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RÖVID INDOKOLÁS 

Az egyszer használatos műanyagokkal kapcsolatos kezdeményezés az EU körforgásos 

gazdaságra vonatkozó, szélesebb körű menetrendjének része, amely a tengeri hulladék 

csökkentésére irányuló gazdasági ösztönzőkkel fog foglalkozni. Ezen belül is főként az 

egyszer használatos műanyag termékek miatt kialakuló negatív externáliákat helyezi előtérbe. 

Az externáliák a gazdasági döntések harmadik felekre gyakorolt kompenzálatlan hatásai. Nem 

szerepelnek a hatás okozójának döntéshozatali folyamatában. Gazdasági szempontból ezek a 

piaci hiányosság egy formájának tekintendőek, és állami beavatkozást tehetnek szükségessé. 

Az egyszer használatos műanyag termékekből és a műanyagot tartalmazó halászeszközökből 

származó tengeri műanyag hulladék keletkezésének megelőzése és a műanyag hulladék 

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

mikroműanyagokra vonatkozó egyedi intézkedéseket egészíti ki. Miután a műanyag 

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

műanyag terméket és halászeszközt (úgynevezett makroműanyagot) azonosítottak be, 

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

tagállamok az óceánokban és a tengerpartokon található műanyag mennyiségének 

mérséklésével megfelelő válaszlépéseket tegyenek a tengeri hulladékok környezeti 

vonatkozásainak kezelése érdekében, valamint ezzel egyidejűleg a műanyagok tekintetében 

nagyobb figyelmet szenteljenek a körforgásos gazdaságra való áttérés tágabb témájának. 

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

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

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

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

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

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

fejlesztési céljainak végrehajtását sürgeti. 

A pénzügyi ágazatnak segítenie kell a vállalkozásokat abban, hogy többet fektessenek be a 

fenntartható megoldásokba, mielőtt a kormányok a politikai intézkedések eszközéhez 

nyúlnának. Az előadó úgy ítéli meg, hogy előnyösebb lenne a szigorúbb normákon alapuló 

megközelítés alkalmazása, amelynek következtében bizonyos szennyező termékek 

kiszorulnának a piacról, ugyanakkor a megközelítés egyben támogatná a K+F-t és az 

innovációt a költséghatékonyabb módon újrahasznosítható, biológiailag lebomló vagy 

ártalmatlan termékek vonatkozásában. Ezeket az új normákat ésszerű időn belül érvényesíteni 

kell annak érdekében, hogy a kkv-k ki tudják igazítani üzleti modelljüket, mivel a műanyag-

feldolgozó iparágában tevékenykedő 50 000 uniós vállalat többsége kkv. 

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

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

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

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

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

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

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

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

rendszer további 1,4 milliárd eurójukba kerülne. A Bizottság becslései szerint a halászati ipart 
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érintő többletköltségek a legjobb esetben is a bevétel 0,16%-ára fognak rúgni. Ugyanakkor a 

Bizottság a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer megvalósításának – teljes mértékben a 

végfelhasználóra hárított – végrehajtási költségeivel kapcsolatban nem bocsát rendelkezésre 

adatokat. 

A tengeri hulladék problémájának kezelése gazdasági lehetőségeket teremthet. A 

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

gazdaság elősegítésével növelhetik versenyképességüket. A tengeri hulladék keletkezésének 

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

beruházások hozzájárulhatnak a munkahelyteremtéshez és elmélyíthetik a technikai és 

tudományos készségeket. Jóllehet az egyszer használatos műanyag termékek mennyiségének 

csökkentésére irányuló kezdeményezés üdvözlendő, az arányosság biztosítása érdekében 

kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

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

módosításokat: 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

-1 preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) Az Unió gazdasági jóléte 

elválaszthatatlan a hosszú távú környezeti 

fenntarthatóságtól. A tagállamok 

gazdasági modelljeinek növekvő 

fenntarthatósága új lehetőségeket 

teremthet az innováció, a versenyképesség 

és a munkahelyteremtés terén. 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

-1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1a)  A műanyaghulladék kezelésével 

kapcsolatos kihívások lehetőséget 

teremthetnek arra, hogy az európai ipar 

globális vezető szerepre tegyen szert a 

körforgásos gazdaságra való átállás 
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tekintetében nyújtott megoldások terén. 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tengeri hulladék határokon 

átívelő természete miatt globális 

problémának számít. A tengeri hulladék 

csökkentése kulcsfontosságú lépés az 

Egyesült Nemzetek 14. fenntartható 

fejlesztési céljának teljesítéséhez, amely a 

fenntartható fejlődés érdekében az 

óceánok, tengerek és tengeri erőforrások 

megőrzésére és fenntartható használatára 

szólít fel.36 Az Uniónak ki kell vennie a 

részét a tengeri hulladék kezeléséből és 

arra kell törekednie, hogy a világ számára 

iránymutató szerepet töltsön be ezen a 

téren. Ebben az összefüggésben az Unió 

több nemzetközi fórum keretében – G20, 

G7, ENSZ – is azon dolgozik a 

partnereivel, hogy ösztönözze az 

összehangolt fellépést. Ez a 

kezdeményezés az Unió erre irányuló 

erőfeszítésének részét képezi. 

(3) A tengeri hulladék határokon 

átívelő természete miatt globális 

problémának számít. A műanyag hulladék 

keletkezésének sikeres megelőzése és a 

műanyag hulladék sikeres kezelése a 

nemzetközi együttműködés, és egy 

tudományos, tényeken alapuló 

megközelítés alkalmazása révén 

valósulhat meg a leghatékonyabban. A 

tengeri hulladék csökkentése 

kulcsfontosságú lépés az Egyesült 

Nemzetek 14. fenntartható fejlesztési 

céljának teljesítéséhez, amely a 

fenntartható fejlődés érdekében az 

óceánok, tengerek és tengeri erőforrások 

megőrzésére és fenntartható használatára 

szólít fel.36 Az Uniónak ki kell vennie a 

részét a tengeri hulladék kezeléséből és 

arra kell törekednie, hogy a világ számára 

iránymutató szerepet töltsön be ezen a 

téren. Ebben az összefüggésben az 

Uniónak meg kell erősítenie 

együttműködését, különösen a főbb 

szennyező országokkal és partnereivel 

közösen nemzetközi szinten – G20, G7, 

ENSZ – ösztönöznie kell az összehangolt 

fellépést. Ez a kezdeményezés az Unió a 

hulladék fenntartható és körforgásos 

gazdaság érdekében való csökkentésére 
irányuló erőfeszítésének részét képezi.  

__________________ __________________ 

36 Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 

Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én 

elfogadott 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó fenntartható fejlesztési 

menetrend. 

36 Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 

Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én 

elfogadott 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó fenntartható fejlesztési 

menetrend. 
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Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az erőforrásokat oda kell 

irányítani, ahol a legnagyobb szükség van 

rájuk, ezért ennek az irányelvnek csak a 

leggyakoribb egyszer használatos 

műanyagtermékekre kell vonatkozni, 

amelyek a becslések szerint az uniós 

tengerpartokon elvégzett számlálások során 

talált egyszer használatos műanyagok 

körülbelül 86 %-át teszik ki. 

(7) Az erőforrásokat oda kell 

irányítani, ahol a legnagyobb szükség van 

rájuk, ezért ennek az irányelvnek a 

leggyakrabban észlelt egyszer használatos 

műanyagtermékekre kell vonatkozni, 

amelyek a becslések szerint az uniós 

tengerpartokon elvégzett számlálások során 

talált egyszer használatos műanyagok 

körülbelül 86%-át teszik ki, ezenkívül a 

halászeszközökre is ki kell terjednie. A 

körforgásos gazdaságra való áttérés 

szükségessé fogja tennie az egyszer 

használatos műanyagtermékek teljes 

használatának csökkentését. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) Ez az irányelv nem sérti a 

94/62/EK irányelv 3. cikkének 1. pontja 

szerinti fogalommeghatározásnak 

megfelelően csomagolásnak minősülő 

egyszer használatos műanyagtermékekre 

vonatkozóan a 94/62/EK irányelvben 

meghatározott rendelkezéseket. 

Indokolás 

A 94/62/EK irányelv hatálya alá tartozó egyszer használatos műanyag csomagolások 

tekintetében pontosításra van szükség. 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az egyszer használatos 

műanyagtermékeket sokféle műanyagból 

lehet előállítani. A műanyagot általában 

úgy definiálják, hogy polimer anyagok, 

amelyekhez adalékanyagokat adhattak. 

Azonban ez a definíció egyes természetes 

polimerekre is igaz. A nem módosított 

természetes polimerek nem tartoznak a 

javaslat hatálya alá, mivel azok 

természetesen fordulnak elő a 

környezetben. Ezért a polimer 

1907/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 3. cikkének (5) 

bekezdésében szereplő 

fogalommeghatározását át kell dolgozni, és 

ennek az irányelvnek a céljából43 külön 

fogalommeghatározást kell alkalmazni. A 

módosított természetes polimerekkel vagy 

biotermelés-alapú, fosszilis vagy 

szintetikus alapanyagból gyártott 

műanyagok nem fordulnak elő a 

természetben, ezért azokra vonatkozik ez 

az irányelv. A műanyagok átdolgozott 

fogalommeghatározása így vonatkozik a 

polimer-alapú gumitermékekre és a 

biotermelés-alapú és biológiailag 

lebontható műanyagokra is, függetlenül 

attól, hogy biomasszából származnak-e, 

és/vagy úgy alakították-e ki azokat, hogy 

idővel biológiailag lebomoljanak. Egyes 

polimer anyagok nem képesek kész 

anyagok és termékek fő szerkezeti 

alkotóelemeként működni, például a 

polimer bevonatok, festékek, tinták és 

ragasztók. Ez az irányelv ezekre az 

anyagokra nem vonatkozik, ezért ezeket a 

fogalommeghatározás sem foglalja 

magában. 

(8) Az egyszer használatos 

műanyagtermékeket sokféle műanyagból 

lehet előállítani. A műanyagot általában 

úgy definiálják, hogy polimer anyagok, 

amelyekhez adalékanyagokat adhattak. 

Azonban ez a definíció egyes természetes 

polimerekre is igaz. A nem módosított 

természetes polimerek nem tartoznak a 

javaslat hatálya alá, mivel azok 

természetesen fordulnak elő a 

környezetben. Ezért a polimer 

1907/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 3. cikkének (5) 

bekezdésében szereplő 

fogalommeghatározását át kell dolgozni, és 

ennek az irányelvnek a céljából43 külön 

fogalommeghatározást kell alkalmazni. A 

módosított természetes polimerekkel vagy 

biotermelés-alapú, fosszilis vagy 

szintetikus alapanyagból gyártott 

műanyagok nem fordulnak elő a 

természetben, ezért azokra vonatkozik ez 

az irányelv. A műanyagok átdolgozott 

fogalommeghatározása így vonatkozik a 

polimer-alapú gumitermékekre és a 

biotermelés-alapú és biológiailag 

lebontható műanyagokra is, függetlenül 

attól, hogy biomasszából származnak-e, 

és/vagy úgy alakították-e ki azokat, hogy 

idővel biológiailag lebomoljanak. Egyes 

polimer anyagok nem képesek kész 

anyagok és termékek fő szerkezeti 

alkotóelemeként működni, például a 

polimer bevonatok, bélések vagy rétegek, 

festékek, tinták és ragasztók. Ez az 

irányelv ezekre az anyagokra nem 

vonatkozik, ezért ezeket a 

fogalommeghatározás sem foglalja 

magában. 

_________________ _________________ 

43 Az Európai Parlament és a Tanács 

1907/2006/EK rendelete 

(2006. december 18.) a vegyi anyagok 

regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról 

(REACH), az Európai Vegyianyag-

43 Az Európai Parlament és a Tanács 

1907/2006/EK rendelete 

(2006. december 18.) a vegyi anyagok 

regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról 

(REACH), az Európai Vegyianyag-
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ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK 

irányelv módosításáról, valamint a 

793/93/EGK tanácsi rendelet, az 

1488/94/EK bizottsági rendelet, a 

76/769/EGK tanácsi irányelv, a 

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

és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 

2006.12.30., 1. o.). 

ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK 

irányelv módosításáról, valamint a 

793/93/EGK tanácsi rendelet, az 

1488/94/EK bizottsági rendelet, a 

76/769/EGK tanácsi irányelv, a 

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

és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 

2006.12.30., 1. o.). 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Bizonyos egyszer használatos 

műanyagtermékek esetén nem állnak még 

rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb 

alternatívák, és a legtöbb ilyen jellegű 

egyszer használatos műanyagtermék 

fogyasztása várhatóan növekedni fog. 

Ennek a trendnek a megfordítása és a 

fenntarthatóbb megoldások felé történő 

elmozdulás támogatása érdekében elő kell 

írni, hogy a tagállamok hozzák meg a 

szükséges intézkedéseket e termékek 

fogyasztásának jelentős csökkentése 

érdekében, mégpedig úgy, hogy az ne 

veszélyeztesse az élelmiszerhigiéniát és az 

élelmiszerbiztonságot, a helyes higiéniai 

gyakorlatokat, a helyes gyártási 

gyakorlatokat, a fogyasztók tájékoztatását, 

vagy az Unió élelmiszerekről szóló 

jogszabályaiban meghatározott nyomon 

követhetőséget44. 

(11) Bizonyos egyszer használatos 

műanyagtermékek esetén nem állnak még 

rendelkezésre megfelelő és fenntarthatóbb 

alternatívák, és a legtöbb ilyen jellegű 

egyszer használatos műanyagtermék 

fogyasztása várhatóan növekedni fog. A 

fenntarthatóbb megoldások felé történő 

elmozdulás támogatása érdekében elő kell 

írni, hogy a tagállamok hozzák meg a 

szükséges intézkedéseket e termékek 

fogyasztásának jelentős csökkentése 

érdekében, ahogy azt a 94/62/EK rendelet 

keretében a műanyag hordtasakok 

esetében tették, és a 94/62/EK irányelv 

18. cikkének sérelme nélkül, és ne 

veszélyeztesse az élelmiszerhigiéniát és az 

élelmiszerbiztonságot, a helyes higiéniai 

gyakorlatokat, a helyes gyártási 

gyakorlatokat, a fogyasztók tájékoztatását, 

vagy az Unió élelmiszerekről szóló 

jogszabályaiban meghatározott nyomon 

követhetőséget44. A tagállamoknak 

ösztönözniük kell az újrafelhasználható 

termékek használatát, amelyek 

megfelelnek a körforgásos gazdaság 

céljainak, anélkül, hogy veszélyeztetnék az 

áruk szabad mozgását a belső piacon, és 

torzítanák az uniós és nem uniós gyártók 

közötti versenyt. Minden olyan 

intézkedést, amelynek célja az egyszer 

használatos műanyag termékek 
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fogyasztásának jelentős csökkentése, 

arányosan össze kell hangolni ezen 

irányelv célkitűzéseivel. Az 

intézkedéseknek figyelembe kell venniük a 

termékek teljes életciklusa során 

jelentkező hatásokat.  

__________________ __________________ 

 43a Az Európai Parlament és a Tanács 

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

a csomagolásról és a csomagolási 

hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10–

23. o.) 

44 Az élelmiszerjog általános elveiről és 

követelményeiről szóló 178/2002/EK 

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

élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK 

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

az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 

érintkezésbe kerülő anyagokról és 

tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet, és 

az élelmiszerbiztonságról, higiéniáról és 

címkézésről szóló egyéb vonatkozó 

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

17. o.). 

44 Az élelmiszerjog általános elveiről és 

követelményeiről szóló 178/2002/EK 

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

élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK 

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

az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 

érintkezésbe kerülő anyagokról és 

tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet, és 

az élelmiszerbiztonságról, higiéniáról és 

címkézésről szóló egyéb vonatkozó 

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

17. o.). 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A tagállamok számára a 

94/62/EK irányelvvel összhangban elő kell 

írni, hogy értesíteniük kell a Bizottságot a 

csomagolásokkal kapcsolatos minden 

intézkedés tervezetéről azok elfogadása 

előtt úgy, hogy meg lehessen állapítani, 

hogy azok akadályozzák-e a belső piac 

működését. 

Indokolás 

Az egyszer használatos műanyag csomagolások kérdésének kezelése során fontos a 

94/62/EK irányelv, különösen annak 16. (értesítés) és 18. cikke (a forgalomba hozatal 

szabadsága) és ezen irányelv egységességének biztosítása, és a csomagolások belső piacának 
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védelme. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Bizonyos egyszer használatos 

műanyagtermékek azért kerülnek a 

környezetbe, mert nem megfelelő a 

hulladékkezelésük, például a 

csatornarendszerbe kerülnek vagy más 

helytelen módon kerülnek ki a 

környezetbe. Ezért azoknál az egyszer 

használatos műanyagtermékeknél, 

amelyeket gyakran ürítenek a 

csatornarendszerbe vagy hulladékként 

történő kezelésük más módon helytelen, 

jelölési követelményt kell támasztani. A 

jelölésnek tájékoztatni kell a fogyasztót a 

megfelelő hulladékártalmatlanítási 

lehetőségekről és/vagy a kerülendő 

hulladékártalmatlanítási opciókról és/vagy 

a helytelen hulladékkezelés miatt 

jelentkező negatív környezeti hatásokról. A 

Bizottságot fel kell hatalmazni a jelölés 

harmonizált formátumának kialakítására, 

amelynek során, adott esetben, 

reprezentatív fogyasztói csoportokkal 

tesztelni kell a javasolt jelölést annak 

biztosítása érdekében, hogy az hatékony és 

közérthető legyen. 

(14) Bizonyos egyszer használatos 

műanyagtermékek azért kerülnek a 

környezetbe, mert nem megfelelő a 

hulladékkezelésük, például a 

csatornarendszerbe kerülnek vagy más 

helytelen módon kerülnek ki a 

környezetbe. Ezért azoknál az egyszer 

használatos műanyagtermékeknél, 

amelyeket gyakran ürítenek a 

csatornarendszerbe vagy hulladékként 

történő kezelésük más módon helytelen, 

jelölési követelményt kell támasztani. A 

jelölésnek tájékoztatni kell a fogyasztót a 

megfelelő hulladékártalmatlanítási 

lehetőségekről és/vagy a kerülendő 

hulladékártalmatlanítási opciókról és/vagy 

a helytelen hulladékkezelés miatt 

jelentkező negatív környezeti hatásokról. A 

Bizottságot fel kell hatalmazni a jelölés 

harmonizált formátumának, például egy 

logónak a kialakítására, amelynek során, 

adott esetben, reprezentatív fogyasztói 

csoportokkal tesztelni kell a javasolt 

jelölést annak biztosítása érdekében, hogy 

az hatékony és közérthető legyen. Ebben a 

folyamatban a Bizottságnak figyelembe 

kell vennie az e célból elfogadott, meglévő 

ágazati önkéntes megállapodásokat. 

Ezenkívül a tagállamok megállapíthatnak 

visszatartó erejű bírságokra és 

szankciókra vonatkozó szabályokat, 

amelyek azokra vonatkoznak, akik a 

hulladék környezetbe való kikerüléséért 

felelősek. 

 

Módosítás  10 
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Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Azon egyszer használatos 

műanyagtermékek esetén, ahol még nem 

állnak rendelkezésre megfelelő és 

fenntarthatóbb alternatívák, a 

tagállamoknak „a szennyező fizet” elv 

alapján kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszereket is be kell vezetni, amelyek 

fedezik a hulladékgazdálkodás és a 

szeméttakarítás költségeit, valamint 

azoknak a figyelemfelkeltő 

intézkedéseknek a költségeit, amelyek az 

ilyen jellegű szemetelés megelőzésére és 

csökkentésére irányulnak. 

(15) Azon egyszer használatos 

műanyagtermékek esetén, ahol még nem 

állnak rendelkezésre megfelelő és 

fenntarthatóbb alternatívák, a 

tagállamoknak „a szennyező fizet” elv 

alapján kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszereket is be kell vezetni, amelyek 

fedezik a hulladékgazdálkodás szükséges 

költségeit a 2008/98/EK irányelv 8. és 

8a. cikkével és a 94/62/EK irányelv 

7. cikkével összhangban, valamint azoknak 

a figyelemfelkeltő intézkedéseknek a 

költségeit, amelyek az ilyen jellegű 

szemetelés megelőzésére és csökkentésére 

irányulnak. 

Indokolás 

A szemetelés elleni küzdelemnek az illetékes hatóságok, a gyártók és a fogyasztók közös 

erőfeszítésének kell lennie. A szemetelés problémája nem oldható meg a takarítási 

költségeknek a gyártóval történő megfizetésével; a probléma megoldása érdekében meg kell 

változtatni a fogyasztói szokásokat, amely a fogyasztók oktatása és a meglévő jogszabályok 

betartása révén valósulhat meg. A szemetelés megelőzése sokkal hatékonyabb módszer. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) A belső piaci verseny torzulásának 

megakadályozása érdekében biztosítani 

kell a kiterjesztett gyártói felelősségre 

vonatkozó intézkedések egységes 

végrehajtását. 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

 (15b) A gazdasági ösztönzők képesek 

befolyásolni a fogyasztói döntéseket, 

ösztönözhetnek bizonyos fogyasztói 

szokásokat, vagy visszatarthatják a 

fogyasztókat azoktól, és ennélfogva 

hatékony megelőző intézkedésként 

alkalmazhatók az egyes műanyagok 

környezetre gyakorolt hatásának 

csökkentése érdekében. 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az hátrahagyott, elveszített vagy 

más módon a környezetbe juttatott, 

műanyag-tartalmú halászeszközökből 

származó műanyag nagy aránya azt jelzi, 

hogy a jelenleg létező jogi 

követelmények46 nem nyújtanak elég 

ösztönzést arra, hogy az ilyen 

halászeszközöket összegyűjtés és 

hulladékkezelés céljából visszajuttassák a 

partra. A kikötői befogadólétesítményeknél 

a hajókról történő hulladékleadás uniós jog 

alapján tervezett közvetett díjrendszere 

megszünteti a hajók esetében azt az 

ösztönzést, hogy a hulladékaikat a tengerbe 

ürítsék, és biztosítja a hulladékleadás jogát. 

A rendszert azonban további pénzügyi 

ösztönzőkkel kell kiegészíteni a halászok 

esetében, hogy a halászeszközökből 

származó hulladékaikat partra hozzák, és el 

kell kerülni, hogy a fizetendő közvetett 

hulladékdíj esetleg növekedjen. Mivel a 

halászeszközökben lévő műanyag 

alkatrészek magas újrahasznosítási 

potenciállal rendelkeznek, a tagállamoknak 

„a szennyező fizet” elv alapján kiterjesztett 

gyártói felelősségi rendszereket is be kell 

vezetni a műanyagot tartalmazó 

halászeszközökre, ezzel elősegítve a 

hulladékká vált halászeszközök 

(16) Az hátrahagyott, elveszített vagy 

más módon a környezetbe juttatott, 

műanyag-tartalmú halászeszközökből 

származó műanyag nagy aránya azt jelzi, 

hogy a jelenleg létező jogi 

követelmények46 nem nyújtanak elég 

ösztönzést arra, hogy az ilyen 

halászeszközöket összegyűjtés és 

hulladékkezelés céljából visszajuttassák a 

partra. A kikötői befogadólétesítményeknél 

a hajókról történő hulladékleadás uniós jog 

alapján tervezett közvetett díjrendszere 

megszünteti a hajók esetében azt az 

ösztönzést, hogy a hulladékaikat a tengerbe 

ürítsék, és biztosítja a hulladékleadás jogát. 

A rendszer azonban nem eléggé hatékony 

ahhoz, hogy a halászok a 

halászeszközökből származó hulladékaikat 

partra hozzák. Mivel a halászeszközökben 

lévő műanyag alkatrészek magas 

újrahasznosítási potenciállal rendelkeznek, 

a tagállamoknak „a szennyező fizet” elv 

alapján kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszereket is be kell vezetni a műanyagot 

tartalmazó halászeszközökre, ezzel 

finanszírozva az ilyen halászeszközök 

eredményes hulladékgazdálkodását, 

különösen az újrahasznosítást. Emellett a 

Bizottságnak és a tagállamoknak együtt 
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elkülönített gyűjtését, valamint az ilyen 

halászeszközök eredményes 

hulladékgazdálkodásának, különösen az 

újrahasznosításnak a finanszírozását. 

kell működniük a halászeszközökből 

származó hulladék csökkentésére irányuló 

mechanizmusok létrehozása és a 

hulladékká vált halászeszközök 

elkülönített gyűjtésének elősegítése 

érdekében. 

__________________ __________________ 

46 A Tanács 1224/2009/EK rendelete, a 

2000/59/EK irányelv és a 2008/98/EK 

irányelv. 

46 A Tanács 1224/2009/EK rendelete, a 

2000/59/EK irányelv és a 2008/98/EK 

irányelv. 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A műanyagtartalmú tengeri 

hulladékot eredményező szemetelés és a 

hulladékártalmatlanítás egyéb helytelen 

formáinak elkerülése érdekében a 

fogyasztókat megfelelően tájékoztatni kell 

a rendelkezésre álló legmegfelelőbb 

hulladékkezelési lehetőségekről és/vagy a 

kerülendő hulladékkezelési opciókról, a 

hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos 

bevált gyakorlatokról és a helytelen 

ártalmatlanítási gyakorlatok környezetre 

gyakorolt hatásáról, valamint az egyes 

egyszer használatos műanyagtermékek és 

halászeszközök műanyagtartalmáról. Ezért 

elő kell írni, hogy a tagállamok tegyenek 

tudatosságot növelő figyelemfelkeltő 

intézkedéseket, gondoskodva arról, hogy 

ezek az információk eljussanak a 

fogyasztókhoz. A tájékoztatás nem 

tartalmazhat az egyszer használatos 

műanyagtermékek használatára buzdító 

reklámelemeket. A tagállamoknak kell 

megválasztani azokat az intézkedéseket, 

amelyek a termék jellege vagy használata 

alapján a legmegfelelőbbek. Az egyszer 

használatos műanyagtermékek és a 

műanyagtartalmú halászeszközök 

gyártóinak kell fedezni a figyelemfelkeltő 

intézkedések költségeit, a kiterjesztett 

(18) A műanyagtartalmú tengeri 

hulladékot eredményező szemetelés és a 

hulladékártalmatlanítás egyéb helytelen 

formáinak elkerülése érdekében a 

fogyasztókat megfelelően tájékoztatni kell 

a rendelkezésre álló legmegfelelőbb 

hulladékkezelési lehetőségekről és/vagy a 

kerülendő hulladékkezelési opciókról, a 

hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos 

bevált gyakorlatokról és a helytelen 

ártalmatlanítási gyakorlatok környezetre 

gyakorolt hatásáról, valamint az egyes 

egyszer használatos műanyagtermékek és 

halászeszközök műanyagtartalmáról. Ezért 

elő kell írni, hogy a tagállamok tegyenek 

tudatosságot növelő figyelemfelkeltő 

intézkedéseket, az iskolákban folytatott 

oktató kampányokat beleértve, 

gondoskodva arról, hogy ezek az 

információk eljussanak a fogyasztókhoz, 

így ösztönözve őket a szokásaik 

megváltoztatására és a 

hulladékmegelőzésben való aktívabb 

részvételre. A tagállamoknak kell 

megválasztani azokat az intézkedéseket, 

amelyek a regionális feltételek, a termék 

jellege vagy használata alapján a 

legmegfelelőbbek. Külön gondot kell 

fordítani arra, hogy ne torzuljon a verseny 
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gyártói felelősségvállalási 

kötelezettségükön keresztül. 
az egyszer használatos műanyagtermékek 

és a műanyagtartalmú halászeszközök 

gyártói és azon Unión kívüli 

versenytársaik között, amelyek a 

termékeiket az egységes piacon 

árusíthatják. Az egyszer használatos 

műanyagtermékek és a műanyagtartalmú 

halászeszközök gyártóinak részt kell 

venniük a figyelemfelkeltő 

intézkedésekben, a felelősségvállalásukon 
keresztül. A termelők nem kötelezhetőek 

ezen figyelemfelkeltő kampányok 

költségeinek fedezésére. A szemetelés 

elleni küzdelem az illetékes hatóságok, a 

gyártók és a fogyasztók közös erőfeszítése. 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) Az Európai Parlament, az Európai 

Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 

közötti, a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodás48 22. pontja 

értelmében a Bizottság elvégzi ennek az 

irányelvnek az értékelését. Az értékelésnek 

az ezen irányelv végrehajtása során 

összegyűlt tapasztalaton és összegyűjtött 

adatokon, valamint a 2008/56/EK irányelv 

és a 2008/98/EK irányelv értelmében 

gyűjtött adatokon kell alapulnia. Az 

értékelés alapján kell felmérni, hogy 

szükség van-e további intézkedésekre, 

illetve arra, hogy az Unión belüli tengeri 

hulladék nyomon követése céljából felül 

kell-e vizsgálni az egyszer használatos 

műanyagtermékek mellékletben szereplő 

listáját. Ez az értékelés méri fel azt is, hogy 

az időközben végbement tudományos és 

műszaki haladás – beleértve a biológiailag 

lebontható anyagok fejlődését, a 

műanyagok tengeri környezetben történő 

biológiai lebonthatóságára vonatkozó 

kritériumok vagy szabványok fejlődését is 

(22) Az Európai Parlament, az Európai 

Unió Tanácsa és az Európai Bizottság 

közötti, a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodás48 22. pontja 

értelmében a Bizottság elvégzi ennek az 

irányelvnek az értékelését. Az értékelésnek 

az ezen irányelv végrehajtása során 

összegyűlt tapasztalaton és összegyűjtött 

adatokon, valamint a 2008/56/EK irányelv 

és a 2008/98/EK irányelv értelmében 

gyűjtött adatokon kell alapulnia. Az 

értékelés alapján kell felmérni, hogy 

szükség van-e további intézkedésekre, 

illetve arra, hogy az Unión belüli tengeri 

hulladék nyomon követése céljából felül 

kell-e vizsgálni az egyszer használatos 

műanyagtermékek mellékletben szereplő 

listáját. Ez az értékelés méri fel azt is, hogy 

az időközben végbement tudományos és 

műszaki haladás – beleértve a biológiailag 

lebontható anyagok fejlődését, a 

műanyagok tengeri környezetben történő 

biológiai lebonthatóságára vonatkozó 

kritériumok vagy szabványok fejlődését is 
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– lehetővé teszi-e egyes egyszer 

használatos műanyagtermékek tengeri 

környezetben történő biodegradációjára 

vonatkozó szabványok felállítását. Ez a 

szabvány egy ellenőrzési szabványt 

tartalmazna annak megállapítására, hogy a 

tengeri környezetben történő fizikai és 

biológiai lebomlás eredményeképpen a 

műanyag teljesen lebomlik-e szén-dioxidra 

(CO2), biomasszára és vízre, mégpedig 

olyan rövid idő alatt, hogy a műanyag ne 

tudjon károkat okozni a tengeri életben, és 

a műanyag ne tudjon összegyűlni a 

környezetben. Ebben az esetben a fenti 

szabványt teljesítő egyszer használatos 

műanyagtermékek mentességet kaphatnak 

a forgalomba hozatal tilalma alól. Bár a 

műanyagokra vonatkozó európai stratégia 

már tervez lépéseket ezen a területen, 

ugyanakkor felismeri, hogy a 

biodegradábilis tulajdonságokkal 

rendelkező műanyagok szabályozási 

keretének meghatározásával kapcsolatban 

nehézségek merülnek fel, mivel a tengeri 

környezet tengerenként különbözik. 

– lehetővé teszi-e egyes egyszer 

használatos műanyagtermékek tengeri 

környezetben történő biodegradációjára 

vonatkozó szabványok felállítását. Ez a 

szabvány egy ellenőrzési szabványt 

tartalmazna annak megállapítására, hogy a 

tengeri környezetben történő fizikai és 

biológiai lebomlás eredményeképpen a 

műanyag teljesen lebomlik-e szén-dioxidra 

(CO2), biomasszára és vízre, mégpedig 

olyan rövid idő alatt, hogy a műanyag ne 

tudjon károkat okozni a tengeri életben, és 

a műanyag ne tudjon összegyűlni a 

környezetben. Ebben az esetben a fenti 

szabványt teljesítő egyszer használatos 

műanyagtermékek mentességet kaphatnak 

a forgalomba hozatal tilalma alól. Bár a 

műanyagokra vonatkozó európai stratégia 

már tervez lépéseket ezen a területen, 

ugyanakkor felismeri, hogy a 

biodegradábilis tulajdonságokkal 

rendelkező műanyagok szabályozási 

keretének meghatározásával kapcsolatban 

nehézségek merülnek fel, mivel a tengeri 

környezet tengerenként különbözik. Ennek 

az értékelésnek fel kell mérnie továbbá az 

ezen irányelv által leginkább érintett 

ágazatokra kifejtett gazdasági hatást, 

ideértve a megfelelési költségeket is. 

__________________ __________________ 

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

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv célja egyes 

műanyagtermékek környezetre, különösen 

a vízi környezetre és az emberi egészségre 

gyakorolt hatásának megelőzése és 

csökkentése, valamint a körforgásos 

gazdaságra történő átmenet támogatása 

innovatív üzleti modellekkel, termékekkel 

és anyagokkal, hozzájárulva ezáltal a belső 

Ezen irányelv célja egyes 

műanyagtermékek környezetre, különösen 

a vízi környezetre és az emberi egészségre 

gyakorolt hatásának megelőzése és jelentős 

csökkentése, valamint a körforgásos 

gazdaságra történő átmenet 

előmozdításában az EU által betöltött 

vezető szerep megerősítése innovatív és 
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piac hatékony működéséhez is. fenntartható üzleti modellekkel, 

termékekkel és nem mérgező anyagokkal, 

hozzájárulva ezáltal a belső piac hatékony 

működéséhez is. 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállam megteszi a megfelelő 

intézkedéseket a melléklet A. részében 

felsorolt egyszer használatos 

műanyagtermékek fogyasztásának jelentős 

csökkentése érdekében a saját területén ... 

dátumig [hat évvel az irányelv 

átültetésének végső határidejét követően]. 

A tagállam a 94/62/EK irányelv 18. 

cikkének sérelme nélkül megteszi a 

megfelelő intézkedéseket a melléklet A. 

részében felsorolt egyszer használatos 

műanyagtermékek fogyasztásának jelentős 

csökkentése érdekében a saját területén ... 

dátumig [négy évvel az irányelv 

átültetésének végső határidejét követően]. 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a melléklet E. részében felsorolt és az 

Unió piacán forgalomba hozott összes 

egyszer használatos műanyagtermékre 

kiterjesztett gyártói felelősségvállalási 

rendszereket alkotnak meg, a 2008/98/EK 

irányelv kiterjesztett gyártói felelősségre 

vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. 

(1) A tagállamok a melléklet 

E. részében felsorolt és az Unió piacán 

forgalomba hozott összes egyszer 

használatos műanyagtermékre kiterjesztett 

gyártói felelősségvállalási rendszereket 

alkotnak meg, feltéve, hogy nem áll fenn a 

verseny torzulásának veszélye, továbbá a 

behozott termékek és a belföldön előállított 

termékek egyenlő hatással vannak a piaci 

árakra. A 2008/98/EK irányelv kiterjesztett 

gyártói felelősségre vonatkozó 

rendelkezéseinek való megfelelést 

biztosítani kell. 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdés értelmében kialakított 

rendszerekkel kapcsolatban a tagállamok 

gondoskodnak arról, hogy a melléklet E. 

részében felsorolt egyszer használatos 

műanyagtermékek gyártói fedezik az ezen 

egyszer használatos műanyagtermékekből 

álló hulladékok összegyűjtésének, majd 

szállításának és kezelésének költségeit, ide 

értve a szeméttakarítás költségeit, valamint 

a termékekkel kapcsolatban a 10. cikkben 

leírt figyelemfelkeltő intézkedések 

költségeit is. 

Az (1) bekezdés értelmében kialakított 

rendszerekkel kapcsolatban a tagállamok 

gondoskodnak arról, hogy a melléklet 

E. részében felsorolt egyszer használatos 

műanyagtermékek gyártói fedezik az ezen 

egyszer használatos műanyagtermékekből 

álló hulladékok összegyűjtésének, majd 

szállításának és kezelésének szükséges 

költségeit a 2008/98/EK irányelv 8. és 

8a. cikkében meghatározottak szerint, ide 

értve a szeméttakarítás költségeit, valamint 

a termékekkel kapcsolatban a 10. cikkben 

leírt figyelemfelkeltő intézkedések 

költségeit is. 

Indokolás 

A szemetelés elleni küzdelem az illetékes hatóságok, a gyártók és a fogyasztók közös 

erőfeszítése. A szemetelés problémája nem oldható meg a takarítási költségeknek a gyártóval 

történő megfizetésével; a probléma megoldása érdekében meg kell változtatni a fogyasztói 

szokásokat, amely a fogyasztók oktatása és a meglévő jogszabályok betartása révén 

valósulhat meg. A szemetelés megelőzése sokkal hatékonyabb módszer. 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A Bizottság e cikkel összhangban a 

kiterjesztett gyártói felelősséggel 

kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról 

szóló iránymutatást ad ki, a költségek 

elosztására kiterjedően. 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 4 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 (4b) Az illetékes hatóság biztosítja, 

hogy a kiterjesztett gyártói felelősséggel 

összefüggésben a gyártóra háruló 

költségek arányosak, és hogy ezekről a 

költségekről az érintett gazdálkodó 

egységek rendszeresen, hozzáférhető és 

átlátható módon értesülnek. 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a vonatkozó kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalási rendszerekhez 

meghatározhatnak elkülönített gyűjtésre 

vonatkozó célokat. 

b) a vonatkozó kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalási rendszerekhez 

meghatározhatnak elkülönített gyűjtésre 

vonatkozó célokat, vagy 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) olyan hulladékgyűjtési rendszereket 

hoznak létre, amelyek hatékonynak 

bizonyultak és alkalmasnak találják őket a 

célok elérésére. 

 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A tagállamok – adott esetben – 

bevezethetnek többek között 

figyelemfelkeltő intézkedéseket. Ezek a 

figyelemfelkeltő intézkedések 

megvalósulhatnak például iskolákban 
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vagy vállalatoknál. 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az intézkedések koordinálása Az intézkedések tagállamok közötti 

koordinálása 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11a. cikk 

 Az intézkedések nemzetközi szintű 

összehangolása 

 A Bizottság a tagállamokkal 

együttműködve törekszik az egyes 

műanyag termékek környezetre gyakorolt 

hatását csökkentő és a fenntartható 

gazdasági modellekre való áttérést 

támogató intézkedések nemzetközi szintű 

összehangolására. 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság … dátumig [hat évvel 

az irányelv átültetésének végső határidejét 

követően] elvégzi az irányelv értékelését. 

Az értékelés a 13. cikkben foglaltak szerint 

rendelkezésre álló információkon alapul. A 

tagállamok a Bizottság rendelkezésére 

bocsátanak a (2) bekezdésben említett 

jelentés kiértékeléséhez és elkészítéséhez 

(1) A Bizottság … dátumig [öt évvel az 

irányelv átültetésének végső határidejét 

követően] elvégzi az irányelv értékelését. 

Az értékelés a 13. cikkben foglaltak szerint 

rendelkezésre álló információkon alapul. A 

tagállamok a Bizottság rendelkezésére 

bocsátanak a (2) bekezdésben említett 

jelentés kiértékeléséhez és elkészítéséhez 



 

PE625.356v02-00 20/23 AD\1163363HU.docx 

HU 

szükséges minden további információt. szükséges minden további információt. 

 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) melyek az ezen irányelv által 

leginkább érintett ágazatokra gyakorolt 

gazdasági hatások, valamint a gazdasági 

hatás és a megfelelőségi költségek 

megfelelnek-e a Bizottság 

hatásvizsgálatában szereplő 

előrejelzéseknek. 

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) az irányelv végrehajtása gyakorolt-

e bármilyen negatív hatást a javaslat által 

leginkább érintett ágazatok 

versenyképességére a nem uniós 

székhelyű versenytársaikkal szemben. 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – D rész – 2 francia bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– Nedves törlőkendők, azaz előre 

megnedvesített kozmetikai, háztartási vagy 

ipari törlőkendők 

– Nedves törlőkendők, azaz előre 

megnedvesített kozmetikai, háztartási vagy 

ipari törlőkendők és előre megnedvesített, 

hulladékká vált toalettpapír 

 

Módosítás  31 
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Irányelvre irányuló javaslat 

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

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – Dohánytermékek szűrővel, 

valamint azok a szűrők, amelyeket a 

dohánytermékekkel történő együttes 

használathoz hoznak forgalomba. 

Indokolás 

A cigarettacsikkek a vízpartokon a második leggyakoribb tárgyak, és egyetlen csikk legalább 

500 liter vizet szennyez be. Ezért nagyon fontos, hogy a fogyasztók tisztában legyenek annak 

következményeivel, ha a cigarettákat eldobják az utcán. 
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