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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás 

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogi aktus tervezetének módosításai 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 

aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra vonatkozik, a 

fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező 

jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

A Bizottság javaslata egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának 

csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 

(COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2018)0340), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 

Parlamenthez (C8-0218/2018), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1, 

– tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére2,  

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

jelentésére, valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság, Ipari, Kutatási és Energiaügyi 

Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Bizottság, a Halászati Bizottság és a Jogi Bizottság véleményeire 

(A8-0000/2018),  

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 

másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 

módosítani kívánja; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

                                                 
1 HL C 0., 0000.0.0., 0. o. 
2 HL C 0., 0000.0.0., 0. o. 



 

PE623.714v01-00 6/44 PR\1155806HU.docx 

HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A műanyag sokféle 

felhasználhatósága és viszonylag alacsony 

költségei miatt ez az anyag egyre jobban 

átszövi a mindennapi életet. Egyre 

növekvő alkalmazása olyan rövid életű 

alkalmazásokban, amelyeket nem 

újrahasznosításra vagy költséghatékony 

újrafeldolgozásra terveztek, azt 

eredményezi, hogy a kapcsolódó gyártási 

és fogyasztási szerkezet egyre kevésbé 

hatékony, ugyanakkor egyre lineárisabb. 

Ezért a körforgásos gazdaságra vonatkozó 

cselekvési terv32 keretében a Bizottság 

megalkotta a műanyagokkal kapcsolatos 

európai stratégiát33, amelynek kezelnie kell 

a műanyaghulladék folyamatosan növekvő 

keletkezését és annak a környezetbe, 

különösen a tengeri környezetbe 

szivárgását, annak érdekében, hogy elérjük 

a műanyagok valóban körforgásos 

életciklusát. 

(1) A műanyag sokféle 

felhasználhatósága és viszonylag alacsony 

költségei miatt ez az anyag egyre jobban 

átszövi a mindennapi életet. A műanyag 

világszintű előállítása jelentősen 

megnövekedett, és 2017-ben elérte a 

348 millió tonnát. Az európai arány az 

előállítás 18,5%-át tette ki (64,4 millió 

tonna, az előző évhez képest mért 

előállításhoz képest 3,4%-os növekedés). 
Egyre növekvő alkalmazása olyan rövid 

életű alkalmazásokban, amelyeket nem 

újrahasznosításra vagy költséghatékony 

újrafeldolgozásra terveztek, azt 

eredményezi, hogy a kapcsolódó gyártási 

és fogyasztási szerkezet egyre kevésbé 

hatékony, ugyanakkor egyre lineárisabb. 

Ezért a körforgásos gazdaságra vonatkozó 

cselekvési terv keretében a Bizottság 

megalkotta a műanyagokkal kapcsolatos 

európai stratégiát, amelynek kezelnie kell a 

műanyaghulladék folyamatosan növekvő 

keletkezését és annak a környezetbe, 

különösen a tengeri környezetbe 

szivárgását, annak érdekében, hogy elérjük 

a műanyagok valóban körforgásos 

életciklusát. 

__________________ __________________ 

32A Bizottság közleménye az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának Az anyagkörforgás 

megvalósítása – a körforgásos gazdaságra 

vonatkozó uniós cselekvési terv 

(COM(2015) 0614 final). 

32A Bizottság közleménye az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának Az anyagkörforgás 

megvalósítása – a körforgásos gazdaságra 

vonatkozó uniós cselekvési terv 

(COM(2015) 0614 final). 

33A Bizottság közleménye az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának A műanyagok 

körforgásos gazdaságban betöltött 

szerepével kapcsolatos európai stratégia 

(COM(2018) 28 final). 

33A Bizottság közleménye az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának A műanyagok 

körforgásos gazdaságban betöltött 

szerepével kapcsolatos európai stratégia 

(COM(2018) 28 final). 

Or. en 
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Indokolás 

Még ha ez világszintű probléma is, az Európai Uniónak vállalnia kell a felelősségét, és 

nemzetközileg vezető szerepet kell betöltenie a tengeri hulladék elleni küzdelemben. 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A műanyagok hasznos szerepet 

játszanak a gazdaságban, és számos 

ágazatban alapvető alkalmazási 

lehetőségeket biztosítanak. A 

műanyagokat többek között a csomagolási 

ágazatban (40%) és az építkezési 

ágazatban (20%) használják. Ezenkívül a 

műanyag használata fontos az 

autóiparban, az elektromos és 

elektronikus berendezések iparában és a 

mezőgazdasági ágazatban. Mindazonáltal 

az egyes műanyagtermékek jelentős 

negatív környezeti, egészségügyi és 

gazdasági hatásai szükségessé teszik a jogi 

keret kialakítását e nem szándékos 

hatások csökkentése érdekében, beleértve 

akár a bizonyos, egyéb alternatívával 

rendelkező, egyszeri használatra alkalmas 

termékek forgalmazásának korlátozásán 

keresztül. 

Or. en 

Indokolás 

Fontos rámutatni arra, hogy ez nem a műanyag elleni jogalkotási javaslat, amely anyag úgy 

forradalmasította az életünket, mint kevés más találmány. A műanyag azonban mindenhol ott 

van, és az eldobható műanyag tárgyak elárasztják a folyóinkat, tengereinket és óceánjainkat. 

Ezért sürgős fellépésre van szükség európai szinten, beleértve a jogalkotást. 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az újrafelhasználható termékeket és 

újrahasznosítási rendszereket előtérbe 

helyező körforgásos szemlélet a keletkező 

hulladék csökkenését eredményezi, és ez a 

fajta megelőzés képezi az Európai 

Parlament és a Tanács 2008/98/EK 

irányelve34 4. cikkében foglalt 

hulladékhierarchia csúcspontját. Ez a fajta 

szemlélet az Egyesült Nemzetek 

fenntartható fogyasztási és termelési 

szokások kialakítására irányuló 12. 

fenntartható fejlesztési céljával35 is 

összhangban van. 

(2) A veszélyes anyagokat nem 

tartalmazó újrafelhasználható termékeket 

és újrahasznosítási rendszereket előtérbe 

helyező körforgásos szemlélet a keletkező 

hulladék csökkenését eredményezi, és ez a 

fajta megelőzés képezi az Európai 

Parlament és a Tanács 2008/98/EK 

irányelve34 4. cikkében foglalt 

hulladékhierarchia csúcspontját. Ez a fajta 

szemlélet az Egyesült Nemzetek 

fenntartható fogyasztási és termelési 

szokások kialakítására irányuló 12. 

fenntartható fejlesztési céljával35 is 

összhangban van. 

__________________ __________________ 

34Az Európai Parlament és a Tanács 

2008/98/EK irányelve (2008. november 

19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 

2008.11.22., 3. o.). 

34Az Európai Parlament és a Tanács 

2008/98/EK irányelve (2008. november 

19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 

2008.11.22., 3. o.). 

35Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 

Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én 

elfogadott 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó fenntartható fejlesztési 

menetrend. 

35Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 

Közgyűlésén 2015. szeptember 25-én 

elfogadott 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó fenntartható fejlesztési 

menetrend. 

Or. en 

Indokolás 

Az irányelv célja, hogy szembeszálljon az egyszer használatos műanyagok környezetvédelmi 

hatásaival. A koherens, körforgásos megközelítés biztosítása érdekében az irányelvnek az 

egyszer használatos műanyagok nem mérgező alternatíváit kell előmozdítania. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A Tanács 2018. június 25-i ülésén 

elfogadta a „Körforgásos gazdaságra 
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vonatkozó uniós cselekvési tervre” 

vonatkozó következtetéseit, amelyek 

egyértelműen támogatják a termékekhez 

szándékosan hozzáadott 

mikroműanyagok, valamint az oxidatív 

biológiai úton lebontható műanyagok 

használatának korlátozására irányuló, 

uniós és globális szinten vállalt 

cselekvéseket, valamint a textilekből, 

autógumikból és a műanyag szemcsék 

gyártást megelőző folyamatai során 

jelentkező szivárgásokból származó 

mikroműanyagok csökkentésére irányuló 

műanyag-stratégiában szereplő 

cselekvéseket. Az Unió már most is 

cselekszik, mivel a REACH keretében 

zajlik egy folyamat, amely során a 

Bizottság arra kérte az Európai 

Vegyianyag-ügynökséget, hogy dolgozza 

ki a XV. mellékletet (korlátozási 

dokumentációt) a fogyasztói és 

professzionális használatra szánt, 

bármilyen típusú termékekhez 

szándékosan hozzáadott mikroműanyag 

részecskék használatával kapcsolatban. 

Or. en 

Indokolás 

Mivel számos tagállam már hozott jogszabályokat ezen a területen, fontos, hogy az EU 

fellépjen az Európai Vegyianyag-ügynökség értékelése alapján, és 2020-ra korlátozza a 

fogyasztói és professzionális termékekhez szándékosan hozzáadott mikroműanyag részecskék 

használatát. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) Az uniónak a mikroműanyagokkal 

kapcsolatban átfogó megközelítést kell 

elfogadnia, és ösztönöznie kell a gyártókat 

arra, hogy szigorúan korlátozzák a 

mikroműanyagokat az összetételekben, 
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különös tekintettel a textil- és autógumi-

gyártókra, mivel a szintetikus ruhák és az 

autógumik a mikroműanyagok 63 %-át 

teszik ki, amely közvetlenül a vízi 

környezetbe kerül. 

Or. en 

Indokolás 

Bár a mikroműanyagok (azaz az 5 mm-nél kisebb műanyagok) nem szerepelnek az irányelv 

hatókörében, és a műanyag-stratégia szerinti külön fellépések foglalkoznak a kérdéssel, fontos 

meghatározni, hogy az Európai Uniónak a műanyag tengeri hulladék környezetre, tengeri 

állatvilágra és emberi egészségre gyakorolt hatásai miatt átfogó megközelítést kell 

alkalmaznia ezzel a problémával szemben. 

 

Módosítás  6 

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 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, és az uniós 

tengerpartokon talált műanyagok 

egészének körülbelül 50 %-át teszik ki. 

Or. en 

Indokolás 

Önmagát indokolja 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Annak érdekében, hogy 

egyértelműen meghatározzuk ennek az 

irányelvnek a hatályát, meg kell határozni 

az egyszer használatos műanyagtermék 

fogalmát. A definíció nem foglalja 

magába azokat a műanyagtermékeket, 

amelyeket úgy terveztek meg, alakítottak 

ki és hoztak forgalomba, hogy életciklusuk 

alatt többször vagy több körben 

feltölthetőek legyenek, illetve eredeti 

rendeltetésüknek megfelelő célból 

újrafelhasználhatóak legyenek. 

(9) Annak érdekében, hogy 

egyértelműen meghatározzuk ennek az 

irányelvnek a hatályát, meg kell határozni 

az egyszer használatos műanyagtermék 

fogalmát. A definíció magában foglalja 

azokat az eldobható termékeket, amelyeket 

teljes mértékben vagy részben 

műanyagból készítettek, és amelyeket úgy 

terveztek meg, alakítottak ki vagy hoztak 

forgalomba, hogy kizárólag egyszer 

lehessen használni őket, vagy egyszer 

lehessen őket hatékonyan használni, 

mielőtt eldobnánk őket. Az egyszer 

használatos termékek jellemző 

tulajdonságai az alábbiak: általában 

szemétként végzik, és többnyire a vízi 

környezetbe kerülnek; rövid a használati 

fázisuk; túlnyomó többségben nem otthon 

történik a fogyasztásuk; vagy léteznek 

újrafelhasználható vagy nem műanyagból 

készült alternatíváik. 

Or. en 

Indokolás 

Az egyértelműség kedvéért és jogi okokból jobb pozitív definíciót használni. Ez hasznos lesz a 

fogyasztóknak és a gyártóknak is, hogy egyértelmű kritériumok álljanak a rendelkezésükre 

annak eldöntéséhez, hogy az adott termék egyszer használatos műanyagnak minősül-e vagy 

nem. 

 

Módosítás  8 

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. 

(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. 
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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 

jogszabályaiban44 meghatározott nyomon 

követhetőséget. 

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, ahogy az a műanyag 

hordtasakok esetében történt az (EU) 

2015/720 irányelvvel43a módosított 

94/62/EK irányelv szerint, 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 

jogszabályaiban44 meghatározott nyomon 

követhetőséget. A tagállamoknak a lehető 

legnagyobb mértékben meg kell célozniuk 

azokat az intézkedéseket, amelyek az 

általános csökkentési célszámmal érintett, 

különböző termékekből és felhasználásból 

eredő tengeri hulladék kockázatának 

súlyával arányosak. 

__________________ __________________ 

 43aAz Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2015/720 irányelve (2015. április 

29.) a 94/62/EK irányelvnek a könnyű 

műanyag hordtasakok felhasználásának 

csökkentése tekintetében történő 

módosításáról (HL L 115, 2015.5.6., 11. 

o.). 

44Az 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.). 

44Az 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.). 

Or. en 
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Indokolás 

Hangsúlyozni kell, hogy a tagállamok de facto szabadon célozhatják intézkedéseiket, és hogy 

ezeknek arányosnak kell lenniük a tengeri hulladék kockázatának súlyosságához képest, 

valamint hogy a legsúlyosabb eseteket prioritásként kell kezelni. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) A dohánytermékekhez használt 

szűrők a második legszennyezőbb egyszer 

használatos műanyag termékek. Bár a 

dohánytermékekhez használt növényi 

cellulózszűrők piaci részesedése 

növekedni tűnik, az elérhető alternatívák 

elfogadhatósága nem egyértelmű. A 

szűrővel rendelkező dohánytermékek 

környezetre gyakorolt hatását továbbá 

nem lehet ignorálni, mivel a szűrők kisebb 

műanyag darabokra törhetnek. A használt 

dohányszűrők számos vegyianyagot is 

tartalmaznak, amelyek mérgezők a 

környezetre, és amelyek közül legalább 50 

ismert rákkeltő, valamint nehéz fémeket is 

tartalmaznak, amelyek átjutnak a szűrőn 

és károsítják a környező földeket, levegőt 

és vízi környezetet. A fogyasztás utáni 

hulladéktakarítás és a felelős 

ártalmatlanítás megvalósítása érdekében 

számos intézkedésre van szükség a 

szűrővel rendelkező dohánytermékek 

esetében, egészen a megnövelt gyártói 

felelősségtől kezdve az egyszer 

használatos, eldobható szűrők számának 

csökkentéséig. 

Or. en 

Indokolás 

Az Európai Bizottság által megadott adatok alapján a dohánytermékekben használt szűrő a 

tengeri hulladékokhoz hozzájáruló második legjelentősebb egyszer használatos műanyag a 

műanyag palackok után. Mivel a bizottsági javaslatban a dohánytermékekkel kapcsolatos 
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intézkedések a dohánygyártól nagyobb felelősségére és a tájékoztatási intézkedésekre 

terjednek ki, a javaslatot ki kell egészíteni a cigarettaszűrők fogyasztásának csökkentésével. 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12b) Az (EU) 2015/720 irányelvvel 

módosított 94/62/EK irányelv arra 

kötelezte a Bizottságot, hogy 2017 

májusáig az életciklusra gyakorolt 

hatások alapján végezzen jogalkotási 

felülvizsgálatot a nagyon könnyű 

műanyag hordtasakok fogyasztásának 

csökkentésére irányuló intézkedésekkel 

kapcsolatban. A Bizottság eddig nem 

végezte el ezt a felülvizsgálatot. Mivel a 

műanyag hordtasakok rendkívül gyakran 

szemétként végzik, célszerű olyan 

intézkedéseket bevezetni, amelyek a 

szigorúan kötelező esetekre korlátozzák a 

forgalmazásukat. A nagyon könnyű 

műanyag hordtáskákat csak akkor lehetne 

ömlesztett élelmiszerek csomagolásaként 

forgalmazni, ha az higiéniai okokból 

szükséges, például a nedves élelmiszerek 

csomagolásánál (mint a nyers hús, a hal 

vagy a tejtermékek). A nagyon könnyű 

műanyag hordtasakok esetében, 

amelyekre nem vonatkoznak forgalmazási 

korlátozások, az (EU) 2015/720 irányelv 

rendelkezései maradnak irányadók. 

Or. en 

Indokolás 

A műanyag hordtasakokra vonatkozó jogalkotás nyitva hagyta a nagyon könnyű műanyag 

hordtasakok csökkentésére vonatkozó intézkedések kérdését, amely a felülvizsgálati 

záradéban szerepel. Ez a javaslat lehetőséget ad az általában a szemétben kikötő és 

alternatívákkal rendelkező hordtasakokra vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos 

továbblépésre. 
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Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az italpalackok kupakjai és fedelei, 

amelyeknek jelentős része műanyagból 

készült, az egyik leggyakrabban előforduló 

egyszer használatos műanyaghulladék az 

Unió tengerpartjain. Ezért az egyszer 

használatos műanyagterméknek minősülő 

italtartók forgalomba hozatala csak akkor 

lenne megengedett, ha teljesítik a rájuk 

vonatkozó termékkialakítási 

követelményeket, amelyekkel jelentősen 

lehetne csökkenteni az italtartók 

kupakjainak és fedeleinek a környezetbe 

történő szivárgását. Az egyszer használatos 

terméknek és csomagolásnak minősülő 

italtartók esetén ez a követelmény a 

94/62/EGK irányelv II. mellékletében 

előírt, összetételre vonatkozó alapvető 

követelménynek, illetve a csomagolás 

újrafelhasználható és hasznosítható, többek 

között újrahasznosítható jellegére 

vonatkozó követelménynek a kiegészítése. 

A termékkialakítási követelményeknek 

való megfelelés elősegítése és a belső piac 

zavartalan működésének a biztosítása 

érdekében az 1025/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek45 

megfelelően elfogadott harmonizált 

szabványt kell kialakítani, és e szabvány 

betartása esetén vélelmezni kell az említett 

követelményeknek való megfelelést. Elég 

időt kell előirányozni a harmonizált 

szabvány kidolgozásához és annak 

lehetővé tételéhez, hogy a termelők a 

termékkialakítási követelmények 

alkalmazásával összefüggésben kiigazítsák 

termelési láncaikat. 

(13) Az italpalackok kupakjai és fedelei, 

amelyeknek jelentős része műanyagból 

készült, az egyik leggyakrabban előforduló 

egyszer használatos műanyaghulladék az 

Unió tengerpartjain. Ezért az egyszer 

használatos műanyagterméknek minősülő 

italtartók forgalomba hozatala csak akkor 

lenne megengedett, ha teljesítik a rájuk 

vonatkozó termékkialakítási 

követelményeket, amelyekkel jelentősen 

lehetne csökkenteni az italtartók 

kupakjainak és fedeleinek a környezetbe 

történő szivárgását. Az egyszer használatos 

terméknek és csomagolásnak minősülő 

italtartók esetén ez a követelmény a 

94/62/EGK irányelv II. mellékletében 

előírt, összetételre vonatkozó alapvető 

követelménynek, illetve a csomagolás 

újrafelhasználható és hasznosítható, többek 

között újrahasznosítható jellegére 

vonatkozó követelménynek a kiegészítése. 

A termékkialakítási követelményeknek 

való megfelelés elősegítése és a belső piac 

zavartalan működésének a biztosítása 

érdekében az 1025/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek 

megfelelően elfogadott harmonizált 

szabványt kell kialakítani, és e szabvány 

betartása esetén vélelmezni kell az említett 

követelményeknek való megfelelést. Elég 

időt kell előirányozni a harmonizált 

szabvány kidolgozásához és annak 

lehetővé tételéhez, hogy a termelők a 

termékkialakítási követelmények 

alkalmazásával összefüggésben kiigazítsák 

termelési láncaikat. A műanyagok 

körforgásos használatának biztosítása 

érdekében biztosítani kell az 

újrahasznosított műanyagok piaci 

felvételét. Ezért célszerű olyan 

követelményt bevezetni, amely az egyes 

termékek kötelező 
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újrahasznosíthatóműanyag-tartalmának 

minimális értékét határozza meg. Ennek 

értelmében az egyszer használatos 

műanyagterméknek minősülő italtartókat 

2025-re csak akkor lehet forgalomba 

hozni, ha legalább 25 %-ban 

újrahasznosított műanyagból készülnek. 

__________________ __________________ 

45Az Európai Parlament és a Tanács 

1025/2012/EU rendelete (2012. október 

25.) az európai szabványosításról, a 

89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi 

irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 

95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 

2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK 

és a 2009/105/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 

87/95/EGK tanácsi határozat és az 

1673/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi határozat hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 

12. o.). 

45Az Európai Parlament és a Tanács 

1025/2012/EU rendelete (2012. október 

25.) az európai szabványosításról, a 

89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi 

irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 

95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 

2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK 

és a 2009/105/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 

87/95/EGK tanácsi határozat és az 

1673/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi határozat hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 

12. o.). 

Or. en 

Indokolás 

Az élelmiszer- és italágazatban számos szereplő elkötelezett az iránt, hogy legalább 25 %-ban 

újrahasznosított műanyagból készülő műanyag palackokat gyártson. Fontos támogatni az 

ágazat ezen elkötelezettségét, amely közvetlenül részt vesz a tengeri hulladék jelentős 

problémájának megoldásában. 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) A műanyag és műanyag termékek 

környezetbarát tervezése, amely már a 

tervezési szakasztól figyelembe veszi az 

újrahasznosíthatósági követelményeket, 

elengedhetetlen a körforgásos gazdaság 

szempontjából, és hozzájárul a hulladék 

csökkentéséhez. Ezért fontos a 
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környezetbarát tervezése elvének 

kiszélesítése, hogy a megfelelő 

termékszabályozáson keresztül magában 

foglaljon minden termékcsoportot. Ennek 

értelmében az ebben az irányelvben 

meghatározott intézkedéseket ki kell 

egészíteni az (EU) 2015/720 irányelvvel 

módosított 94/62/EK irányelv1a alapvető 

rendelkezéseinek felülvizsgálatával és 

megerősítésével. A Bizottságnak ebből a 

célból 2020 végére javaslatot kell 

készítenie, amely az életciklus-elemzések 

alapján figyelembe veszi a különböző 

csomagolóanyagok vonatkozó 

tulajdonságait, különös tekintettel a 

megelőzésre és a korforgásos tervezésre.  

 ______________ 

 1aAz Európai Parlament és a Tanács (EU) 

94/2018 irányelve (2018. május 30.) a 

csomagolásról és a csomagolási 

hulladékról szóló 94/62/EK irányelv 

módosításáról (HL L 150., 2018.6.14., 

141. o.). 

Or. en 

Indokolás 

A termékek tervezésének a műanyag hulladék elkerülésére irányuló innovációja az egyik fő 

cél, amelyet el kell érni. 

 

Módosítás  13 

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, 

(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. Továbbá lényeges károkat 

okozhatnak a csatornahálózatokban is a 
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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. 

pumpák és a csövek eltorlaszolásával. 
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 és gazdasági 

hatásokról. A Bizottságnak figyelembe kell 

vennie az egyértelmű címkézési 

szabályokkal kapcsolatban elfogadott, 

ágazati önkéntes megállapodásokat, 

amelyek a fogyasztók tájékoztatására 

irányulnak, például a termék 

újrahasznosíthatóságára vonatkozó 

címkén keresztül. 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. 

Or. en 

Indokolás 

Számos egyszer használatos műanyag, mint a nedves törlőkendő, a dohánytermékekben 

használt szűrő és a fültisztító pálcika a csatornahálózatban köthet ki a nem megfelelő 

szemetelési szokások miatt. A legtöbb esetben a jelenlegi szennyvízgyűjtő és -kezelő 

létesítmények eltávolítják az egyszer használatos műanyagokat. A túlfolyócsatornák azonban 

közvetlen kibocsátáshoz vezethetnek, és a műanyagok egy része ezért a víztestbe kerül, aminek 

negatív környezeti hatásai vannak. Lásd még a 7. cikk (2) bekezdésére vonatkozó módosítás 

indokolását. 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

15. preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Azon egyszer használatos 

műanyagtermékek esetén, ahol még nem 

állnak rendelkezésre megfelelő és 

fenntarthatóbb alternatívák, a 

tagállamoknak „a szennyező fizet” elv 

alapján kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszereket is be kell vezetni, amelyek 

fedezik a hulladékgazdálkodás és a 

szeméttakarítás költségeit, valamint 

azoknak a figyelemfelkeltő 

intézkedéseknek a költségeit, amelyek az 

ilyen jellegű szemetelés megelőzésére és 

csökkentésére irányulnak. 

(15) Azon egyszer használatos 

műanyagtermékek esetén, ahol még nem 

állnak rendelkezésre megfelelő és 

fenntarthatóbb alternatívák, a 

tagállamoknak „a szennyező fizet” elv 

alapján kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszereket is be kell vezetni, amelyek 

fedezik a hulladékgazdálkodás és a 

szeméttakarítás költségeit, amelyekre 

megosztott felelősséget kellene 

alkalmazni, valamint azoknak a 

figyelemfelkeltő intézkedéseknek a 

költségeit, amelyek a rossz fogyasztói 

viselkedések megváltoztatásával az ilyen 

jellegű szemetelés megelőzésére és 

csökkentésére irányulnak. 

Or. en 

Indokolás 

Lásd a 8. cikk (2) bekezdéséhez fűzött indokolást. 

 

Módosítás  15 

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 

(16) A 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. Másrészről egyes intézkedések már 

most elő vannak írva az 1224/2009/EK 

tanácsi rendeletben, különösen az uniós 

halászhajók parancsnokának azon 

kötelezettsége, hogy 24 órán belül jelentse 
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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 elkülönített 

gyűjtését, valamint az ilyen halászeszközök 

eredményes hulladékgazdálkodásának, 

különösen az újrahasznosításnak a 

finanszírozását. 

a lobogó szerinti tagállama illetékes 

hatóságának a vissza nem szerezhető 

halászeszközök elvesztését. Az 

1224/2009/EK rendelet azonban nem 

ellenőrzi konzisztens módon a 

halászeszközök elvesztését. A kikötői 

befogadólétesítményeknél a hajókról 

történő hulladékleadás uniós jog alapján 

tervezett közvetett díjrendszere továbbá 

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 elkülönített 

gyűjtését, valamint az ilyen halászeszközök 

eredményes hulladékgazdálkodásának, 

különösen az újrahasznosításnak a 

finanszírozását. Az ilyen rendszereknek a 

2008/98/EK irányelvvel összhangban 

modulált pénzügyi hozzájárulást kell 

előírniuk az újrahasznosíthatásra tervezett 

halászeszközökhöz. 

__________________ __________________ 

46A Tanács 1224/2009/EK rendelete, a 

2000/59/EK irányelv és a 2008/98/EK 

irányelv. 

46A Tanács 1224/2009/EK rendelete, a 

2000/59/EK irányelv és a 2008/98/EK 

irányelv. 

Or. en 

Indokolás 

A javaslat ki fogja egészíteni és meg fogja erősíteni a halászati eszközökre vonatkozó európai 

jogalkotást, nem csupán azzal, hogy a halászeszközök elvesztésére vonatkozó adatokat 

rendelkezésre bocsátja, hanem azzal is, hogy bevezeti a kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalást a műanyagot tartalmazó halászeszközök tekintetében. 
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Módosítás  16 

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 

gyártói felelősségvállalási 

kötelezettségükön keresztül. 

(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 és a 

piacon már elérhető alternatívákról. 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 

gyártói felelősségvállalási 

kötelezettségükön keresztül. 

Or. en 

Indokolás 

Ha az Európai Unió csökkenteni szeretné az egyszer használatos műanyag termékek 

használatát, a fogyasztókat hatékonyabban kell tájékoztatni az elérhető alternatívákról. 
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Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A 2008/98/EK irányelv 

meghatározza a kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalási rendszerek általános 

minimumkövetelményeit. Ezek a 

követelmények az ezen irányelvben 

meghatározott kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalási rendszerekre is 

alkalmazandóak. Azonban ez az irányelv 

további követelményeket fogalmaz meg a 

kiterjesztett gyártói felelősséggel 

kapcsolatban, például azt, hogy egyes 

egyszer használatos műanyagtermékek 

esetében azok gyártóinak kell megfizetni a 

szeméttakarítás költségeit. 

(19) A 2008/98/EK irányelv 

meghatározza a kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalási rendszerek általános 

minimumkövetelményeit. Ezek a 

követelmények az ezen irányelvben 

meghatározott kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalási rendszerekre is 

alkalmazandóak. Azonban ez az irányelv 

további követelményeket fogalmaz meg a 

kiterjesztett gyártói felelősséggel 

kapcsolatban, például azt, hogy egyes 

egyszer használatos műanyagtermékek 

esetében azok gyártóinak kell megfizetni a 

tájékoztatás költségeit. 

Or. en 

Indokolás 

Ennek a jogszabálynak a szeméttakarítás költségeinek fedezése érdekében le kell fektetnie a 

megosztott felelősségre vonatkozó rendelkezéseket abban az esetben, ha a fogyasztók nem 

megfelelő viselkedése a probléma. 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Az egyszer használatos 

műanyagterméknek minősülő italpalackok 

az egyik leggyakrabban előforduló tengeri 

hulladékelemek az Unió tengerpartjain. Ez 

annak tudható be, hogy az elkülönített 

gyűjtőrendszerek nem hatékonyak, 

valamint annak, hogy a fogyasztók kevéssé 

vesznek részt ezekben a rendszerekben. 

Támogatni kell a hatékonyabb elkülönített 

(20) Az egyszer használatos 

műanyagterméknek minősülő italpalackok 

(a kupakokkal és fedelekkel együtt) az 

egyik leggyakrabban előforduló tengeri 

hulladékelemek az Unió tengerpartjain. Ez 

annak tudható be, hogy az elkülönített 

gyűjtőrendszerek nem hatékonyak, 

valamint annak, hogy a fogyasztók kevéssé 

vesznek részt ezekben a rendszerekben. 



 

PR\1155806HU.docx 23/44 PE623.714v01-00 

 HU 

gyűjtőrendszereket, és ezért minimális 

elkülönített gyűjtési célt kell meghatározni 

az egyszer használatos 

műanyagtermékeknek minősülő 

italpalackok esetében. A tagállamoknak 

úgy kell elérni a minimumcélt, hogy 

elkülönített gyűjtési célokat határoznak 

meg az egyszer használatos 

műanyagtermékeknek minősülő 

italpalackokra a kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalási rendszerek keretén 

belül, vagy betétdíjas rendszert alakítanak 

ki, vagy egyéb olyan intézkedést hoznak, 

amelyet alkalmasnak találnak. Ennek 

közvetlen pozitív hatása lesz a 

hulladékgyűjtési arányra, az összegyűjtött 

anyagok minőségére és az újrahasznosítás 

minőségére, így új lehetőségeket kínál az 

újrafeldolgozási iparnak és az 

újrahasznosított termékek piacának. 

Támogatni kell a hatékonyabb elkülönített 

gyűjtőrendszereket, és ezért minimális 

elkülönített gyűjtési célt kell meghatározni 

az egyszer használatos 

műanyagtermékeknek minősülő 

italpalackok esetében. A tagállamoknak 

úgy kell elérni a minimumcélt, hogy 

elkülönített gyűjtési célokat határoznak 

meg az egyszer használatos 

műanyagtermékeknek minősülő 

italpalackokra a kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalási rendszerek keretén 

belül, vagy betétdíjas rendszert vagy 

automata gyűjtőrendszert alakítanak ki, 

vagy egyéb olyan intézkedést hoznak, 

amelyet alkalmasnak találnak. Ezt a 

minimális gyűjtési célt ki kell egészítenie a 

műanyag palackokra vonatkozó 

meghatározott újrahasznosított tartalomra 

vonatkozó követelménnyel annak 

érdekében, hogy biztosítani lehessen, hogy 

a megnövekedett mennyiségű 

összegyűjtött műanyag újra legyen 

hasznosítva vagy használva, és ezáltal 

újra bekerüljön a körforgásos 

gazdaságba. Ennek ezáltal közvetlen 

pozitív hatása lesz a hulladékgyűjtési -és 

újrahasznosítási arányra, az összegyűjtött 

anyagok minőségére és az újrahasznosítás 

minőségére, így új lehetőségeket kínál az 

újrafeldolgozási iparnak és az 

újrahasznosított termékek piacának. 

Or. en 

Indokolás 

Lásd a 9. cikkhez fűzött indokolást. 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv célja egyes Ezen irányelv célja, hogy az Unió kivegye 
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műanyagtermékek környezetre, különösen 

a vízi környezetre és az emberi egészségre 

gyakorolt hatásának megelőzése és 

csökkentése, valamint a körforgásos 

gazdaságra történő átmenet támogatása 

innovatív üzleti modellekkel, termékekkel 

és anyagokkal, hozzájárulva ezáltal a belső 

piac hatékony működéséhez is. 

a részét a műanyagból származó tengeri 

hulladék globális problémájának 

megoldásából az egyes műanyagtermékek 

környezetre, különösen a vízi környezetre 

és az emberi egészségre gyakorolt 

hatásának megelőzése és csökkentése, 

valamint a körforgásos gazdaságra történő 

átmenet támogatása révén innovatív üzleti 

modellekkel, termékekkel és anyagokkal, 

hozzájárulva ezáltal a belső piac hatékony 

működéséhez is. 

Or. en 

Indokolás 

A javaslat céljának láthatóbbnak kell lennie: az Európai Unió relatíve kis mértékben játszik 

szerepet a tengeri hulladék világszintű keletkezésében, mivel globálisan az egyszer 

használatos műanyagok körülbelül 16%-át használja fel. Mindazonáltal példamutatásán 

keresztül fontos szerepet játszhat a megoldás megtalálásában és a kedvező körforgás 

elindításában. 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. „egyszer használatos 

műanyagtermék”: olyan termék, amely 

részben vagy teljesen műanyagból készült, 

és amelyet nem úgy terveztek, nem arra 

szántak, és nem azzal a céllal hoztak 

forgalomba, hogy életciklusa alatt egynél 

több számú utat vagy fordulási ciklust 

teljesítsen azáltal, hogy a gyártóhoz 

visszajuttatva az eredeti célra újratöltik 

vagy újra felhasználják; 

2. „egyszer használatos 

műanyagtermék”: olyan termék, amely 

részben vagy teljesen műanyagból készült, 

és amelyet úgy terveztek, arra szántak, és 

azzal a céllal hoztak forgalomba, hogy 

kizárólag egyszer lehessen használni őket, 

vagy egyszer lehessen őket hatékonyan 

használni, mielőtt eldobnánk őket. 

Or. en 

Indokolás 

A pozitív definíció jogilag egyértelműbb az alapértelmezéssel szemben. Itt két feltevés van 

lefedve: (1) a termékek, amelyeket egyszeri használatra terveztek (még akkor is, ha a 
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valóságban többször használják őket), és (2) a termékek, amelyeket többször is lehet 

használni, de valójában csak egyszer használják őket. 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. „nagyon könnyű műanyag 

hordtasak”: a 94/62/EK irányelv 

3. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerint 

definiált, nagyon könnyű műanyag 

hordtasak; 

Or. en 

Indokolás 

Az ezt a termékkategóriát az irányelv alkalmazási körébe, valamint különösen a 

forgalmazásra vonatkozó korlátozásról szóló 5. cikkbe bevezető módosításokra utaló 

fogalommeghatározás. 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 14a. „dohánytermék”: a 2014/40/EK 

irányelv 2. cikkének 4. pontjában 

meghatározott dohánytermék; 

Or. en 

Indokolás 

Az e temékkategóriát a fogyasztás csökkentéséről szóló irányelv 4. cikkéhez hozzáadó 

módosításra hivatkozó fogalommagyarázat. Léteznek életképes alternatívák, amelyek képesek 

a műanyagot tartalmazó, cellulózalapú dohányszűrők helyettesítésére. Ezek az alternatívák 

környezetbarátok és biológiailag lebonthatók. A dohányipar azonban még nem kezdte el őket 

használni. 
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Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállam megteszi a megfelelő 

intézkedéseket a melléklet A. részében 

felsorolt egyszer használatos 

műanyagtermékek fogyasztásának jelentős 

csökkentése érdekében a saját területén ... 

dátumig [hat évvel az irányelv 

átültetésének végső határidejét követően]. 

A tagállam megteszi a megfelelő 

intézkedéseket a melléklet A. részében 

felsorolt egyszer használatos 

műanyagtermékek fogyasztásának jelentős 

csökkentése érdekében a saját területén ... 

dátumig [négy évvel az irányelv 

átültetésének végső határidejét követően]. 

A tagállamoknak el kell fogadniuk a 

csökkentés elérésére vonatkozó terveket, 

beleértve az egyes kvantitatív csökkentési 

célszámokat és a megtett intézkedéseket. A 

terveket be kell nyújtani a Bizottságnak és 

szükség esetén aktualizálni kell. A 

Bizottság az elfogadott tervekkel 

kapcsolatban javaslatokat tehet. 

Or. en 

Indokolás 

A tagállamok számára meghatározott ütemezést a könnyű műanyag hordtasakokról szóló, 

2015. április 29-i irányelvben lefektetett ütemezés inspirálta. A rugalmas ütemezés és a 

módosítások azonban úgy vannak megtervezve, hogy figyelembe vegyék a tagállamok 

birtokában lévő, az ételtárolók és műanyag kupakok fogyasztásának csökkentésére irányuló 

intézkedésekről szóló adatok jelenlegi hiányát. Négy év elegendő idő ahhoz, hogy a 

tagállamok pontos csökkentési célszámokat érjenek el a területükön a 4. cikkben hivatkozott 

termékekkel kapcsolatban. 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktust 

fogadhat el, amelyben meghatározza az (1) 

bekezdésben foglalt egyszer használatos 

műanyagtermékek jelentős 

fogyasztáscsökkenését kiszámító és 

ellenőrző módszertant. Az említett 

(2) A Bizottság ... dátumig [12 

hónappal az irányelv átültetésének végső 

határidejét megelőzően] végrehajtási jogi 

aktust fogad el , amelyben meghatározza 

az (1) bekezdésben foglalt egyszer 

használatos műanyagtermékek jelentős 
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végrehajtási jogi aktust a 16. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

kell elfogadni. 

fogyasztáscsökkenését kiszámító és 

ellenőrző módszertant. 

Az említett végrehajtási jogi aktust a 16. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

kell elfogadni. 

Or. en 

Indokolás 

A módszertant meghatározó végrehajtási jogi aktusra van szükség a csökkentési célszámok 

megfelelő megvalósításához. 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4a. cikk 

 A fogyasztás utáni dohánytermék-

hulladék csökkentése 

 A tagállamok az alábbi intézkedéseket 

teszik a dohánytermék-hulladék és 

különösen a műanyagot tartalmazó 

dohánytermékekben használt szűrők által 

okozott károk csökkentése érdekében: 

 a)  a 8. cikkel összhangban a 

kiterjesztett gyártói felelősségvállalás 

elfogadása és végrehajtása, amely előírja 

a dohánytermékek gyártóinak, hogy 

támogassák a gyártótól független 

„gondnokszervezetek” létrehozását és 

irányítását a dohánytermékekből 

származó hulladék megelőzése, 

csökkentése és mérséklése érdekében, 

különösen az egyszer használatos 

műanyag termékekből származó 

hulladékok esetében, beleértve a szűrőket, 

amelyek a dohánytermékek részei vagy 

amelyeket azokkal együtt forgalmaznak, 

valamint adott esetben a dohány 

életciklusának egyéb szakaszait; 
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 b)  a csökkentési célszámok 

meghatározása műanyagból készült, a 

dohánytermékekhez használt szűrők 

esetében a fogyasztás utáni hulladék 

korlátozása érdekében az alábbiak szerint: 

2025-re 50 %-kal és 2030-ra 80 %-kal a 

2014. évi szinthez képest a szűrők 

környezetvédelmi szempontból kedvező 

szűrőkkel való helyettesítése érdekében; 

 c)  a dohánytermékekre és azok 

értékesítésére vonatkozó, meglévő 

jogszabályok és adózási szabályok 

kibővítése olyan intézkedésekkel, amelyek 

a dohánytermékekben található vagy 

azokkal együtt forgalmazott, egyszer 

használatos műanyag termékek (beleértve 

a szűrőket) fokozatos csökkentésére 

irányulnak; 

 d)  jogalkotási és egyéb intézkedések 

megtétele a környezeti károk 

megakadályozása érdekében. 

Or. en 

Indokolás 

Az Európai Bizottság által rendelkezésre bocsátott számadatok alapján a dohánytermékekben 

található szűrők a műanyag palackok után a második legszennyezőbb műanyagok, amelyek 

hozzájárulnak a tengeri hulladék kialakulásához. Mivel a Bizottság javaslatában a 

dohánygyártókkal foglalkozó egyedüli rendelkezések a kiterjesztett felelősségvállalásra és a 

tájékoztatásra vonatkozó intézkedések, az előadó tovább akar lépni, és számos intézkedést 

javasol, például a fogyasztás csökkentésére irányuló célszámok bevezetését a 

dohánytermékekben található szűrőkkel kapcsolatban. 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a melléklet C. részében felsorolt, 

jelentős részben műanyagból készült 

kupakkal és fedéllel ellátott egyszer 

használatos műanyagtermékek csak akkor 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a melléklet C. részében felsorolt, 

jelentős részben műanyagból készült 

kupakkal és fedéllel ellátott egyszer 

használatos műanyagtermékek csak akkor 
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hozhatók forgalomba, ha a fedelek és 

kupakok az italtartóhoz rögzítve maradnak 

a termék rendeltetésszerű felhasználása 

során. 

hozhatók forgalomba, ha a fedelek és 

kupakok az italtartóhoz rögzítve maradnak 

a termék rendeltetésszerű felhasználása 

során. Ettől eltérve a szénsavas üdítőitalok 

esetében a fedeleknek és a kupakoknak 

nem kell az italtartóhoz rögzítve 

maradniuk a 15. cikkben hivatkozott 

értékelési és felülvizsgálati eljárás 

alapján. 

Or. en 

Indokolás 

A kupakok és fedelek, amelyek az italtartóhoz rögzítve maradnak, csupán néhány alkalmazás 

esetében léteznek, a Bizottság hatásvizsgálata azonban nem mérte fel, hogy minden 

„italtartó” esetében megfelelnek-e. Jelenleg például nincs megoldás a szénsavas 

üdítőitalokra, mivel azok nem teszik lehetővé a megfelelő nyomásmentesítést. 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok biztosítják, hogy 

2025-re az (1) bekezdésben szereplő 

termékek legalább 25 %-ban 

újrahasznosított tartalommal 

rendelkezzenek. 

 2022-re a Bizottság elfogadja az 

újrahasznosított tartalom kiszámításának 

módszertanát meghatározó végrehajtási 

jogi aktust. E végrehajtási jogi aktusokat 

ezen irányelv 16. cikke (2) bekezdésének 

megfelelően kell elfogadni. 

Or. en 

Indokolás 

Az élelmiszer- és italágazatban számos szereplő elkötelezett az iránt, hogy legalább 25 %-ban 

újrahasznosított műanyagból készülő műanyag palackokat gyártson. Fontos támogatni az 

ágazat ezen elkötelezettségét, amely közvetlenül részt vesz a tengeri hulladék jelentős 

problémájának megoldásában. 
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Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a termékben lévő műanyagok. c) a termékben lévő műanyagok és 

adott esetben az alternatívák elérhetősége; 

Or. en 

Indokolás 

Fontos információ, amely befolyásolhatja a fogyasztók választását. 

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a REACH engedélyköteles 

anyagokat tartalmazó listáján szereplő, 

különös aggodalomra okot adó anyagok 

jelenléte a termékben. 

Or. en 

Indokolás 

Fontos a fogyasztók tájékoztatása a termékben megtalálható mérgező anyagokról. 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság … dátumig [12 

hónappal az irányelv átültetésének végső 

határidejét megelőzően] végrehajtási jogi 

(2) A Bizottság … dátumig [12 

hónappal az irányelv átültetésének végső 

határidejét megelőzően] végrehajtási jogi 
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aktust fogad el, amelyben meghatározza az 

(1) bekezdésben szereplő jelölés előírásait. 

Az említett végrehajtási jogi aktust a 16. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

kell elfogadni. 

aktust fogad el, amelyben meghatározza az 

(1) bekezdésben szereplő jelölés előírásait, 

és ennek során figyelembe veszi az ágazati 

önkéntes megállapodásokat, amelyek 

egyértelmű címkézési szabályokat 

vezetnek be, amelyek címkén keresztül 

tájékoztatják a fogyasztókat arról, hogy az 

adott termék újrahasznosítható-e vagy 

nem. Az említett végrehajtási jogi aktust a 

16. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

kell elfogadni. 

Or. en 

Indokolás 

A végrehajtási jogi aktus közzétételét megelőző elemzésében a Bizottságnak figyelembe kell 

vennie az egyértelmű és olvasható jelölésre vonatkozó létrejött önkéntes megállapodásokat, 

amelyek az egyes ipari ágazatokban jöttek létre, például a nedves törlőkendők esetében. 

 

Módosítás  31 

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 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. 

A 94/62/EK irányelv hatálya alá eső 

egyszer használatos termékek tekintetében 

a tagállamok biztosítják, hogy a 

kiterjesztett gyártói felelősségvállalási 

rendszerek 2024. december 31-ig 

létrejöjjenek. 

Or. en 
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Indokolás 

A jogi egyértelműség biztosítása érdekében a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási 

rendszerek bevezetésére vonatkozó határidőt a csomagolás esetében, ahol még nem léteznek 

ilyen rendszerek, össze kell hangolni az EU hulladékról szóló jogszabályainak legfrissebb 

felülvizsgálatában (körforgásos gazdaságra vonatkozó csomag) elfogadott és az (EU) 

2018/852 irányelvben meghatározott, csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló 

irányelvvel. 

 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A fedezendő költségek nem haladhatják 

meg a szolgáltatások költséghatékony 

módon történő nyújtásához szükséges 

költségeket, és átlátható módon kell őket 

meghatározni az érintett szereplők között. 

A szeméttakarítás költségeit az állami 

hatóságok által vagy az ő nevükben 

rendszeres vállalt normális 

tevékenységekre kell korlátozni, és a 

költségek nem fedezhetik a tengerből vagy 

a folyókból eltakarított hulladékot. A 

Bizottság a tagállamokkal való 

konzultációt követően iránymutatást tesz 

közzé a kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalási rendszerek által lefedett 

szeméttakarítás költségeinek felosztásáról. 

Or. en 

Indokolás 

Ezzel a javaslattal a Bizottság túllép a „szennyező fizet” elven, és a termék gyártóját teszi 

kizárólagosan felelőssé a tengeri és tengerparti hulladék elszállításáért, kezeléséért és 

eltakarításáért. Az előadó úgy véli, hogy a pénzügyi felelősséget meg kell osztani a 

szeméttakarítás költségeinek fedezése érdekében abban az esetben, ha a fogyasztók nem 

megfelelő viselkedése a probléma. 

 

Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a Unió piacán forgalomba hozott 

műanyagtartalmú halászeszközökre 

kiterjesztett gyártói felelősségvállalási 

rendszereket alkotnak meg, a 2008/98/EK 

irányelv kiterjesztett gyártói felelősségre 

vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. 

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy a Unió piacán forgalomba hozott 

műanyagtartalmú halászeszközökre 

kiterjesztett gyártói felelősségvállalási 

rendszereket alkotnak meg, a 2008/98/EK 

irányelv kiterjesztett gyártói felelősségre 

vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. 

A tagállamok biztosítják, hogy a 

kiterjesztett gyártói felelősségvállalási 

rendszerek 2025-re elérjék a legalább 

15 %-os újrahasznosítási célszámot a 

halászeszközök esetében. E cél elérése 

érdekében a tagállamok többek között az 

alábbiakat is előírhatják a rendszerekben: 

 a)  betétdíjas rendszerek kialakítása a 

régi, elhanyagolt vagy használhatatlan 

halászeszközök visszaváltásának 

ösztönzése érdekében, kivéve a kisméretű, 

személyzet nélküli kikötőkben vagy a 

távoli kikötőkben;  

 b)  a megfigyelési, nyomonkövetési, és 

jelentéstételi programok beépítése; 

valamint 

 c)  a begyűjtési műveletek fedezése. 

Or. en 

Indokolás 

A műanyagot tartalmazó halászeszközökből származó tengeri hulladék leghatékonyabb 

csökkentése érdekében a tagállamokat arra kell kötelezni, hogy kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalási rendszereket vezessenek be a műanyagot tartalmazó halászeszközök 

esetében, beleértve a 15 %-os újrahasznosítási arány elérését 2025-ig a halászeszközök 

esetében. Ez megvalósítható az izlandi bevált gyakorlatokat figyelembe véve, ahol a hálók 

újrahasznosíthatósági célszáma 2006-ban 45 % volt, ma pedig mind a hálók, mind a huzalok 

esetében 85 %. 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) betétdíjas rendszert alakíthatnak ki, 

vagy 

a) betétdíjas rendszert vagy automata 

gyűjtőrendszereket alakíthatnak ki, vagy 

Or. en 

Indokolás 

A tagállamok és a régiók betétdíjas rendszer kialakítására vonatkozó döntését nem lehet 

előrevetíteni. Egyéb rendszerek is lehetségesek, például az automata gyűjtőrendszerek a 

visszavitelért járó jutalommal vásárlási utalvány vagy fogyasztói kedvezmény formájában. 

 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az e termékek nem megfelelő 

ártalmatlanításának a csatornahálózatra 

gyakorolt hatása. 

Or. en 

Indokolás 

A csatornahálózat nem pusztán az egyszer használatos termékek környezetbe való kijutásának 

útvonala. A nem megfelelő hulladékártalmatlanítás miatt számos egyéb kárt is szenved. A 

fogyasztóknak tisztában kell lenniük ezzel. 

 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a mellékelt F. részében felsorolt 

termékek forgalomba hozatalára és külön 

gyűjtésére vonatkozó adatok a 9. cikkben 

meghatározott célszámok elérése irányába 

tanúsított fejlődés bizonyítása érdekében; 
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Or. en 

Indokolás 

A külön gyűjtésre vonatkozó célszámok elérésének felmérése érdekében össze kell gyűjteni a 

releváns adatokat. 

 

Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ab) az ezen irányelv hatálya alá tartozó 

termékekből származó tengeri hulladék 

mennyisége a megtett intézkedések 

hatásainak nyomon követése érdekében; 

Or. en 

Indokolás 

Az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékekből származó tengeri hulladék mennyiségét 

prioritásként kell ellenőrizni. 

 

Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ac) a melléklet E. és G. részében 

felsorolt, az Unió piacán évente 

forgalomba hozott egyszer használatos 

műanyagtermékekre vonatkozó adatok a 

fogyasztás nyomon követése céljából; 

Or. en 

Indokolás 

Önmagát indokolja 
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Módosítás  39 

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 

szükséges minden további információt. 

(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 

szükséges minden további információt. 

Or. en 

Indokolás 

Öt év elegendő idő a Bizottságnak arra, hogy értékelést és szükség esetén felülvizsgálatot 

készítsen a tagállamok által benyújtandó, az irányelv hatálya alá eső egyszer használatos 

műanyag termékekkel kapcsolatos fő adatokat tartalmazó jelentések alapján, különösen a 

4. cikkben foglalt fogyasztáscsökkentési intézkedésekkel érintett termékekkel kapcsolatban. 

 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 cikk – 3 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) elegendő tudományos és műszaki 

haladás történt-e, és kialakítottak-e az 

egyszer használatos műanyagtermékekre 

ezen irányelv hatálya alatt alkalmazható 

kritériumokat vagy szabványt a tengeri 

környezetben történő biológiai 

lebonthatóságra vonatkozóan, és 

kifejlesztették-e azok egyszer használatos 

helyettesítő termékeit annak érdekében, 

hogy meg lehessen határozni, mely 

termékekre nem kell már adott esetben 

alkalmazni a forgalomba hozatali 

korlátozásokat. 

c) elegendő tudományos és műszaki 

haladás történt-e, és kialakítottak-e az 

egyszer használatos műanyagtermékekre 

ezen irányelv hatálya alatt alkalmazható 

kritériumokat vagy szabványt a tengeri 

környezetben történő biológiai 

lebonthatóságra és lebomlásra 

vonatkozóan, és kifejlesztették-e azok 

egyszer használatos helyettesítő termékeit. 
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Or. en 

Indokolás 

A kérdés nem csupán az eldobható műanyagok tengeri környezetben történő biológiai 

lebonthatóságának ismerete, amelyre nem léteznek meggyőző tudományos vizsgálatok, 

amelyek figyelembe vennék a biológiai lebonthatóság tengeri környezetre, tengeri sóra és a 

tengerfenék mélységére gyakorolt hatását, hanem az egyszer használatos termékek lebomlási 

jellemzőjének figyelembe vétele a folyókba, tengerekbe és óceánokba való bejutásuk előtt. 

 

Módosítás  41 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – A rész – 2 a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - Dohánytermékek műanyagot 

tartalmazó szűrővel, valamint azok a 

műanyagot tartalmazó szűrők, amelyeket 

a dohánytermékekkel történő együttes 

használathoz hoznak forgalomba 

Or. en 

Indokolás 

Lásd az indokolást a 9. módosításnál (12 a preambulumbekezdés) és a 31. módosításnál (8 a 

új cikk). 

 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – B rész – 1a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - Nagyon könnyű műanyag 

hordtasakok a 94/62/EK irányelv 

3. cikke (1) bekezdésének d) 

albekezdésében foglalt 

fogalommagyarázat szerint, kivéve, ha 

azokra higiéniai okokból van szükség 

Or. en 
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Indokolás 

A 15 mikronnál vékonyabb, nagyon könnyű műanyag hordtasakok csökkentésére vonatkozó 

kötelező intézkedések nem szerepelnek a könnyű műanyag hordtasakokról szóló (EU) 

2015/720 irányelvben. Figyelembe véve e jogszabály sikeres végrehajtását és azt, hogy a 

legtöbb olyan tagállamban gyorsan megváltozott a fogyasztói viselkedés, ahol a műanyag 

hordtasakok fizetőssé váltak az értékesítési ponton, a nagyon könnyű műanyag hordtasakok 

kategóriájának esetében egyértelmű tiltást kell bevezetni, kivéve azokat az eseteket, ahol a 

hordtasakok higiéniai szerepet töltenek be az üzlet és a fogyasztók otthona között. 

 

Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - Chipses zacskók és édességes 

zacskók; 

Or. en 

Indokolás 

Mivel a chipses zacskók és édesség zacskók az európai tengerekben talált negyedik 

leggyakoribb elemek, a jogszabályalkotók kiegészítő intézkedésként jelölési követelményeket 

támaszthatnak a jogalkotási javaslatban már szereplő intézkedések mellett: kiterjesztett 

gyártói felelősség és tájékoztató kampányok. 

 

Módosítás  44 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – E rész – 5 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

— Dohánytermékek szűrővel, 

valamint azok a szűrők, amelyeket a 

dohánytermékekkel történő együttes 

használathoz hoznak forgalomba 

— Dohánytermékek műanyagot 

tartalmazó szűrővel, valamint azok a 

műanyagot tartalmazó szűrők, amelyeket a 

dohánytermékekkel történő együttes 

használathoz hoznak forgalomba 

Or. en 
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Indokolás 

Lásd a 9. módosítás indoklását (12 a preambulumbekezdés). 

 

Módosítás  45 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – G rész – 8 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

— Könnyű műanyag hordtasakok a 

94/62/EK irányelv 3. cikke 1. pontja c) 

bekezdésében meghatározott definíció 

szerint 

— Könnyű műanyag hordtasakok a 

94/62/EK irányelv 3. cikke 1. pontja c) 

bekezdésében meghatározott definíció 

szerint és nagyon könnyű műanyag 

hordtasakok az irányelv 3. cikke 1. pontja 

d) bekezdésében meghatározott definíció 

szerint 

Or. en 

Indokolás 

A tagállamok korlátozó intézkedéseinek hatálya alá nem tartozó, könnyű vagy nagyon könnyű 

műanyag hordtasakok esetében fontos meghatározni a környezetvédelmi tájékoztató 

intézkedéseket a fogyasztók számára. 
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INDOKOLÁS 

Háttér 

Anélkül, hogy a történészek kenyerét akarná elvenni, az előadó szerint korunkat „a műanyag 

korának” lehetne leginkább nevezni. 

A XIX. század közepén felfedezett műanyagot az 50-es évek óta tömegtermelésben állítják 

elő, az elmúlt 15 évben pedig ez az arány exponenciálisan növekedett: mindössze 65 év alatt 

több mint 8 milliárd tonna műanyagot gyártottak1, és 6 milliárd tonna hulladékot termeltek – 

ezek a számok riasztók.  

Napjaink „minden eldobható” társadalma örök szemetessé alakítja óceánjainkat, ugyanis a 

tengeri hulladék 85 %-áért a műanyagok felelősek: 50 %-ban az egyszer használatos 

műanyagok, 25 %-ban pedig a halászeszközök. Évente körülbelül 15 600 tonna eldobható 

műanyag szennyezi az európai vizeket; 26 600 tonna, ha hozzáadjuk a halászeszközöket is2. 

Európában évente 150 000 tonna műanyag kerül a tengerekbe3. Világszinten a helyzet még 

aggasztóbb, ugyanis évente 8 millió tonna kerül az óceánokba. 

Ha nem teszünk semmit, 2050-re több műanyag lesz az óceánokban, mint hal. A teljes tengeri 

állatvilág érintett, a teknősök, a madarak, a bálnafélék, a halak, a rákok elfogyasztják a 

műanyagot, aminek káros hatása van a túlélésükre, az emberi egészségre pedig egyelőre 

ismeretlen módon hat.  

A Bizottság vezető szerepet vállal 

Ez a megállapítás, amelyet az éghajlatváltozással ellentétben senki nem kérdőjelez meg, azt 

eredményezte, hogy május 28-án az Európai Bizottság közzétette az egyszer használatos 

műanyagokra vonatkozó jogalkotási javaslatát. 

Számos intézkedés bevezetésére került sor, amelyek az egyes tagállamok vagy régiók 

kezdeményezésein alapulnak, és amelyek egy átfogó közösségi megközelítésbe épülve 

kiegészítik, meghaladják és harmonizálják a könnyű műanyagok hordtasakok 

felhasználásának csökkentéséről szóló (EU) 2015/720 irányelvet, a műanyagokkal 

kapcsolatos stratégiát, a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervet és a 

hulladékokról szóló felülvizsgált jogszabályokat. 

A Bizottság az európai tengerekben és tengerpartokon található tíz elsődleges 

makroműanyag-forrást célozza meg, amelyek a tengeri hulladék 70 %-át teszik ki.  

Világszintű kihívás, amely nagyratörő és fokozatos intézkedéseket igényel 

– az egyszer használatos műanyagok betiltása uniós szinten, ha léteznek alternatívák. Kilenc 

                                                 
1 R. Geyer, J. Jambeck, K. Lavender, University study, "Production, use, and fate of all plastics ever made", 

Science Advances, Vol.3, n°7, 2017.  
2 Európai Bizottság, Impact Assessment - Reducing Marine Litter: action on single use plastics and fishing gear, 

SWD(2018) 254 final, 2018. május 28., 1. rész 10. o. 
3 ibid., 1. rész 10. o. 
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termék érintett: az evőeszközök (villák, kések, kanalak, evőpálcikák) és a tányérok, a 

fültisztító pálcikák, a szívószálak, az italkeverők és a léggömbhöz tartozó pálcák (5. cikk). 

– a tagállamokra bízni az azon egyszer használatos műanyagok fogyasztásának jelentős 

mértékű csökkentésére irányuló eszközök kiválasztását, amelyek alternatívái már fejlesztés 

alatt állnak: élelmiszertartályok és italpoharak (4. cikk). Olyan rendszerről van szó, amely az 

50 mikron vastagságú vagy annál vékonyabb könnyű műanyag hordtasakok programozott 

betiltásával már bizonyított.1 

– annak biztosítása, hogy 2025-re a műanyag palackok legalább 90 %-át összegyűjtsék 

(9. cikk) 

– a gyártói felelősségvállalás kiterjesztése (8. cikk) az irányelv hatálya alá eső valamennyi 

termékkategóriára, kivéve az egészségügyi betéteket, a tamponokat és a 

tamponapplikátorokat. Ez a megnövekedett felelősség fedezni fogja a hulladék gyűjtésének és 

tisztításának költségeit, valamint a nyilvánosság tájékoztatására irányuló intézkedéseket 

(10. cikk). 

– jelölési/címkézési követelmények előírása három termékkategóriára: egészségügyi betétek 

és tamponok, nedves törlőkendők és műanyag léggömbök (7. cikk). 

A Bizottság becslései szerint az irányelv mind a környezetre, mind pedig a gazdaságra 

kedvező hatással lesz. Lehetővé fogja tenni a 2030-ra 22 milliárd eurós költségű2 környezeti 

károk elkerülését, és a fogyasztók számára akár 6,5 milliárd euró3 megtakarítását a gyártók 

esetében becsült 3,2 milliárd eurós megfelelési költségért4 cserébe. Még a legvisszafogottabb 

forgatókönyv (2a. lehetőség) is, amely az ágazati szereplők önkéntes fellépésére és a 

tájékoztató kampányokra korlátozódik, munkahelyek elvesztéséhez vezetne5. Ezzel szemben 

30 000–50 000 munkahelyet lehetne teremteni a többi tervezett forgatókönyv szerint, amelyek 

kedvezőbbek az innováció tekintetében6. 

Az előadó prioritásai 

Az előadó rendkívül kedvezőnek tartja ezt a nagyratörő bizottsági javaslatot, amely teljes 

mértékben összhangban van a közvéleménnyel: az európaiak 95 %-a szükségesnek és 

sürgősnek tartja az egyszer használatos műanyagokkal kapcsolatos fellépést7. 

Az előadó mindazonáltal helyesebbnek tartaná, ha a Bizottság még tovább lépne a saját 

hatásértékelése eredményeinek nyomon követésében. Ezenkívül azt szeretné, ha 

nyilvánosságra kerülne az Eunomia tanácsadó szervezet által készített tanulmány, amelyen a 

hatásértékelés alapszik. 

                                                 
1A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentéséről szóló, a 94/62/EK irányelvet módosító, 

2015. április 29-i (EU) 2015/720 irányelv 4. cikke 1a. pontjának b) alpontja szerint: „2018. december 31-ig az 

áruk vagy termékek értékesítési pontjain könnyű műanyag hordtasakokat ne bocsássanak díjmentesen 

rendelkezésre, kivéve, ha ezzel azonos hatékonyságú eszközöket alkalmaznak. 
2Az Európai Bizottság „Egyszer használatos műanyag: a tengeri hulladék csökkentésére irányuló új uniós 

szabályok” c. sajtóközleménye, 2018. május 28. 
3 Impact assessment, op. cit., 1. rész, 60. o. 
4 ibid., 1. rész 60. o. 
5 ibid., 1. rész 60. o. 
6 ibid., 1. rész 60. o. 
7 ibid., 1. rész 60. o. 
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1. Célszámok meghatározása az élelmiszertartályok és italpoharak használatának 

csökkentése terén. Két olyan termékről van szó, amelyek alternatívái már kereskedelmi 

forgalomban kaphatók. A tagállamoktól származó releváns adatok hiánya miatt az előadó 

módosított ütemtervet részesített előnyben. Referenciaként a könnyű műanyag 

hordtasakokról szóló, 2015. évi irányelv szolgál, amely a csökkentésre irányuló, és a 

nemzeti jogba 2–3 éven belül átültetendő harmonizált intézkedéseket ír elő. 

 

Az előadó úgy véli, hogy négy év elegendő arra, hogy a tagállamok meghatározzák a 

pontos csökkentési célszámaikat a saját területükön a 4. cikkben előírt termékek esetében. 

 

2. A műanyag palackok szelektív gyűjtése 

Az előadó nem teljes mértékben elégedett a 9. cikk megfogalmazásával, amely a műanyag 

palackok szelektív gyűjtését írja elő. Ez utóbbi típus a kupakokkal együtt a tengerben 

található eldobható műanyagok leggyakoribb kategóriája (az egyszer használatos 

műanyagok egyötöde). 

Míg egyes tagállamokban intenzív vita folyik a műanyag palackokkal kapcsolatos, 

általános betétdíjas rendszer kialakításáról, az előadó nyitva hagyná ezeket a lehetőségeket. 

A tagállamoknak képeseknek kell lenniük arra, hogy a leghatékonyabb rendszert válasszák, 

hogy ez a tárgy forgalmi értékkel rendelkezzen, és ezzel arra lehessen ösztönözni a 

fogyasztókat, hogy visszavigyék vagy otthon szelektíven gyűjtsék a palackokat. 

A palackok ezenkívül rendkívüli mértékben újrahasznosíthatók, ezért a Bizottság azt a célt 

tűzte ki, hogy 2025-re a gyűjtés elérje a 90 %-ot. Az előadó a 6. cikkben foglalt, az 

italtartóhoz rögzítve maradó fedelekre és kupakokra vonatkozó követelményt szeretné 

kiegészíteni egy olyan intézkedéssel, amely 2025-re minimum 25 %-os újrahasznosított 

tartalmat ír elő a palackok gyártása során, ami iránt az iparág elkötelezett. 

3. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlásainak betartása a műanyag szűrővel 

rendelkező cigaretták tekintetében 

A cigaretták műanyag szűrői szintén az előadó aggodalmának tárgyát képezik. A szűrők a 

második leggyakoribb műanyag hulladékok az európai tengerpartokon. Az előadó új 4a. 

cikk hozzáadását javasolja „A fogyasztás utáni, dohánytermékből származó hulladékok 

csökkentése” címmel. 

A dohánygyártókra vonatkozó kiterjesztett felelősségvállalási rendszer alkalmazásán kívül 

a cikkben szerepel, hogy a tagállamoknak azt a célt kell kitűzniük, hogy 2025-re 50 %-kal, 

2030-ra pedig 80 %-kal csökkentsék a cigarettákban található műanyag szűrők számát.1 

A tagállamoknak kötelezettséget kell vállalniuk a cigarettacsikkek gyűjtőrendszerének 

kialakítására. Ezenkívül követni kell az olasz modellt, és visszatartó erejű bírságokat kell 

alkalmazni a dohányosokkal szemben, akik a cigarettacsikket a földre vagy a csatornába 

dobják. 

4. Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság ugyanakkor túl messzire megy a 8. cikkben szereplő 

„kiterjesztett gyártói felelősségvállalással” kapcsolatban. 

                                                 
1 WHO report on “Tobacco and its environmental impact: an overview” 2017 
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Elismeri, hogy a környezetvédelmi szakpolitika fontos eszközéről van szó, és osztozik a 

Bizottság azon törekvésében, hogy a hulladékról szóló jogszabályokban már meglévő 

intézkedéseket kiegészítse. Másrészről azonban a 2008/98/EK keretirányelv 8. cikkének 

(1) bekezdése alapján megállapítja, hogy ez a felelősség semmi esetre sem terjedhet ki a 

tengerek és a tengerpartok takarítására. A csomagolásról és a csomagolási hulladékról 

szóló (EK) 2018/852 irányelv meghatározza, hogy legkésőbb 2024. december 31-ig, azaz 

az e javaslatban rögzített dátumnál három évvel későbbi időpontig kiterjesztett gyártói 

felelősségvállalási rendszereket kell kialakítani a csomagolások tekintetében. Mindegyik 

felszólítja az előadót, aki úgy véli, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási 

rendszernek arányosnak kell maradnia. 

5. A nagyon könnyű hordtasakok bevonása 

Az előadó azt javasolja, hogy az 5. cikkben felsorolt, korlátozás alá tartozó termékek 

listájához hozzá kell adni a 15 mikronnál vékonyabb, a könnyű hordtasakok 

felhasználásának csökkentéséről szóló (EU) 2015/720 irányelv hatálya alá nem tartozó 

hordtasakokat is. 

Az előadó úgy véli, hogy figyelembe véve azt, milyen gyorsan változnak a fogyasztói 

szokások a tagállamok többségében, ahol a műanyag hordtasakokért az értékesítési ponton 

fizetni kell, egyértelmű tiltást kellene bevezetni a nagyon könnyű hordtasakok 

tekintetében, kivéve ha azok higiéniai szerepet töltenek be. 

6. A halászeszközök a másik téma, amelyet az előadó módosítani kíván. Az előadó 

megállapítja, hogy bár egyes közösségi rendelkezések1 már előírják a tengerben elvesztett 

vagy elhagyott hálókból vagy egyéb eszközökből származó hulladék kezelését, a 

halászeszközök elvesztése uniós szintű hatékony ellenőrzésének hiányában a probléma 

továbbra is fennáll. A halászhajókról és a kedvtelési célú vízi járművekről származó 

hulladékok több mint 30 %-át, amelyet vissza kellene vinni a kikötőkbe, nem viszik vissza, 

és valószínűleg a tengerbe kerül2. Az előadó logikusnak tartja a halászeszközök gyártóira 

vonatkozó kiterjesztett felelősségvállalási rendszer alkalmazását. 

Az előadó a 8. cikk (3) bekezdésében hozzáteszi a 15 %-os újrahasznosítási cél elérését, 

mivel más szilárd felszerelésekhez hasonlóan a halászeszközökben rendkívül nagy 

újrahasznosítási potenciál rejlik, és ezért vissza kell vinni őket a kikötőbe. Ez 

megvalósítható az izlandi bevált gyakorlatokat figyelembe véve, ahol a hálók 

újrahasznosíthatósági célszáma 2006-ban 45 % volt, ma pedig mind a hálók, mind a 

huzalok esetében 85 %3. 

Az előadó általános célja illeszkedik a jelentése elkészítése során találkozó tudósok és 

miniszterek állásfoglalásához: a csodaeszközből szennyezőanyaggá váló műanyagnak van 

jövője, azonban a tengerektől és az óceánoktól távol. 

 

                                                 
1A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító közösségi ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló 

20/11/2009 rendelet 48. cikke előírja, hogy a halászhajók parancsnokának 24 órán belül jeleznie kell a lobogó 

szerinti tagállam illetékes hatóságának a halászeszközök elvesztését. 
2 Impact assessment, op. cit., 12. o. 
3 http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf 

http://iswa2015.org/assets/files/downloads/marine_litter3.pdf
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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, 
AMELYEKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT 

 
A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségi körében készült. 

Az előadó a következő szervezetekről vagy személyektől kapott hozzászólást [a jelentéstervezet/a 

jelentés elkészítése során annak bizottsági ülésen történő elfogadásáig]: 

 
 

Szervezet és/vagy személy 

Európai Környezetvédelmi Hivatal 

ClientEarth 

Edana 

Essenscia 

EurEau 

Európai Műanyag-feldolgozók (EuPC) 

A kiterjesztett gyártói felelősségvállalással foglalkozó szövetség (EXPRA) 

FoodDrinkEurope 

Fostplus 

Frans Timmermans, az Európai Bizottságnak a minőségi jogalkotásért, az intézményközi 

kapcsolatokért, a jogállamiságért és az Alapjogi Chartáért felelős első alelnöke. 

Friends of the Earth Europe 

Go4Circle 

Belga csomagolási intézet  

Jyrki Katainen, az Európai Bizottságnak 

a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős 

első alelnöke 

Karmenu Vella, a környezetpolitikáért, a tengerügyekért és a halászati politikáért felelős 

biztos 

Nestlé S.A. 

Pack2Go Europe 

Petcore Europe 

Philippe De Backer, a szociális és közegészségügyi miniszter mellé rendelt, a 

társadalombiztosítási csalás elleni küzdelemért, a magánélet védelméért és az Északi-

tengerért felelős államtitkár  

Plastics Europe 

Plastics Recyclers Europe 

Ausztria Európai Unió mellett működő állandó képviselete 

Rethink Plastic Alliance 

Seas at risk 

Sky  

Suez S.A.  

Surfrider Foundation Europe 

Tetra Pack International S.A.  

Zero Waste Europe 
 


