiféle jelzéssel, ismertetőjeggyel vagy 
színkóddal.  A Bizottság felhatalmazást 
kap, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az ilyen jelzések 
meghatározására, Unió-szintű 
elismerésük biztosítása érdekében. A 
tagállamok intézkedéseket fogadhatnak el 
más jellemzők – például az 
újrahasználhatóság, az 
újrafeldolgozhatóság és a lebonthatóság –
feltüntetése érdekében.

(4) A bioalapú tasakok nem 
gyakorolhatnak káros hatást az emberi 
vagy állati fogyasztásra szánt 
mezőgazdasági terményekre vagy a 
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környezetre; csak a biomasszára 
vonatkozó lépcsőzetesség elvének 
megfelelő anyagok használhatók fel.

Az EN 16575 uniós szabvánnyal 
összhangban a bioalapú termékek olyan 
termékek, amelyek teljes egészében vagy 
részben biomasszából származnak.”

Or. en

Módosítás 146
Anna Rosbach

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a hatálybalépésétől számított 
tizenkét hónapon belül megfeleljenek 
ennek az irányelvnek. E rendelkezések 
szövegét haladéktalanul megküldik a 
Bizottság számára.

A tagállamok kezdeményezéseket, 
figyelemfelhívó kampányokat, valamint
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket alkalmaznak, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a 
hatálybalépésétől számított tizenkét 
hónapon belül megfeleljenek ennek az 
irányelvnek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára, hogy megkönnyítsék a legjobb 
gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét.

Or. en

Módosítás 147
Marusya Lyubcheva

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 

A tagállamok szükség esetén módosítják 
nemzeti jogszabályaikat és hatályba 
léptetik azokat a törvényi, rendeleti és 
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ahhoz, hogy a hatálybalépésétől számított 
tizenkét hónapon belül megfeleljenek 
ennek az irányelvnek. E rendelkezések 
szövegét haladéktalanul megküldik a 
Bizottság számára.

közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a 
hatálybalépésétől számított tizenkét 
hónapon belül megfeleljenek ennek az 
irányelvnek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul megküldik a Bizottság 
számára.

Or. bg

Módosítás 148
Anna Rosbach

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok által elfogadott 
rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az 
irányelvre, vagy kihirdetésük alkalmával 
ilyen hivatkozással együtt kell 
megjelenniük. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

A tagállamok által elfogadott jogi 
rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az 
irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük 
alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell 
megjelenniük. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

Or. en

Indokolás

Ezt nem lehet előírni a nem jogi rendelkezések vagy kampányok tekintetében.

Módosítás 149
Anna Rosbach

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokban az esetekben, amikor a 
tagállamok a 2006-os naptári év során 
vagy azt követően már intézkedéseket 
tettek, a 2005-ös naptári évben felhasznált 
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összes könnyű műanyag hordtasak számát 
kell alapértéknek tekinteni.

Or. en

Indokolás

Mindenképpen lennie kell egy alapértéknek, hogy figyelembe lehessen venni a tagállamok 
korábbi teljesítményét.

Módosítás 150
Marusya Lyubcheva

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal 
nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek 
szövegét, amelyeket az ezen irányelv által 
szabályozott területen fogadnak el.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal 
programjaik és nemzeti joguk azon főbb 
rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az 
ezen irányelv által szabályozott területen 
fogadnak el.

Or. bg

Módosítás 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk

(1) A Bizottság az irányelv 
hatálybalépésétől számított öt év elteltével 
felülvizsgálja annak hatékonyságát.

(2) A felülvizsgálat magában foglalja az 
áruk vagy termékek eladási helyén a 
fogyasztók rendelkezésére bocsátott, 
ömlesztett, csomagolás nélküli 
élelmiszerek – például nyers hús, hal, 
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tejtermékek, gyümölcsök, zöldségek vagy 
édesipari termékek – csomagolását 
szolgáló, könnyű műanyag hordtasakok 
használatának csökkentésére vonatkozó 
célok meghatározásának értékelését.

Or. en


