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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

23.5.2018 A8-0165/2 

Módosítás  2 

Julia Reid 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv végrehajtása 

2017/2087(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

A preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A. mivel a környezettudatos 

tervezésről szóló irányelv célja az 

energiahatékonyság, valamint a 

környezetvédelem szintjének növelése 

olyan összehangolt követelmények révén, 

amelyek biztosítják a belső piac 

működését és elősegítik az energiával 

kapcsolatos termékek környezetre 

gyakorolt hatásának folyamatos 

csökkentését; mivel ezek az intézkedések 

az energiafogyasztás csökkentésével 

pozitív hatást gyakorolnak az 

energiabiztonságra is; 

törölve 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/3 

Módosítás  3 

Julia Reid 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv végrehajtása 

2017/2087(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

C preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

C. mivel az irányelv végrehajtása 

nagyobb mértékben hozzájárulhatna az 

energiahatékonyság javítására irányuló 

uniós erőfeszítésekhez, és elősegíthetné az 

éghajlat-politikai célok elérését; 

C. mivel az irányelv hatályon kívül 

helyezése nagyobb mértékben 

hozzájárulhatna az energiahatékonyság 

javítására irányuló európai 

erőfeszítésekhez; hangsúlyozza, hogy az 

energiát, különösen a fosszilis 

üzemanyagokat, kulcsfontosságú 

erőforrásnak kell tekinteni, melyek a 

munkahelyfejlesztést is előmozdíthatják; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/4 

Módosítás  4 

Julia Reid 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv végrehajtása 

2017/2087(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

E preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

E. mivel 2018 elejére 29 egyedi 

környezettudatos tervezésről szóló 

rendeletet vezettek be, amelyek különböző 

termékcsoportokat fednek le, továbbá 

három, az irányelv értelmében elismert 

önkéntes megállapodást fogadtak el; 

törölve 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/5 

Módosítás  5 

Julia Reid 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv végrehajtása 

2017/2087(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

M preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

M. mivel miközben a környezettudatos 

tervezésről szóló irányelv alkalmazási 

köre 2009-ben (a közlekedési eszközökön 

kívül) minden energiával kapcsolatos 

termékre kibővült, a nem 

energiafelhasználó termékekre még 

mindig nem vonatkoznak a 

környezettudatos tervezésről szóló 

követelmények; 

M. mivel 2020-ra a 

szórakoztatóiparban használt 

színpadvilágítási berendezések elavulttá 

válnak, és a kreatív ágazat működéséhez 

szükséges, ezekkel egyenértékű 

fényességet biztosító világítási rendszerek 
nem lesznek elérhetők; mivel a 

színpadvilágítást ezért ki kell vonni a 

jogszabály hatálya alól; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/6 

Módosítás  6 

Julia Reid 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv végrehajtása 

2017/2087(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

O preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

O. mivel a környezettudatos 

tervezésről szóló irányelv megállapítja, 

hogy a vegyi anyagokról szóló REACH-

rendelettel való kiegészítő jellegének 

hozzá kell járulnia a két jogszabály 

hatásának fokozásához és a gyártókra 

vonatkozó koherens követelmények 

kialakításához, mivel a veszélyes vegyi 

anyagok használatával és azok 

újrahasznosításával kapcsolatos 

követelmények eddig korlátozottak voltak; 

O. mivel a környezettudatos 

tervezésről szóló irányelv negatív hatással 

lesz az európai színházakra és egyéb 

hasonló helyszínekre – különösen a kisebb 

létesítményekre, amelyeket aránytalanul 

sújt majd –, és mivel ezért a kreatív 

ágazatot ki kell vonni a jogszabály hatálya 

alól; 

Or. en 



 

AM\1153946HU.docx  PE621.609v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

23.5.2018 A8-0165/7 

Módosítás  7 

Julia Reid 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv végrehajtása 

2017/2087(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

R preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

R. mivel a körforgásos gazdaságra 

vonatkozó uniós cselekvési terv magában 

foglalja a körforgásos gazdaság 

szempontjainak hangsúlyozását a 

környezettudatos tervezésről szóló irányelv 

szerinti jövőbeli terméktervezési 

követelmények tekintetében az olyan 

kérdések szisztematikus elemzése révén, 

mint a javíthatóság, a tartósság, a 

korszerűsíthetőség, az újrahasznosítás 

vagy egyes anyagok azonosítása; 

R. mivel a környezettudatos 

tervezésről szóló bizottsági irányelv 

katasztrofális hatással lesz a 

szórakoztatóiparra és az európai 

kultúrára; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/8 

Módosítás  8 

Julia Reid 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

A környezetbarát tervezésről szóló irányelv végrehajtása 

2017/2087(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. emlékeztet arra, hogy az irányelv 

előírja, hogy a Bizottságnak végrehajtási 

intézkedéseket kell előterjesztenie, 

amennyiben egy termék megfelel a 

kritériumoknak, azaz jelentős mennyiségű 

terméket értékesítenek, jelentős a 

környezeti hatása és javulási potenciállal 

rendelkezik; hangsúlyozza a Bizottságra 

ruházott felelősséget e megbízatás 

teljesítése, valamint a fogyasztók, a 

körforgásos gazdaság és a környezet javát 

szolgáló előnyök tényleges elérése 

tekintetében, felismerve, hogy az ilyen 

termékszabványokat csak uniós szinten 

lehet alkalmazni, és ezért a 

tagállamoknak a Bizottságra kell bízniuk 

a szükséges fellépések meghozatalát; 

4. hangsúlyozza, hogy a nem 

választott testületként működő 

Bizottságnak nem lenne szabad az 

energiával kapcsolatban ilyen önkényes 

döntéseket hoznia; 

Or. en 

 

 


