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1.7.2015 A8-0215/2 

Módosítás  2 
Peter Liese 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0215/2015 
Sirpa Pietikäinen 
Erıforrás-hatékonyság: elmozdulás a körforgásos gazdaság felé 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
21 a bevezetı hivatkozás (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel a „Vessünk véget az 

élelmiszerpazarlásnak Európában” címő 

petícióra; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

1.7.2015 A8-0215/3 

Módosítás  3 
Peter Liese 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0215/2015 
Sirpa Pietikäinen 
Erıforrás-hatékonyság: elmozdulás a körforgásos gazdaság felé 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
N preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

N. mivel a Parlament többször is felhívta a 

Bizottságot, hogy határozzon meg 

mutatókat és jogilag kötelezı erejő 

célkitőzéseket az erıforrás-hatékonyságra 

vonatkozóan; 

N. mivel a Parlament többször is felhívta a 

Bizottságot, hogy határozzon meg 

mutatókat és célkitőzéseket az erıforrás-

hatékonyságra vonatkozóan; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/4 

Módosítás  4 
Peter Liese 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0215/2015 
Sirpa Pietikäinen 
Erıforrás-hatékonyság: elmozdulás a körforgásos gazdaság felé 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
19 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. sürgeti a Bizottságot, hogy 2015 végéig 

állapítson meg egy kötelezı célkitőzést az 

erıforrás-hatékonyság 2030-ig elérendı 

növelésére, uniós szinten a 2014-es 

adatokhoz képest 30%-os növekedést, az 

egyes tagállamok szintjén pedig egyedi 

célokat kitőzve; hangsúlyozza, hogy az 

erıforrás-hatékonysági célkitőzéseket 

végrehajtásukat megelızıen 

indikátorokkal kell alátámasztani; 

19. sürgeti a Bizottságot, hogy 2015 végéig 

állapítson meg célkitőzést az erıforrás-

hatékonyság 2030-ig elérendı növelésére, 

uniós szinten a 2014-es adatokhoz képest 

30%-os növekedést, az egyes tagállamok 

szintjén pedig egyedi célokat kitőzve; 

hangsúlyozza, hogy az erıforrás-

hatékonysági célkitőzéseket 

végrehajtásukat megelızıen mutatókkal 

kell alátámasztani; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/5 

Módosítás  5 
Peter Liese 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0215/2015 
Sirpa Pietikäinen 
Erıforrás-hatékonyság: elmozdulás a körforgásos gazdaság felé 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
35 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. sürgeti a Bizottságot, hogy 2015 végéig 

nyújtsa be a hulladékokkal kapcsolatos 

jogszabályok felülvizsgálatára 

vonatkozóan bejelentett javaslatot, 

gondosan alkalmazva a 

hulladékhierarchiát, és azt a következı 

pontokkal egészítse ki:  

– világos és egyértelmő 

fogalommeghatározások; 

– a hulladéktermelıdést megelızı 

intézkedések kidolgozása; 

– a hulladékkeletkezés csökkentésére 

irányuló kötelezı, 2025-ig elérendı célok 

megállapítása a települési, kereskedelmi és 

ipari hulladék tekintetében; 

– a kiterjesztett gyártói felelısségre 

vonatkozó, egyértelmő 

minimumkövetelmények megállapítása a 

kiterjesztett gyártói felelısségi rendszerek 

átláthatóságának és 

költséghatékonyságának biztosítása 

céljából; 

– a maradékhulladék tekintetében a 

„szennyezı fizet” elv támogatása, a 

papírra, a fémre, a mőanyagra és az üvegre 

vonatkozó, kötelezı erejő szelektív 

hulladékgyőjtési rendszerekkel kombinálva 

az újrafeldolgozott anyagok magas 

minıségének elısegítése érdekében; a 

35. sürgeti a Bizottságot, hogy 2015 végéig 

nyújtsa be a hulladékokkal kapcsolatos 

jogszabályok felülvizsgálatára 

vonatkozóan bejelentett javaslatot, 

gondosan alkalmazva a 

hulladékhierarchiát, és azt a következı 

pontokkal egészítse ki:  

– világos és egyértelmő 

fogalommeghatározások; 

– a hulladéktermelıdést megelızı 

intézkedések kidolgozása; 

– a hulladékkeletkezés csökkentésére 

irányuló kötelezı, 2025-ig elérendı célok 

megállapítása a települési, kereskedelmi és 

ipari hulladék tekintetében; 

– a kiterjesztett gyártói felelısségre 

vonatkozó, egyértelmő 

minimumkövetelmények megállapítása a 

kiterjesztett gyártói felelısségi rendszerek 

átláthatóságának és 

költséghatékonyságának biztosítása 

céljából; 

– a maradékhulladék tekintetében a 

„szennyezı fizet” elv támogatása, a 

papírra, a fémre, a mőanyagra és az üvegre 

vonatkozó, kötelezı erejő szelektív 

hulladékgyőjtési rendszerekkel kombinálva 

az újrafeldolgozott anyagok magas 

minıségének elısegítése érdekében; a 
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biológiai hulladék szelektív győjtésének 

kötelezıvé tétele 2020-ig; 

– az újrafeldolgozási és újrahasználatra 

való elıkészítési célkitőzések növelése 

2030-ig a települési szilárd hulladék 

legalább 70%-ának és a csomagolási 

hulladékok 80%-ának újrafeldolgozására 

egy megalapozott jelentéstételi módszer 

alapján, amely megakadályozza, hogy a 

hasznosítatlan (lerakóban elhelyezett vagy 

elégetett) hulladékot újrafeldolgozott 

hulladékként jelentsék, minden 

tagállamban ugyanazt a harmonizált 

módszert és a külsı ellenırzésnek alávetett 

statisztikákat alkalmazva; olyan 

kötelezettség bevezetése az 

újrafeldolgozók számára, amely szerint 

jelenteniük kell a szétválogató 

létesítménybe beérkezı 

hulladékmennyiséget és az onnan kikerülı 

újrahasznosított anyagok mennyiségét; 

– nem újrafeldolgozható és biológiailag 

nem lebomló hulladékok energetikai 

hasznosítás mellett vagy anélkül történı 

elégetésének szigorú korlátozása 2020-ig; 

– a hulladéklerakás fokozatos, kötelezı 

erejő csökkentése az újrafeldolgozásra 

vonatkozó követelményekkel összhangban 

végrehajtva és három szakaszra bontva 

(2020, 2025 és 2030), egészen az összes 

hulladéklerakásra vonatkozó tilalomig, 

kivéve bizonyos veszélyes hulladékokat és 

maradékhulladékokat, amelyek esetében a 

hulladéklerakás a környezeti szempontból 

legmegfelelıbb megoldás; 

– díjak bevezetése a hulladéklerakásra vagy 

-égetésre vonatkozóan; 

 

biológiai hulladék szelektív győjtésének 

kötelezıvé tétele 2020-ig; 

– az újrafeldolgozási és újrahasználatra 

való elıkészítési célkitőzések növelése 

2030-ig a települési szilárd hulladék 

legalább 70%-ának és a csomagolási 

hulladékok 80%-ának újrafeldolgozására 

egy megalapozott jelentéstételi módszer 

alapján, amely megakadályozza, hogy a 

hasznosítatlan (lerakóban elhelyezett vagy 

elégetett) hulladékot újrafeldolgozott 

hulladékként jelentsék, minden 

tagállamban ugyanazt a harmonizált 

módszert és a külsı ellenırzésnek alávetett 

statisztikákat alkalmazva; olyan 

kötelezettség bevezetése az 

újrafeldolgozók számára, amely szerint 

jelenteniük kell a szétválogató 

létesítménybe beérkezı 

hulladékmennyiséget és az onnan kikerülı 

újrahasznosított anyagok mennyiségét; 

– nem újrafeldolgozható és biológiailag 

nem lebomló hulladékok energetikai 

hasznosítás mellett vagy anélkül történı 

elégetésének szigorú korlátozása 2020-ig; 

– a hulladéklerakás fokozatos, kötelezı 

erejő csökkentése az újrafeldolgozásra 

vonatkozó követelményekkel összhangban 

végrehajtva és három szakaszra bontva 

(2020, 2025 és 2030), egészen az összes 

hulladéklerakásra vonatkozó tilalomig, 

kivéve bizonyos veszélyes hulladékokat és 

maradékhulladékokat, amelyek esetében a 

hulladéklerakás a környezeti szempontból 

legmegfelelıbb megoldás; 

– a tagállamok ösztönzése arra, hogy 

vezessenek be díjakat a hulladéklerakásra 

vagy -égetésre vonatkozóan; 

 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/6 

Módosítás  6 
Peter Liese 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0215/2015 
Sirpa Pietikäinen 
Erıforrás-hatékonyság: elmozdulás a körforgásos gazdaság felé 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
47 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

47. felhívja a Bizottságot, hogy 2015 

végéig tegyen javaslatot az élelmiszer-

hulladék hatékony kezelését szolgáló 

célokra, intézkedésekre és eszközökre, 

többek között a feldolgozóipar, a 

kiskereskedelem és a forgalmazás, az 

élelmezési szolgáltatások és a 

vendéglátóipar terén, valamint a 

háztartásokban képzıdı élelmiszer-

hulladék 2025-ig elérendı 30%-os 

csökkentésére vonatkozó kötelezı célra; 

felszólítja a Bizottságot, hogy amikor 

hatásvizsgálatot készít az új vonatkozó 

jogalkotási javaslatokról, értékelje azok 

élelmiszer-pazarlásra gyakorolt lehetséges 

hatását; 

47. felhívja a Bizottságot, hogy 2015 

végéig tegyen javaslatot az élelmiszer-

hulladék hatékony kezelését szolgáló 

célokra, intézkedésekre és eszközökre, 

többek között a feldolgozóipar, a 

kiskereskedelem és a forgalmazás, az 

élelmezési szolgáltatások és a 

vendéglátóipar terén, valamint a 

háztartásokban képzıdı élelmiszer-

hulladék 2025-ig elérendı 30%-os 

csökkentésére vonatkozó kötelezı célra; 

kéri a Bizottságot, hogy mozdítsa elı a 

tagállamokban olyan megállapodások 

létrejöttét, amelyek értelmében az 

élelmiszer-kiskereskedelmi ágazat 

szereplıi az eladatlan termékeket 

szétosztják jótékonysági szervezetek 

között; felszólítja a Bizottságot, hogy 

amikor hatásvizsgálatot készít az új 

vonatkozó jogalkotási javaslatokról, 

értékelje azok élelmiszer-pazarlásra 

gyakorolt lehetséges hatását; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/7 

Módosítás  7 
Peter Liese 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0215/2015 
Sirpa Pietikäinen 
Erıforrás-hatékonyság: elmozdulás a körforgásos gazdaság felé 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
52 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

52. sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen 

javaslatot arra, hogy az elérhetı legjobb 

technológia (BAT) elveit és normáit 

alkalmazzák valamennyi anyag és 

épületelem esetében, illetve egy épület 

teljes életciklusára alapozva dolgozzon ki 

egy „épületútleveletˮ; úgy véli, hogy az 

épületútlevél növeli az átláthatóságot és a 

karbantartás, javítás, felújítás, 

újrahasználat és újrafeldolgozás 

megkönnyítését szolgáló információkat 

tartalmaz; 

52. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, 

hogy az elérhetı legjobb technológia 

(BAT) elveit és normáit ki lehet-e 

terjeszteni oly módon, hogy azok 

valamennyi anyagra és épületelemre 

vonatkozzanak, illetve egy épület teljes 

életciklusára alapozva dolgozzon ki egy 

„épületútleveletˮ; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/8 

Módosítás  8 
Peter Liese 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0215/2015 
Sirpa Pietikäinen 
Erıforrás-hatékonyság: elmozdulás a körforgásos gazdaság felé 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
53 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

53. úgy ítéli meg, hogy mivel a 2050-beli 

épített környezet 90%-a már most is 

létezik, különleges követelményeket és 

ösztönzıket kell megállapítani a 

korszerősítési ágazat számára ahhoz, hogy 

2050-re az épületek többsége pozitív 

energiamérlegő legyen; felszólítja ezért a 

Bizottságot, hogy dolgozzon ki hosszú 

távú stratégiát a meglévı épületek 

felújítására, és értékelje fel a 2012/27/EU 

irányelv által bevezetett nemzeti felújítási 

stratégiák szerepét; 

53. úgy ítéli meg, hogy mivel a 2050-beli 

épített környezet 90%-a már most is 

létezik, különleges követelményeket és 

ösztönzıket kell megállapítani a 

korszerősítési ágazat számára ahhoz, hogy 

2050-re javuljon az épületek 

energialábnyoma;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/9 

Módosítás  9 
Peter Liese 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0215/2015 
Sirpa Pietikäinen 
Erıforrás-hatékonyság: elmozdulás a körforgásos gazdaság felé 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
60 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

60. kéri a Bizottságot, hogy javasoljon 

kötelezı zöld közbeszerzési eljárásokat; 

úgy véli, hogy az újrafelhasznált, javított, 

átalakított és egyéb fenntartható és 

erıforrás-hatékony termékeket és 

megoldásokat kell elınyben részesíteni az 

összes közbeszerzés során, ellenkezı 

esetben a „tartsd be, vagy magyarázd meg” 

elvet kell alkalmazni; 

60. kéri a Bizottságot, hogy javasoljon 

olyan közbeszerzési eljárásokat, amelyek 

az újrafelhasznált, javított, átalakított és 

egyéb fenntartható és erıforrás-hatékony 

termékeket és megoldásokat részesítik 

elınyben, ellenkezı esetben a „tartsd be, 

vagy magyarázd meg” elvet kell 

alkalmazni; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0215/10 

Módosítás  10 
Peter Liese 
a PPE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0215/2015 
Sirpa Pietikäinen 
Erıforrás-hatékonyság: elmozdulás a körforgásos gazdaság felé 

COM(2014)0398 – 2014/2208(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
65 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

65. sürgeti a Bizottságot, hogy 2016 elsı 

felében terjessze elı a fenntartható 

élelmiszer-ellátásról szóló közleményt, 

amelyet 2013 óta több alkalommal 

elhalasztott; hangsúlyozza, hogy mivel az 

élelmiszerek elıállítása és fogyasztása az 

erıforrás-felhasználás jelentıs részét teszi 

ki, e közleménynek holisztikusan kell 

kezelnie az élelmiszerláncnak az 

élelmiszerforrások használata terén 

mutatkozó hatékonyságbeli hiányosságait, 

és ösztönöznie kell egy fenntartható 

élelmiszer-politika kidolgozását; felhívja a 

Bizottságot, hogy vizsgálja meg, 

fokozható-e az élelmiszeriparban a 

környezetbarát csomagolóanyagok 

használata, ideértve azt, hogy az európai 

normákkal összhangban megvalósítható-e 

a csomagolóanyagok biológiai úton 

lebomló és komposztálható anyagokkal 

történı fokozatos helyettesítése; 

65. sürgeti a Bizottságot, hogy 2016 elsı 

felében terjessze elı a fenntartható 

élelmiszer-ellátásról szóló közleményt, 

amelyet 2013 óta több alkalommal 

elhalasztott; hangsúlyozza, hogy mivel az 

élelmiszerek elıállítása és fogyasztása az 

erıforrás-felhasználás jelentıs részét teszi 

ki, e közleménynek holisztikusan kell 

kezelnie az élelmiszerláncnak az 

élelmiszerforrások használata terén 

mutatkozó hatékonyságbeli hiányosságait, 

és ösztönöznie kell egy fenntartható 

élelmiszer-politika kidolgozását; felhívja a 

Bizottságot, hogy vizsgálja meg, 

fokozható-e az élelmiszeriparban a 

környezetbarát csomagolóanyagok 

használata, ideértve azt, hogy 

megvalósítható-e a biológiai úton lebomló 

és komposztálható csomagolóanyagok 

használata azon esetekben, amikor ez az 

európai normák szerint megfelelı, 

továbbá egy életciklus-alapú megközelítés 

kidolgozását; 

Or. en 

 

 


