
 

AM\1119856HU.docx  PE598.523v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3.2017 A8-0034/252 

Módosítás  252 

Julie Girling 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Hulladék 

COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD) 
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1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

2008/98/EK irányelv 

8 a cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

8. Az irányelv a következő 8a. cikkel 

egészül ki: 

törölve 

8a. cikk  

A kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszerekre vonatkozó általános 

követelmények 

 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a 8. cikk 1. bekezdése szerint 

létrehozott kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszerek megfeleljenek az alábbi 

követelményeknek:– egyértelműen 

meghatározzák az uniós piacon 

termékeket forgalomba hozó gyártók, az ő 

nevükben kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszereket működtető szervezetek, a 

hulladékgazdálkodással foglalkozó 

magán- vagy közszektorbeli szereplők, a 

helyi önkormányzatok, és adott esetben az 

újrahasználatra való előkészítés területén 

elismert gazdasági szereplők szerepét és 

felelősségét; 

 

– a hulladékhierarchiával összhangban 

lévő, mérhető hulladékgazdálkodási 

célértékeket határoznak meg annak 

érdekében, hogy legalább az adott 

rendszerre vonatkozó, az ebben az 

irányelvben, a 94/6/EK irányelvben, a 

000/53/EK irányelvben, a 006/66/EK 

irányelvben és a 01/19/EU irányelvben 
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foglalt mennyiségi célértékeket 

teljesítsék; 

– jelentéstételi rendszert hoznak létre a 

kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer 

hatálya alá tartozó gyártók által az Unió 

piacán forgalomba hozott termékekre 

vonatkozó adatok összegyűjtésére. Miután 

ezek a termékek hulladékká válnak, a 

jelentéstételi rendszernek biztosítania kell 

az ilyen hulladék gyűjtésére és kezelésére, 

valamint adott esetben a hulladékanyag-

áramokra vonatkozó adatok 

összegyűjtését; 

 

– egyenlő bánásmódot és 

megkülönböztetésmentességet biztosítanak 

a termékek gyártói, valamint a kis- és 

középvállalkozások számára. 

 

(2) A tagállamok megteszik a 

szükséges lépéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy 8. cikk (1) bekezdésének 

megfelelően létrehozott kiterjesztett 

gyártói felelősségi rendszerek által 

megcélzott hulladékbirtokosok 

tájékoztatást kapjanak a rendelkezésre 

álló hulladékgyűjtési rendszerekről és a 

szemetelés megelőzéséről. A tagállamok 

intézkedéseket hoznak annak érdekében 

is, hogy a hulladékbirtokosokat a meglévő 

elkülönített gyűjtési rendszerekben való 

részvételre ösztönözzék, különösen 

gazdasági ösztönzők vagy adott esetben 

előírások révén. 

 

(3) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak 

biztosítása érdekében, hogy bármely, egy 

termék gyártója nevében kiterjesztett 

gyártói felelősségi kötelezettségeket 

teljesítő szervezet megfeleljen a következő 

feltételeknek: 

 

a) egyértelműen meghatározott földrajzi 

területen egyértelműen meghatározott 

termékekkel és anyagokkal foglalkozik; 

 

b) rendelkezik a kiterjesztett gyártói 

felelősségi kötelezettségek teljesítéséhez 

szükséges működési és pénzügyi 
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eszközökkel; 

c) a szervezet pénzgazdálkodását, 

beleértve a (4) bekezdés a) és b) pontjában 

meghatározott követelményeknek való 

megfelelést is;– a szervezet 

pénzgazdálkodását, beleértve a (4) 

bekezdés a) és b) pontjában meghatározott 

követelményeknek való megfelelést is; 

 

az (1) bekezdés harmadik francia 

bekezdésének megfelelően gyűjtött és 

bejelentett adatok minőségét, és az 

1013/2006/EK rendelet követelményeinek 

való megfelelést; 

d) a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 

teszi a következőkre vonatkozó 

információkat:– a szervezet tulajdonosi 

köre és tagjai; 

 

– a gyártók által fizetett pénzügyi 

hozzájárulás; 

 

a hulladékgazdálkodással foglalkozó 

üzemeltetők kiválasztására irányuló 

eljárás. 

 

(4) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak 

biztosítására, hogy a gyártók által a 

kiterjesztett gyártói felelősségi 

kötelezettségeknek való megfelelés 

céljából fizetett pénzügyi hozzájárulás: 

 

a) az általuk az Unió piacán forgalomba 

hozott termékek teljes 

hulladékgazdálkodási költségét fedezze, 

beleértve a következőket:az (1) bekezdés 

második francia bekezdésében említett 

hulladékgazdálkodási célértékeknek való 

megfeleléshez szükséges elkülönített 

gyűjtési, válogatási és kezelési műveletek 

költsége, figyelembe véve a termékekből 

származó másodnyersanyagok 

újrahasználatából vagy értékesítéséből 

befolyó bevételeket; 

 

a hulladékbirtokosoknak a (2) bekezdéssel 

összhangban történő, megfelelő 

tájékoztatásából adódó költségek; 
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b) az egyes termékek vagy hasonló 

termékekből álló termékcsoportok 

életciklusának végén jelentkező tényleges 

költségek alapján módosításra kerüljön, 

figyelembe véve különösen a termékek 

újrahasználhatóságát és 

újrafeldolgozhatóságát; 

 

c) a nyújtott szolgáltatások optimalizált 

költségén alapuljon, amennyiben a 

kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer 

nevében közszektorbeli 

hulladékgazdálkodási üzemeltetők hajtják 

végre az operatív feladatokat. 

 

(5) A tagállamok megfelelő ellenőrzési 

és végrehajtási keretrendszert hoznak 

létre annak biztosítása érdekében, hogy a 

termékek gyártói végrehajtják kiterjesztett 

gyártói felelősségi kötelezettségeiket, a 

pénzügyi eszközök felhasználása 

megfelelően történik, és a rendszer 

működtetésében érintett valamennyi 

szereplő megbízható adatokat szolgáltat. 

 

Ha egy tagállam területén a gyártók 

nevében több szervezet is foglalkozik a 

kiterjesztett gyártói felelősségi 

kötelezettségek teljesítésével, a tagállam 

független hatóságot hoz létre a 

kiterjesztett gyártói felelősségi 

kötelezettségek teljesítésének 

felügyeletére. 

 

(6) A tagállamok létrehoznak egy 

platformot, amely rendszeres párbeszédet 

biztosít a kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszer végrehajtásában részt vevő 

valamennyi szereplő között, beleértve a 

magán- és közszektorbeli 

hulladékgazdálkodási üzemeltetőket, a 

helyi önkormányzatokat, és adott esetben 

az újrahasználatra való előkészítés 

területén elismert gazdasági szereplőket. 

 

(7) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak 

biztosítása érdekében, hogy a [beírandó 

dátum: tizennyolc hónappal ezen irányelv 

hatálybalépése után] előtt létrehozott 

kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek 
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az ezen időpontot követő huszonnégy 

hónapon belül megfeleljenek e cikk 

rendelkezéseinek. 

Or. en 

Indokolás 

Jóllehet a kiterjesztett gyártói felelősség fontos szerepet játszik a fokozott 

környezetvédelemben, a minimumkövetelmények meghatározása túlságosan sok előírás lenne. 

A hulladékokra vonatkozó jogalkotásnak a színvonalasabb rendszerek nagyobb számának 

ösztönzésére kell összpontosítania, de tervezésükben nagyobb rugalmasságot kell biztosítani. 

A célértékek megállapításával és a gyártó fizet elvének megerősítésével együtt nem szükséges 

ilyen merev megközelítést alkalmazni a kiterjesztett gyártói felelősség tagállami rendszerei 

követelményeinek megállapításakor. 

 

 


