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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3.2017 A8-0034/244 

Módosítás  244 

Jean-François Jalkh 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Hulladék 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Ahhoz, hogy az újrafeldolgozási 

célértékek meghatározása megbízható és 

összehasonlítható adatok alapján 

történjen, illetve lehetővé váljon e 

célértékek elérésének hatékonyabb 

nyomon követése, a települési 

hulladéknak a 2008/98/EK irányelvben 

szereplő fogalmát összhangba kell hozni 

azzal a fogalommeghatározással, amelyet 

az Európai Statisztikai Hivatal és a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet statisztikai célokra használ, és 

amelynek alapján a tagállamok már több 

éve szolgáltatnak adatokat. A települési 

hulladéknak az irányelv szerinti 

fogalommeghatározása nem veszi 

figyelembe, hogy a hulladék kezelője köz- 

vagy magánszektorbeli gazdasági szereplő-

e. 

(6) A települési hulladéknak az 

irányelv szerinti fogalommeghatározása 

nem veszi figyelembe, hogy a hulladék 

kezelője köz- vagy magánszektorbeli 

gazdasági szereplő-e. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3.2017 A8-0034/245 

Módosítás  245 

Jean-François Jalkh 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Hulladék 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az ENSZ közgyűlése által 2015. 

szeptember 25-én elfogadott, a 2030-ig 

tartó időszakra vonatkozó fenntartható 

fejlesztési menetrenddel, és különösen az 

élelmiszer-pazarlás 2030-ig felére történő 

csökkentésére vonatkozó célkitűzéssel 

összhangban a tagállamoknak 

intézkedéseket kell hozniuk az 

élelmiszerek hulladékká válásának 

megelőzése érdekében. Ezen 

intézkedéseknek az elsődleges termelés, a 

feldolgozás és a gyártás során, a 

kiskereskedelem és egyéb élelmiszer-

forgalmazás keretében, valamint a 

vendéglátásban és a háztartásokban 

történő élelmiszer-pazarlás megelőzésére 

kell irányulniuk. Tekintettel az élelmiszer-

pazarlás megelőzésének környezeti és 

gazdasági előnyeire, a tagállamoknak 

konkrét intézkedéseket kell hozniuk az 

élelmiszerek hulladékká válásának 

megelőzésére és az élelmiszer-pazarlás 

csökkentése terén elért előrehaladás 

mérésére. A bevált gyakorlatok EU-szerte 

történő, tagállamok és élelmiszer-ipari 

vállalkozók közötti cseréjének 

megkönnyítése érdekében egységes 

módszereket kell meghatározni az ilyen 

mérések céljából. Az élelmiszer-hulladék 

szintjéről kétévente jelentést kell készíteni. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3.2017 A8-0034/246 

Módosítás  246 

Jean-François Jalkh 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Hulladék 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Ezen irányelv jobb, a határidőkhöz 

jobban igazodó és egységesebb 

végrehajtása és a végrehajtás 

hiányosságainak előrejelzése érdekében 

fel kell állítani egy korai előrejelző 

rendszert, amely lehetővé teszi a gyenge 

pontok észlelését és azt, hogy a 

beavatkozás már jóval a célértékek 

teljesítésének határideje előtt 

megtörténjen. 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3.2017 A8-0034/247 

Módosítás  247 

Jean-François Jalkh 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Hulladék 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 1 a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a cikk a következő 1a. ponttal 

egészül ki: 

a) a cikk a következő 1a. ponttal 

egészül ki: 

„(1a) »települési hulladék«: „(1a) »települési hulladék«: háztartásból 

származó hulladék, valamint más olyan 

hulladék, amely jellege és összetétele miatt 

a háztartásból származó hulladékhoz 

hasonló; 

a) a háztartásokból származó kevert 

hulladék és elkülönítetten gyűjtött 

hulladék, beleértve a következőket:– papír 

és kartonpapír, üveg, fém, műanyag, 

biohulladék, fa, textil, elektromos és 

elektronikus berendezések hulladékai, 

hulladékelemek és -akkumulátorok, 

– lomhulladék, például háztartási 

készülékek, ágybetét, bútor, 

– kerti hulladék, például falevél, 

fűnyesedék, 

 

b) olyan, egyéb forrásokból származó 

kevert hulladék és elkülönítetten gyűjtött 

hulladék, amely jellegében, összetételében 

és mennyiségében hasonló a háztartási 

hulladékhoz; 

 

c) a piac- és utcatakarítás során 

képződő hulladék, ideértve az utcai 

söpredéket, az utcai szemétgyűjtőkből 

származó hulladékot, valamint a park- és 

kertgondozás során keletkező hulladékot. 
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A települési hulladék fogalmába nem 

tartozik bele a szennyvízhálózatból és a 

szennyvízkezelő művekből származó 

hulladék, például a szennyvíziszap, 

valamint az építési és bontási hulladék;” 

 

Or. en 

(Lásd az 1999/31/EK irányelv 2. cikke b) pontjának szövegét.) 

Indokolás 

A háztartási hulladék jelenlegi meghatározásának megtartása érdekében. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3.2017 A8-0034/248 

Módosítás  248 

Jean-François Jalkh 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Hulladék 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont 

2008/98/EK irányelv 

11 b cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

12. az irányelv a következő 11b. cikkel 

egészül ki: 

törölve 

„11b. cikk  

Korai előrejelző rendszer  

(1) A 11. cikk (2) bekezdésének c) és d) 

pontja és (3) bekezdése szerinti célértékek 

teljesítésében elért eredményekről a 

Bizottság az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökséggel együttműködve jelentést 

készít legkésőbb három évvel minden 

egyes, az említett rendelkezésekben 

megállapított határidő lejárta előtt. 

 

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben előírt 

jelentéseiben: 

 

a) minden egyes tagállamra vonatkozóan 

megbecsli a célértékek teljesítésének 

mértékét; 

 

b) felsorolja azokat a tagállamokat, 

amelyek esetében fennáll a veszélye 

annak, hogy a célértékek nem fognak 

határidőre teljesülni, és megfelelő 

ajánlásokat fogalmaz meg az érintett 

tagállamok számára.” 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3.2017 A8-0034/249 

Módosítás  249 

Jean-François Jalkh 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Hulladék 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2008/98/EK irányelv 

38 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság iránymutatásokat 

dolgozhat ki a hasznosítás és az 

ártalmatlanítás 

fogalommeghatározásainak 

értelmezésére. 

törölve 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 

a 38a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadása útján megállapítsa a II. 

melléklet R1. pontjában említett 

hulladékégető létesítményekre 

vonatkozóan meghatározott képlet 

alkalmazásának módját. Ennek kapcsán 

figyelembe vehető az a hatás, ahogy a 

helyi éghajlat, például a rendkívül hideg 

időjárás és a fűtés iránti igény 

befolyásolja a villamos energia, fűtés, 

hűtés vagy technológiai gőz formájában 

műszakilag felhasználható vagy 

előállítható energia mennyiségét. Az 

Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 349. cikkének harmadik 

albekezdésében szereplő legkülső 

régiókra, valamint az 1985-ös csatlakozási 

okmány 25. cikkében említett területekre 

jellemző helyi feltételeket is figyelembe 

lehet venni. 

 

 (E módosítás célja a 38. cikk (1) 

bekezdésének törlése a meglévő jogi 
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aktusból is.) 

Or. en 

 


