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MÓDOSÍTÁSOK 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

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

módosításokat: 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A környezet minőségének védelme, 

megőrzése és javítása, az emberi egészség 

védelme, a természeti erőforrások 

körültekintő és ésszerű hasznosítása, 

valamint a valóban körforgásos gazdaság 

kiépítése érdekében javítani kell az Európai 

Unióban folytatott hulladékgazdálkodás 

színvonalát. 

(1) A környezet minőségének védelme, 

megőrzése és javítása, az emberi egészség 

védelme, a természeti erőforrások 

körültekintő és ésszerű hasznosítása, 

valamint a valóban körforgásos gazdaság 

kiépítése érdekében javítani kell az Európai 

Unióban folytatott hulladékgazdálkodás, -

átalakítás és -felhasználás színvonalát, 

melynek révén korlátozhatók a negatív 

környezeti hatások és megőrizhetők a 

természeti erőforrások, és jobban kell 

gazdálkodni a nyersanyagokkal, miközben 

csökkenteni kell a gazdaság 

importfüggőségét, növelni kell az 

energiahatékonyságot, mérsékelni kell az 

EU energiafüggőségét, új gazdasági 

lehetőségeket és piacokat kell teremteni, 

és elő kell mozdítani a minőségi 

munkahelyek létrehozását. A ténylegesen 

körforgásos gazdaság kialakítása 

érdekében kiegészítő intézkedésekre van 

szükség, amelyek a termékek teljes 

életciklusára helyezik a hangsúlyt, 

beleértve az anyagok fenntartható 

kitermelését, a környezettudatos 

terméktervezést, az ökohatékony termelést 

és a fenntartható fogyasztást is, olyan 

módon, amely megőrzi az erőforrásokat és 

bezárja a kört. Az erőforrások 

felhasználásának javítása ezenkívül 

jelentős nettó megtakarítást teremtene elő 

az uniós vállalkozások, állami hatóságok 

és fogyasztók számára, miközben 

csökkentené a teljes éves 

üvegházhatásúgáz-kibocsátást. 
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Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 2008/98/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelvben14 meghatározott, a 

hulladék újrahasználatra való 

előkészítésére és újrafeldolgozására 

vonatkozó célértékeket módosítani kell 

annak érdekében, hogy jobban tükrözzék 

az Uniónak a körforgásos gazdaság felé 

való elmozdulás iránti ambícióját. 

(2) A 2008/98/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelvben14 meghatározott, a 

hulladék újrahasználatra való 

előkészítésére és újrafeldolgozására 

vonatkozó célértékeket módosítani kell 

annak érdekében, hogy jobban tükrözzék 

az Uniónak a hatékony körforgásos 

gazdaság felé való elmozdulás iránti 

ambícióját, megtéve a szükséges 

intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy ezen átalakulás céljából 

a hulladékot hasznos erőforrásnak 

tekintsék. 

__________________ __________________ 

14Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

november 19-i 2008/98/EK irányelve a 

hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 312., 

2008.11.22., 3. o.). 

14Az Európai Parlament és a Tanács 2008. 

november 19-i 2008/98/EK irányelve a 

hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 

kívül helyezéséről (HL L 312., 

2008.11.22., 3. o.). 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) 2015. július 9-én az Európai 

Parlament elfogadta az „Erőforrás-

hatékonyság: elmozdulás a körforgásos 

gazdaság felé” című állásfoglalását1a, 

amelyben kiemelte különösen a 

kötelezően teljesítendő 

hulladékcsökkentési célértékek 

meghatározásának, hulladékmegelőzési 

intézkedések kidolgozásának, továbbá 

világos és egyértelmű 

fogalommeghatározások bevezetésének 
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szükségességét. 

 _______________ 

 1a Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0266. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Számos tagállam még nem 

alakította ki a szükséges 

hulladékgazdálkodási infrastruktúráját. 

Ezért alapvetően fontos az intézkedésekhez 

és beruházásokhoz iránymutatást nyújtó 

hosszú távú szakpolitikai célokat 

meghatározni, különösen annak 

megelőzése érdekében, hogy a 

maradékhulladék kezelése terén 

strukturális kapacitásfeleslegek alakuljanak 

ki, és hogy az újrafeldolgozásra alkalmas 

anyagok a hulladékhierarchia alján 

rekedjenek. 

(3) Számos tagállam még nem 

alakította ki a szükséges 

hulladékgazdálkodási infrastruktúráját. 

Ezért alapvetően fontos az intézkedésekhez 

és beruházásokhoz iránymutatást nyújtó 

hosszú távú szakpolitikai célokat 

meghatározni, valamint pénzügyi, fiskális 

és politikai támogatást biztosítani, 

különösen annak megelőzése érdekében, 

hogy a maradékhulladék kezelése, például 

a hulladéklerakóban való elhelyezés vagy 

a hulladékégetés terén strukturális 

kapacitásfeleslegek alakuljanak ki, és hogy 

az újrafeldolgozásra alkalmas anyagok a 

hulladékhierarchia legalján rekedjenek. 

Ebben az összefüggésben a vonatkozó 

célok elérése érdekében elengedhetetlen 

az európai strukturális és beruházási 

alapok igénybevétele a megelőzéshez, 

újrahasználathoz és újrafeldolgozáshoz 

szükséges hulladékgazdálkodási 

infrastruktúra fejlesztésének 

finanszírozására. Az is alapvető 

fontosságú, hogy a tagállamok ezen 

irányelv rendelkezéseivel összhangban 

módosítsák meglévő hulladékmegelőzési 

programjaikat, és beruházásaikat ennek 

megfelelően kiigazítsák. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 



 

PE582.196v02-00 6/64 AD\1106026HU.docx 

HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A fogalmak tartalmának 

egyértelművé tétele érdekében a 

2008/98/EK irányelvet ki kell egészíteni a 

települési hulladék, az építési és bontási 

hulladék, a végső újrafeldolgozási eljárás 

és a feltöltés fogalommeghatározásával. 

(5) A fogalmak tartalmának 

egyértelművé tétele érdekében a 

2008/98/EK irányelvet ki kell egészíteni a 

települési hulladék, az építési és bontási 

hulladék, a kereskedelmi és ipari hulladék, 

a végső újrafeldolgozási eljárás, a 

szemetelés, a tengereket szennyező 

szemetelés és a feltöltés 

fogalommeghatározásával. 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Biztosítani kell a 2008/98/EK 

irányelv és a kapcsolódó uniós 

jogszabályok, például a 2009/28/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 

és az 1907/2006/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet1b közötti koherenciát, 

különösen a „hulladék”, a 

„hulladékhierarchia” és a 

„melléktermék” fogalmának e jogalkotási 

aktusok szerinti koherens értelmezése és 

alkalmazása révén. 

 __________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2009. április 23-i 2009/28/EK irányelve a 

megújuló energiaforrásból előállított 

energia támogatásáról, valamint a 

2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 

módosításáról és azt követő hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.). 

 1b Az Európai Parlament és a Tanács 

2006. december 18-i 1907/2006/EK 

rendelete a vegyi anyagok 

regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról 

(REACH), az Európai Vegyianyag-

ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK 

irányelv módosításáról, valamint a 
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793/93/EGK tanácsi rendelet, az 

1488/94/EK bizottsági rendelet, a 

76/769/EGK tanácsi irányelv, a 

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

és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 

2006.12.30., 1. o.). 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

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) 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 össze kell 

hangolni 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. 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A tagállamoknak megfelelő 

ösztönzőket kell alkalmazniuk a 

hulladékhierarchia megvalósítása 

érdekében, ezek közé tartoznak különösen 

az ebben az irányelvben meghatározott 

hulladékmegelőzési és újrafeldolgozási 

(7) A tagállamoknak megfelelő 

ösztönzőket kell alkalmazniuk a 

hulladékhierarchia megvalósítása 

érdekében, ezek közé tartoznak különösen 

az ebben az irányelvben meghatározott 

hulladékmegelőzési és újrafeldolgozási 
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célértékek megvalósítására irányuló 

pénzügyi ösztönzők, például a 

hulladéklerakási és -égetési díjak, a 

kidobott mennyiség alapján történő fizetési 

rendszerek, a kiterjesztett gyártói 

felelősségen alapuló rendszerek és a helyi 

önkormányzatokat megcélzó ösztönzők. 

célértékek megvalósítására irányuló 

pénzügyi, fiskális és szabályozási 

ösztönzők, például a hulladéklerakási és -

égetési díjak, a kidobott mennyiség alapján 

történő fizetési rendszerek, a kiterjesztett 

gyártói felelősségen alapuló rendszerek és 

a helyi önkormányzatokat megcélzó 

ösztönzők. Az ezen irányelvben foglalt 

célkitűzésekhez való hozzájárulás 

érdekében a tagállamoknak fel kell 

tudniuk használni a VIa. mellékletben 

szereplő gazdasági eszközöket vagy egyéb 

intézkedéseket. A tagállamoknak olyan 

intézkedéseket kell hozniuk, amelyek 

elősegítik a válogatott anyagok jó 

minőségének elérését. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A körforgásos gazdaság felé 

történő átmenetnek teljes körűen ki kell 

használnia a digitális innovációt. E célból 

elektronikus eszközöket, például a 

hulladékkal mint új erőforrással való 

kereskedésre szolgáló online platformokat 

kell kifejleszteni azzal a céllal, hogy 

könnyebbé tegyék a kereskedési 

műveleteket, és csökkentsék a gazdasági 

szereplőkre háruló terheket, javítva ezzel 

az ipari szimbiózist. 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A kiterjesztett gyártói felelősségen 

alapuló rendszerek alapvető elemei a 

hatékony hulladékgazdálkodásnak, 

eredményességük és működésük azonban 

(9) A kiterjesztett gyártói felelősségen 

alapuló rendszerek alapvető elemei a 

hatékony hulladékgazdálkodásnak, 

eredményességük és működésük azonban 
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komoly eltérést mutat az egyes tagállamok 

között. Ezért meg kell határozni a 

kiterjesztett gyártói felelősség minimális 

működési követelményeit. A 

követelményeknek a költségek 

csökkentését, a teljesítmény fokozását, 

többek között a kis- és középvállalkozások 

számára is egyenlő versenyfeltételek 

biztosítását, valamint a belső piac 

zökkenőmentes működése előtt álló 

akadályok elhárítását kell szolgálniuk. 

Emellett hozzá kell járulniuk az életciklus 

végi költségeknek a termékek árába való 

beépítéséhez, és arra kell ösztönözniük kell 

a gyártókat, hogy a termékek tervezése 

során fordítsanak nagyobb figyelmet az 

újrafeldolgozhatóság és 

újrahasznosíthatóság szempontjaira. A 

követelményeknek az új és a már működő 

kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszerekre is vonatkozniuk kell. A 

meglévő kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszerek esetében azonban átmeneti 

időszakot kell biztosítani a struktúráknak 

és az eljárásoknak az új követelményekhez 

való hozzáigazítására. 

komoly eltérést mutat az egyes tagállamok 

között. Ezért meg kell határozni a 

kiterjesztett gyártói felelősség 

rendszereinek minimális működési 

követelményeit. E követelményeknek a 

költségek csökkentését, a teljesítmény 

fokozását, a javíthatóság előmozdítását, az 

elkülönített gyűjtés és válogatás jobb 

alkalmazásának és kikényszerítésének 

elősegítését, a jobb minőségű 

újrafeldolgozás biztosítását, a másodlagos 

nyersanyagokhoz való költséghatékony 

hozzáférés elősegítését, többek között a 

kis- és középvállalkozások számára is 

egyenlő versenyfeltételek biztosítását, 

valamint a belső piac zökkenőmentes 

működése előtt álló akadályok elhárítását 

kell szolgálniuk. Emellett hozzá kell 

járulniuk az életciklus végi költségeknek a 

termékek árába való beépítéséhez, és arra 

kell ösztönözniük a gyártókat, hogy a 

termékek tervezése során fordítsanak 

nagyobb figyelmet a javíthatóság, az 

újrafeldolgozhatóság és az 

újrahasznosíthatóság szempontjaira, 

valamint a veszélyes anyagok fokozatos 

kivezetésére. A követelményeknek az új és 

a már működő kiterjesztett gyártói 

felelősségi rendszerekre is vonatkozniuk 

kell. A meglévő kiterjesztett gyártói 

felelősségi rendszerek és a kiterjesztett 

gyártói felelősséget nem alkalmazó 

tagállamok esetében azonban átmeneti 

időszakot kell biztosítani a struktúráknak 

és az eljárásoknak az új követelményekhez 

való hozzáigazítására. Az átmeneti 

időszakban a kiterjesztett gyártói 

felelősségi rendszert nem alkalmazó 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 

hulladékgazdálkodási rendszerük olyan 

érvényesíthető, átlátható és felelős módon 

hozzon eredményeket, amely teljes 

mértékben összhangban van a kiterjesztett 

gyártói felelősségi rendszerekre vonatkozó 

minimumkövetelményekkel. 
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Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A hulladékképződés 

megelőzésének leghatékonyabb módja az 

erőforrás-hatékonyság fejlesztése és 

hulladék környezetre gyakorolt hatásának 

csökkentése. Ezért fontos, hogy a 

tagállamok megfelelő intézkedéseket 

hozzanak a hulladékképződés 

megelőzésére, és ezen intézkedések 

végrehajtásának nyomon követésére és 

értékelésére. A hulladékképződés 

megelőzésére irányuló intézkedések 

végrehajtása terén elért általános 

előrehaladás egységes mérésére közös 

mutatókat kell meghatározni. 

(10) A hulladékképződés 

megelőzésének leghatékonyabb módja az 

erőforrás-hatékonyság fejlesztése, a 

hulladék környezetre gyakorolt hatásának 

csökkentése, a tartós, újrafeldolgozható és 

újrahasználható anyagok használatának 

támogatása, valamint az egyre ritkábbá 

váló nyersanyagok behozatalától való 

függőség mérséklése. Ezért fontos, hogy a 

tagállamok egyrészt megfelelő 

intézkedéseket hozzanak a 

hulladékképződés megelőzésére, ideértve 

azokat a intézkedéseket is, amelyek 

csökkentik a veszélyes anyagok jelenlétét, 

ösztönzik a jó minőségű anyagok 

újrafeldolgozását, visszaszorítják a 

programozott elavulást, a termékekkel 

kapcsolatos jobb tájékoztatással javítják a 

fogyasztók pozícióját, ösztönzik a 

folyamatos kommunikációt és a 

rendszeres oktatási kampányokat a 

hulladékképződés megelőzésével 

kapcsolatban, másrészt kövessék nyomon 
és értékeljék az ilyen intézkedések 

végrehajtásában, valamint a 

hulladékképződés csökkentésére irányuló 

megelőző célok terén tett előrelépéseket, a 

hulladékképződés gazdasági növekedéstől 

való függetlenítése céljából. A 

hulladékképződés megelőzésére irányuló 

intézkedések végrehajtása terén elért 

általános előrehaladás egységes mérésére 

közös mutatókat és számítási módszereket 

kell meghatározni. 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 
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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. 

(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 legalább 50%-

kal történő csökkentésére vonatkozó 

célkitűzéssel összhangban a tagállamoknak 

intézkedéseket kell hozniuk az 

élelmiszerek hulladékká válásának 

megelőzése érdekében. Ezen 

intézkedéseknek a kiskereskedelem és a 

fogyasztók szintjén történő élelmiszer-

pazarlás megelőzésére, valamint a 

termelési és ellátási láncban jelentkező 

élelmiszer-veszteség – többek között a 

szándékosan nem betakarított 

mezőgazdasági termékek és a betakarítást 

követő veszteségek –, továbbá az egyéb 

élelmiszer-forgalmazás keretében, az 

ételeket árusító vagy kínáló köz- vagy 

magánlétesítményekben, illetve a 

vendéglátásban és a háztartásokban történő 

élelmiszer-veszteség csökkentésére kell 

irányulniuk. Tekintettel az élelmiszer-

pazarlás megelőzésének környezeti és 

gazdasági előnyeire, a tagállamoknak 

nemzeti hulladékmegelőzési 

programjaikban konkrét intézkedéseket 

kell hozniuk az élelmiszerek hulladékká 

válásának megelőzésére, hogy elérjék a 

2025-re kitűzött 30%-os, illetve a 2030-ra 

kitűzött 50%-os élelmiszerpazarlás-

csökkentési célt, és mérniük kell az 

élelmiszer-pazarlás csökkentése terén elért 

előrehaladást. A bevált gyakorlatok Unió-

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. 

Az élelmiszer-pazarlás megelőzése 

érdekében a tagállamoknak olyan 

keretrendszert kell kialakítaniuk, amely 

lehetővé teszi az élelmiszer-ágazat 

számára, hogy az eladatlan termékeket 
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továbbosszák vagy -adományozzák, 

biztosítva azt is, hogy ez az elosztás ne 

legyen káros hatással az emberi 

egészségre vagy az élelmiszer-biztonságra. 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia 

a nem veszélyes kereskedelmi és ipari 

hulladékokra vonatkozó újrafeldolgozási 

célértékek meghatározásának lehetőségét, 

a települési hulladékra alkalmazandókhoz 

hasonló újrahasznosítási 

kötelezettségekkel. A célértékek 

meghatározásához szükséges pontos alap 

kidolgozásához a Bizottságnak adatokat 

kell gyűjtenie az ilyen hulladékokról a 

tagállamok közös adatszolgáltatása 

alapján. Az adatgyűjtést követő két éven 

belül és hatásvizsgálat alapján a 

Bizottságnak meg kell fontolnia azt a 

lehetőséget, hogy 2025-re külön 

újrafeldolgozási célértékeket állapítson 

meg a nem veszélyes kereskedelmi és ipari 

hulladék tekintetében, legalábbis a papír-, 

az üveg-, a fém-, a műanyag- és a 

biohulladék esetében. 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13b) A 2008/56/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv1a a kötelező uniós 

szintű jogi eszköz a tengert szennyező 

szemeteléssel kapcsolatban a jó környezeti 

állapot elérésére szolgáló 

környezetvédelmi célértékek értékelésére, 

nyomon követésére és meghatározására. 
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Azonban a tengeri hulladék fő forrásai 

szárazföldi tevékenységek, okai pedig a 

szilárd hulladék kezelésének rossz 

gyakorlatai, az infrastruktúra hiánya és a 

lakossági tudatosság hiánya. Ezért az 

ENSZ közgyűlése által 2015. szeptember 

25-én elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra 

vonatkozó fenntartható fejlesztési 

menetrenddel, és különösen a tengeri 

hulladék 2030-ig 50%-kal történő 

csökkentésére vonatkozó célkitűzés elérése 

fényében a tagállamoknak intézkedéseket 

kell hozniuk az olyan szárazföldi szemét 

csökkentése érdekében, amely 

valószínűleg tengeri hulladékká válik. 

Tekintettel a tengeri hulladék 

megelőzésének környezeti és gazdasági 

előnyeire, a tagállamoknak 

hulladékmegelőzési programjaikban 

konkrét intézkedéseket kell hozniuk a 

tengeri hulladék képződésének 

megelőzésére, hogy elérjék a 2030-ra 

kitűzött, legalább 50%-os tengerihulladék-

csökkentési célt, és mérniük kell a tengeri 

hulladék csökkentése terén elért 

előrehaladást. A bevált gyakorlatok 

tagállamok közötti, uniós szintű 

cseréjének megkönnyítése érdekében 

egységes módszereket kell meghatározni 

az ilyen mérések céljából. A tengeri 

hulladék szintjéről kétévente jelentést kell 

készíteni. 

 __________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2008. június 17-i 2008/56/EK irányelve a 

tengeri környezetvédelmi politika 

területén a közösségi fellépés kereteinek 

meghatározásáról (tengervédelmi 

stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 

164., 2008.6.25., 19. o.). 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 c preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13c) A körfogásos gazdaságra irányuló 

célkitűzések elérésének elősegítése 

érdekében a Bizottságnak aktívan elő kell 

mozdítania a tagállamok, a civil 

társadalmi szervezetek, a helyi és 

regionális hatóságok, a szociális 

partnerek és a gazdaság különböző 

ágazatai, köztük a hulladékipar és a 

pénzügyi szektor közötti koordinációt, 

valamint az információk és a bevált 

gyakorlatok cseréjét. Ez a koordináció és 

információcsere olyan, a körforgásos 

gazdasággal kapcsolatos kommunikációs 

platformok létrehozásával lenne 

megvalósítható, amelyek felhívnák a 

figyelmet az új ipari megoldásokra, jobb 

áttekintést nyújtanának a rendelkezésre 

álló kapacitásokról, és hozzájárulnának a 

hulladékipar és a pénzügyi szektor 

összekapcsolásához és az ipari szimbiózis 

támogatásához. A Bizottságnak továbbá a 

körforgásos gazdaság egyik üzleti 

modelljeként aktívan elő kell mozdítania a 

megosztást szolgáló platformokat. 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) A hulladékolajok elkülönített 

gyűjtése és újrafeldolgozása jelentős 

gazdasági és környezeti előnyökkel járna 

a nyersanyagellátás biztosítása 

tekintetében, ezzel közelebb kerülve a 

körforgásos gazdasághoz és hozzájárulva 

az olajellátástól való függés 

csökkentéséhez. Néhány tagállam már 

most is összegyűjti és újra feldolgozza 

hulladékolajai nagy részét. Mindazonáltal 

2015-ben az összes alapolaj mindössze 

körülbelül 13%-a származott 

újrafinomított hulladékolajokból. A 
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Bizottságnak ezért ...-ig [beírandó dátum: 

két évvel ezen irányelv hatálybalépése 

után] hatásvizsgálatot kell benyújtania a 

hulladékolajok begyűjtésére és 

újrafeldolgozására vonatkozó uniós szintű 

célérték bevezetéséről. 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15b) A tagállamoknak lehetőség szerint 

ösztönözniük kell az olyan anyagok, 

például az állandó anyagok használatát, 

amelyeknek kiemelt értékük van a 

körforgásos gazdaság szempontjából, 

mivel ezek olyan anyagként vannak 

besorolva, amelyek minőségvesztés nélkül 

újrafeldolgozhatóak, függetlenül attól, 

hogy milyen gyakran dolgozzák fel újra 

őket. 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A tagállamok között jelentős 

különbségek vannak a 

hulladékgazdálkodási teljesítmény 

területén, különösen a települési hulladék 

újrafeldolgozása tekintetében. Az említett 

különbségek figyelembe vétele érdekében 

azoknak a tagállamoknak, amelyekben 

2013-ban az Eurostat adatai szerint a 

települési hulladék kevesebb mint 20 %-a 

került újrafeldolgozásra, több időt kell adni 

arra, hogy megfeleljenek az újrahasználatra 

való előkészítés és az újrafeldolgozás 

tekintetében megállapított, 2025-re és 

2030-ra kitűzött céloknak. Figyelembe 

véve a tagállamok által az elmúlt tizenöt 

(16) A tagállamok között jelentős 

különbségek vannak a 

hulladékgazdálkodási teljesítmény 

területén, különösen a települési hulladék 

újrafeldolgozása tekintetében. Az említett 

különbségek figyelembe vétele érdekében 

azoknak a tagállamoknak, amelyekben 

2013-ban az Eurostat adatai szerint a 

települési hulladék kevesebb mint 20 %-a 

került újrafeldolgozásra, több időt kell adni 

arra, hogy megfeleljenek az újrahasználatra 

való előkészítés és az újrafeldolgozás 

tekintetében megállapított, 2025-re és 

2030-ra kitűzött céloknak. Figyelembe 

véve a tagállamok által az elmúlt tizenöt 
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évben elért átlagos éves előrehaladás 

mértékét, ezeknek a tagállamoknak a 

múltbeli fejlesztések szintjénél jóval 

nagyobb mértékben kell növelniük 

újrafeldolgozási kapacitásukat ahhoz, hogy 

teljesíteni tudják ezen célokat. A 

célkitűzések felé tett folyamatos 

előrehaladás és a végrehajtás terén 

jelentkező hiányosságok kellő időben való 

kezelése érdekében azoknak a 

tagállamoknak, amelyek több időt kapnak, 

időközi célértékeket kell teljesíteniük és 

végrehajtási tervet kell készíteniük. 

évben elért átlagos éves előrehaladás 

mértékét, ezeknek a tagállamoknak a 

múltbeli fejlesztések szintjénél jóval 

nagyobb mértékben kell növelniük 

újrafeldolgozási kapacitásukat ahhoz, hogy 

teljesíteni tudják ezen célokat. A 

célkitűzések felé tett folyamatos 

előrehaladás és a végrehajtás terén 

jelentkező hiányosságok kellő időben való 

kezelése érdekében azoknak a 

tagállamoknak, amelyek több időt kapnak, 

időközi célértékeket kell teljesíteniük és 

végrehajtási tervet kell készíteniük, a 

Bizottság támogatásával. 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A tagállamok számára lehetővé kell 

tenni, hogy a hulladék újrahasználatra való 

előkészítésére és újrafeldolgozására 

vonatkozó célértékek elérésének 

kiszámításához figyelembe vegyék az 

újrahasználatra való előkészítés területén 

elismert gazdasági szereplők és az elismert 

betétdíjas rendszerek üzemeltetői által 

újrahasználatra előkészített termékeket és 

alkatrészeket, valamint a fémek égetési 

folyamatot is magában foglaló 

újrafeldolgozását. Ezen adatok egységes 

kiszámításának biztosítása érdekében a 

Bizottság részletes szabályokat fog 

elfogadni az újrahasználatra való 

előkészítés területén elismert gazdasági 

szereplők és az elismert betétdíjas 

rendszerek meghatározásáról, az 

újrafeldolgozott fémekre vonatkozó 

minőségi kritériumokról, valamint az 

adatok gyűjtéséről, ellenőrzéséről és 

bejelentéséről. 

(18) A tagállamok számára lehetővé kell 

tenni, hogy a hulladék újrahasználatra való 

előkészítésére és újrafeldolgozására 

vonatkozó célértékek elérésének 

kiszámításához figyelembe vegyék az 

újrahasználatra való előkészítés területén 

elismert gazdasági szereplők és az elismert 

betétdíjas rendszerek üzemeltetői által 

újrahasználatra előkészített termékeket és 

alkatrészeket, vagy adott esetben 

csomagolást, valamint a fémek energetikai 

hasznosítást és égetési folyamatot is 

magában foglaló újrafeldolgozását. Ezen 

adatok egységes kiszámításának biztosítása 

érdekében a Bizottság részletes 

szabályokat fog elfogadni az 

újrahasználatra való előkészítés területén 

elismert gazdasági szereplők és az elismert 

betétdíjas rendszerek meghatározásáról, az 

újrafeldolgozott fémekre vonatkozó 

minőségi kritériumokról, valamint az 

adatok gyűjtéséről, ellenőrzéséről és 

bejelentéséről. 
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Módosítás  20 

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. 

(19) Ezen irányelv jobb, a határidőkhöz 

jobban igazodó és egységesebb 

végrehajtása és a végrehajtás 

hiányosságainak előrejelzése érdekében a 

Bizottság támogatásával 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. 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A papír, a fémek, a műanyagok és 

az üveg elkülönített gyűjtésére szolgáló 

rendszerek létrehozására vonatkozó 

kötelezettség teljesítése alapvető szerepet 

játszik abban, hogy a tagállamok növeljék 

az újrahasználatra előkészített és az 

újrafeldolgozásra kerülő hulladék 

részarányát. Emellett a biohulladékot is 

elkülönítetten kell gyűjteni annak 

érdekében, hogy növelni lehessen az 

újrahasználatra előkészített és 

újrafeldolgozott hulladékok arányát, és 

meg lehessen előzni az újrafeldolgozható 

száraz anyagok szennyeződését. 

(20) A papír, a fémek, a műanyagok, az 

üveg, a fa és a textilanyagok elkülönített 

gyűjtésére szolgáló rendszerek 

létrehozására vonatkozó kötelezettség 

teljesítése alapvető szerepet játszik abban, 

hogy a tagállamok növeljék az 

újrahasználatra előkészített és az 

újrafeldolgozásra kerülő hulladék 

részarányát. Emellett a biohulladékot is 

elkülönítetten kell gyűjteni annak 

érdekében, hogy növelni lehessen az 

újrahasználatra előkészített és 

újrafeldolgozott hulladékok arányát, és 

meg lehessen előzni az újrafeldolgozható 

száraz anyagok szennyeződését, valamint 

el lehessen kerülni e hulladékok elégetését 

és lerakását. Ezen túlmenően a hulladék 

hatékonyabb felhasználása fontos 

ösztönzőt nyújthat a biogazdaság ellátási 

lánca számára. Kötelezővé kell tenni tehát 

a biohulladék települési és mezőgazdasági 

hulladéktól elkülönített gyűjtését. A 

biogazdaság döntő szerepet játszik a 
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nyersanyagok rendelkezésre állásának 

garantálásában az Unióban. A 

Bizottságnak meg kellene fontolnia egy, a 

biohulladékokra vonatkozó 

újrafeldolgozási célérték meghatározását, 

hogy vonzóvá tegyék a biohulladékot 

újrafeldolgozó létesítményeket az 

infrastrukturális beruházások számára, és 

fellendítsék a szerves anyagok 

újrafeldolgozását. 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A veszélyes hulladékokkal való 

helyes gazdálkodás továbbra is problémát 

jelent az Unióban, és az e hulladéktípus 

kezelésére vonatkozó adatok egy része nem 

áll rendelkezésre. Ezért tagállami 

elektronikus veszélyeshulladék-

nyilvántartások létrehozásával kell 

megerősíteni a kapcsolódó nyilvántartási és 

nyomonkövetési rendszereket. A 

vállalkozások és a közigazgatási szervek 

nyilvántartási kötelezettségeinek 

egyszerűsítése és az Unión belüli 

hulladékáramok jobb nyomon követése 

érdekében az elektronikus adatgyűjtést 

adott esetben más hulladéktípusokra is ki 

kell terjeszteni. 

(21) A veszélyes hulladékokkal való 

helyes gazdálkodás továbbra is problémát 

jelent az Unióban, és az e hulladéktípus 

kezelésére vonatkozó adatok egy része nem 

áll rendelkezésre. Ezért tagállami 

elektronikus veszélyeshulladék-

nyilvántartások létrehozásával kell 

megerősíteni a kapcsolódó nyilvántartási és 

nyomonkövetési rendszereket. A 

vállalkozások és a közigazgatási szervek 

nyilvántartási kötelezettségeinek 

egyszerűsítése és az Unión belüli 

hulladékáramok jobb nyomon követése 

érdekében az elektronikus adatgyűjtést más 

hulladéktípusok lehető legszélesebb 

körére is ki kell terjeszteni. Ezeket az 

adatok a nyílt hozzáférésű adatokra 

vonatkozó célkitűzéseket támogató 

szabványokkal és előírásokkal 

összhangban kell gyűjteni, és azokat nyílt 

hozzáférésű adatokként kell rendelkezésre 

bocsátani. 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) Hogy elkerüljék a települési 

hulladék veszélyes anyagokkal való 

szennyeződését, ami csökkentheti az 

újrafeldolgozás minőségét és így 

akadályozhatja a másodnyersanyagok 

felhasználását, a tagállamoknak 

elkülönített gyűjtési rendszereket kell 

létrehozniuk a háztartásokban keletkező 

veszélyes hulladékok számára. A 

körforgásos gazdaságra való átállás 

támogatásához rendelt uniós forrásokat 

fel lehetne használni a veszélyes anyagok 

helyettesítésével és a veszélyes hulladékok 

kezelésével foglalkozó kutatási 

programokra. 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) Ez az irányelv hosszú távú célokat 

tűz ki az Unió területén folytatott 

hulladékgazdálkodás számára, és ezáltal 

egyértelmű iránymutatást nyújt a 

tagállamoknak és a gazdasági szereplőknek 

az ebben az irányelvben meghatározott 

célok eléréséhez szükséges beruházásokkal 

kapcsolatban. Nemzeti 

hulladékgazdálkodási stratégiáik 

kidolgozása és a hulladékgazdálkodási 

infrastruktúrára irányuló beruházásaik 

tervezése során a tagállamoknak a 

hulladékképződés megelőzésének, az 

újrahasználatra való előkészítésnek és az 

újrafeldolgozásnak a 

hulladékhierarchiával összhangban történő 

előmozdításához ésszerű módon igénybe 

kell venniük az európai strukturális és 

beruházási alapokat. 

(22) Ez az irányelv hosszú távú célokat 

tűz ki az Unió területén folytatott 

hulladékgazdálkodás számára, és ezáltal 

egyértelmű iránymutatást nyújt a 

tagállamoknak és a gazdasági szereplőknek 

az ebben az irányelvben meghatározott 

célok eléréséhez szükséges beruházásokkal 

kapcsolatban. Nemzeti 

hulladékgazdálkodási stratégiáik 

kidolgozása és a hulladékgazdálkodási 

infrastruktúrára irányuló beruházásaik 

tervezése során a tagállamoknak 

körültekintő módon kell igénybe kell 

venniük az európai strukturális és 

beruházási alapokat, elsőként a 

hulladékképződés megelőzésének és 

újrahasználatának, majd 

újrafeldolgozásának a 

hulladékhierarchiával összhangban történő 

előmozdítása révén, és nem a hulladékok 

lerakását és elégetését kell támogatniuk. 
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Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Egyes nyersanyagok kiemelkedően 

fontosak az uniós gazdaságban, és a 

hiányukból adódó nem megfelelő 

ellátottság kockázata magas. Az ilyen 

nyersanyagok ellátásának biztonsága 

érdekében, a nyersanyag-politikai 

kezdeményezéssel és a nyersanyagokkal 

foglalkozó európai innovációs partnerség 

célkitűzéseivel és célértékeivel 

összhangban a tagállamoknak az ilyen 

típusú nyersanyagokat jelentős 

mennyiségben tartalmazó hulladékok 

vonatkozásában – a gazdasági és műszaki 

megvalósíthatóság, illetőleg a környezeti 

előnyök figyelembevételével – 

intézkedéseket kell hozniuk a lehető 

legjobb hulladékgazdálkodás biztosítására. 

A Bizottság összeállította az EU számára 

kritikus fontosságú nyersanyagok 

jegyzékét18. A jegyzéket a Bizottság 

rendszeresen felülvizsgálja. 

(23) Egyes nyersanyagok kiemelkedően 

fontosak az uniós gazdaságban, és a 

hiányukból adódó nem megfelelő 

ellátottság kockázata magas. Az ilyen 

nyersanyagok ellátásának biztonsága 

érdekében, a nyersanyag-politikai 

kezdeményezéssel és a nyersanyagokkal 

foglalkozó európai innovációs partnerség 

célkitűzéseivel és célértékeivel 

összhangban a tagállamoknak az ilyen 

típusú nyersanyagokat jelentős 

mennyiségben tartalmazó hulladékok 

vonatkozásában – a gazdasági és műszaki 

megvalósíthatóság, illetőleg a környezeti és 

egészségügyi előnyök figyelembevételével 

– intézkedéseket kell hozniuk a lehető 

legjobb hulladékgazdálkodásnak  a 

kezeletlen hulladékok lerakásának és 

elégetésének megakadályozása révén 

történő biztosítására. A Bizottság 

összeállította az EU számára kritikus 

fontosságú nyersanyagok jegyzékét18. A 

jegyzéket a Bizottság rendszeresen 

felülvizsgálja. 

__________________ __________________ 

18 COM(2014) 297 final. 18 COM(2014)0297 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) A szemetelés közvetlenül károsítja 

a környezetet és rontja a polgárok jó 

közérzetét, a magas takarítási költségek 

pedig szükségtelen gazdasági terhet 

(25) A szemetelés közvetlenül károsítja 

a környezetet és rontja a polgárok jó 

közérzetét, a magas takarítási költségek 

pedig szükségtelen gazdasági terhet 
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jelentenek a társadalom számára. A 

hulladékgazdálkodási tervekben 

meghatározott konkrét intézkedések és 

azoknak az illetékes hatóságok általi 

megfelelő végrehajtása hozzájárulhat e 

probléma megszüntetéséhez. 

jelentenek a társadalom számára. A 

szemetelést az olyan személyek  által 

okozott társadalmi problémának kell 

tekinteni, akik helytelen vagy jogellenes 

módon kezelik a hulladékot. A 

hulladékgazdálkodási tervekben 

meghatározott konkrét intézkedések és 

azoknak az illetékes hatóságok általi 

megfelelő végrehajtása hozzájárulhat e 

probléma megszüntetéséhez. 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) A tagállamok által szolgáltatott 

statisztikai adatok alapvető fontosságúak 

ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az 

egyes tagállamok hulladékjogi 

előírásoknak való megfelelését. A 

statisztikai adatok minőségét, 

megbízhatóságát és összevethetőségét 

fokozni kell a hulladékokkal összefüggő 

adatszolgáltatás egységes belépési ponton 

keresztül történő teljesítésével, az elavult 

adatszolgáltatási követelmények 

megszüntetésével, a nemzeti 

adatszolgáltatási mechanizmusok 

összehasonlító értékelésével és az 

adatminőség-ellenőrzési jelentés 

bevezetésével. Ezért a hulladékjogi 

célértékek teljesítésével kapcsolatos 

jelentéseik összeállítása során a 

tagállamoknak a Bizottság és a tagállamok 

nemzeti statisztikai hivatalai által közösen 

kidolgozott legújabb módszertant kell 

alkalmazniuk. 

(28) A tagállamok által szolgáltatott 

statisztikai adatok alapvető fontosságúak 

ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az 

egyes tagállamok hulladékjogi 

előírásoknak való megfelelését. A 

statisztikai adatok minőségét, 

megbízhatóságát és összevethetőségét 

fokozni kell az adatgyűjtés és -feldolgozás 

összehangolt módszertanának 

kidolgozásával és a hulladékokkal 

összefüggő adatszolgáltatás egységes 

belépési ponton – az Eurostaton – 

keresztül történő teljesítésével, az elavult 

adatszolgáltatási követelmények 

megszüntetésével, a nemzeti 

adatszolgáltatási mechanizmusok 

összehasonlító értékelésével és a 

harmonizált formátumon alapuló 
adatminőség-ellenőrzési jelentés 

bevezetésével. A hulladékgazdálkodás 

területén a hatékony végrehajtáshoz és az 

adatok tagállamok közötti 

összehasonlíthatóságához 

nélkülözhetetlen az összehasonlítható 

adatok megbízható szolgáltatása. Ezért 

végrehajtási jelentéseik ezen irányelv 

szerinti összeállítása során a 

tagállamoknak a Bizottság és a tagállamok 

nemzeti statisztikai hivatalai által közösen 

kidolgozott legújabb módszertant kell 
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alkalmazniuk. 

 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (28a) A kutatás és innováció 

elengedhetetlen a hulladékot erőforrásnak 

tekintő körforgásos gazdaság felé tartó 

uniós átmenet támogatásához. E cél 

elérése érdekében a Horizont 2020 

keretében hozzá kell járulni azokhoz a 

kutatási és innovációs projektekhez, 

amelyek a terepen tudják demonstrálni és 

kipróbálni a körforgásos gazdaság 

gazdasági és környezeti fenntarthatóságát. 

Egy rendszerszintű megközelítés 

alkalmazása mellett e projektek 

hozzájárulhatnak olyan jogszabályok 

kidolgozásához, amelyek ösztönzik az 

innovációt és egyben könnyen 

végrehajthatók, elsősorban azáltal, hogy 

azonosítják azokat a szabályozási 

bizonytalanságokat, akadályokat és 

hiányosságokat, amelyek gátolhatják az 

erőforrások hatékony felhasználásán 

alapuló üzleti modellek kialakítását. 

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (28b) A Bizottság a tagállamok által 

szolgáltatott adatok és információk 

alapján háromévente jelentést tesz közzé, 

hogy beszámoljon az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak az 

újrafeldolgozási célértékek elérése és az 

ezen irányelvben meghatározott új 

kötelezettségek végrehajtása terén tett 
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haladásról. 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

33 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (33a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell 

a magas szintű munkahelyi 

egészségvédelmet és biztonságot a 

termelés, az újrafeldolgozás, a javítás, az 

újrahasználatra való előkészítés során és 

a hulladékágazatban, figyelembe véve az 

ezen ágazatokban dolgozó 

munkavállalókat érintő sajátos 

kockázatokat, és gondoskodniuk kell a 

területre vonatkozó már meglévő uniós 

jogszabályok megfelelő végrehajtásáról és 

érvényesítéséről. 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

33 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (33b) Alapvető fontosságú a hulladékkal 

kapcsolatos jelenlegi szabályozás 

megfelelő végrehajtása és érvényesítése. 

 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

33 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (33c) Az irányelv elfogadása a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló 

2016. április 13-i intézményközi 

megállapodásban meghatározott 

kötelezettségvállalások 

figyelembevételével történt, és 
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végrehajtásának és alkalmazásának az 

említett megállapodásban foglalt 

iránymutatások szerint kell történnie. 

 

Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – -1 pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

2 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -1. a 2. cikk (2) bekezdése b) 

pontjának helyébe a következő szöveg lép: 

„b)  az 1774/2002/EK rendelet hatálya 

alá tartozó állati melléktermékek, beleértve 

a feldolgozott termékeket, az elégetésre, a 

hulladéklerakásra vagy a biogáz- vagy 

komposztálóüzemben történő 

felhasználásra szánt termékek 

kivételével;” 

„b)  az 1774/2002/EK rendelet hatálya 

alá tartozó állati melléktermékek, beleértve 

a feldolgozott termékeket, az elégetésre 

vagy hulladéklerakásra szánt termékek 

kivételével;” 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont – a pont 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 1 a pont – 2 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az irányelv meghatározása szerinti 

települési hulladék a hulladékot kezelő 

gazdasági szereplő magán vagy állami 

jogállása szempontjából semlegesnek 

tekintendő. 

 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont –  a a pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 1 b pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a szöveg a következő ponttal egészül 

ki: 

 „1b. »kereskedelmi és ipari hulladék«: 

nem veszélyes kevert hulladék, valamint 

elkülönítetten gyűjtött, a települési 

hulladéknál nagyobb mennyiségű 

hulladék, amely kereskedelmi és ipari 

tevékenységekből és/vagy helyszínekről 

származik, például papír és kartonpapír, 

üveg, fém, műanyag, biohulladék, fa- és 

lomhulladék. 

 A kereskedelmi és ipari hulladék 

fogalmában nem tartozik bele a települési 

hulladék, az építési és bontási hulladék, 

valamint szennyvízhálózatból és a 

szennyvízkezelő művekből származó 

hulladék, például a szennyvíziszap;”; 

 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont – a b pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 1 c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ab) a szöveg a következő ponttal egészül 

ki: 

 „1c. »szemetelés«: valamely személy 

által akár szándékosan, akár 

hanyagságból elkövetett, a hulladék 

elhagyását eredményező valamennyi tett 

vagy mulasztás.” 

 

Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont – a c pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 1 d pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ac) a szöveg a következő ponttal egészül 

ki: 

 „1d. »élelmiszer-pazarlás«: az előállítás, a 

feldolgozás, a kiskereskedelem és a 

fogyasztók szintjén eltávolított vagy 

kidobott élelmiszer, valamint az 

élelmiszer-termelési és -ellátási lánc 

egészében jelentkező élelmiszer-veszteség, 

az elsődleges termelés, a szállítás és a 

tárolás során jelentkező veszteségeket, a 

szándékosan nem betakarított 

mezőgazdasági termékeket és a 

betakarítást követő veszteségeket is 

beleértve; 

 

Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont – c pont 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 4 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. »biohulladék«: biológiailag 

lebontható, kerti vagy parkokból származó 

hulladék, háztartásokban, éttermekben, 

étkeztetőknél és kiskereskedelmi 

létesítményekben keletkező élelmiszer- és 

konyhai hulladék, élelmiszer-feldolgozó 

üzemekben keletkező hasonló hulladék, 

valamint a hasonló biológiai 

lebonthatósággal rendelkező egyéb 

hulladék, amely jellegében, összetételében 

és mennyiségében hasonló a fentiekhez; 

4. »biohulladék«: biológiailag 

lebontható, kerti vagy parkokból származó 

hulladék, nem állati eredetű 

mezőgazdasági hulladék (a betakarítást 

követő veszteségeket is beleértve), 

háztartásokban, éttermekben, étkeztetőknél 

és kiskereskedelmi létesítményekben 

keletkező élelmiszer- és konyhai hulladék, 

élelmiszer-termelő és élelmiszer-

feldolgozó üzemekben keletkező hasonló 

hulladék, valamint a hasonló biológiai 

lebonthatósággal és komposztálhatósággal 

rendelkező egyéb hulladék, amely 

jellegében és összetételében hasonló a 

fentiekhez; 

 

Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 
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1 cikk – 2 pont – d pont 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 4 a pont (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4a. »építési és bontási hulladék«: a 

hulladékoknak a 7. cikk alapján elfogadott 

jegyzéke szerint az építési és bontási 

hulladék kategóriáiba tartozó hulladékok; 

4a. »építési és bontási hulladék«: a 

hulladékoknak a 7. cikk alapján elfogadott 

jegyzéke szerint az építési és bontási 

hulladék kategóriáiba tartozó hulladékok, 

ideértve a könnyű anyagokat is; 

 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont – d a pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 4 b pont (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da)  a szöveg a következő ponttal 

egészül ki: 

 „4b. »állandó anyagok«: olyan 

anyagként osztályozható anyagok, 

amelyek előállításukat követően a 

minőségvesztés nélkül újrafeldolgozhatók, 

függetlenül attól, hogy milyen gyakran 

dolgozzák fel őket.” 

 

Módosítás  41 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont – d b pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 9 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 db) a szöveg a következő ponttal 

egészül ki: 

 „9a. »kiterjesztett gyártói felelősség«: a 

gyártó valamely termék iránti teljes vagy 

részleges operatív és/vagy pénzügyi 

felelőssége, amely ki van terjesztve a 

termék életciklusának fogyasztó utáni 
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szakaszára, és amelynek célja, hogy a 

tagállamok elérjék az uniós 

hulladékgazdálkodási célkitűzéseket és 

növeljék az újrahasználati és 

újrafeldolgozási arányt;” 

 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont – e pont 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 16 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

16. »újrahasználatra való előkészítés«: 

ellenőrzési, tisztítási és javítási hasznosítási 

műveletek, amelyek során az 

újrahasználatra való előkészítés területén 

elismert gazdasági szereplők által vagy az 

elismert betétdíjas rendszerek keretében 

összegyűjtött hulladékokat, termékeket 

vagy termék-alkatrészeket oly módon 

előkészítik, hogy azok további 

előfeldolgozás nélkül alkalmasak legyenek 

az újrahasználatra; 

16. »újrahasználatra való előkészítés«: 

ellenőrzési, tisztítási és javítási hasznosítási 

műveletek, amelyek során a már 

hulladékká vált termékeket vagy termék-

alkatrészeket előkészítik annak érdekében, 

hogy azok további előfeldolgozás nélkül 

alkalmasak legyenek az újrahasználatra; 

 

Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont – e a pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 16 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea)  a szöveg a következő ponttal 

egészül ki: 

 „16a. »hígítás«: a hulladékok egy vagy 

több más anyaggal vagy hulladékkal 

történő keverése, hogy kémiai átalakulás 

nélkül csökkenjen a hulladékban jelen 

lévő összetevők koncentrációja, lehetővé 

téve a hígított hulladékok kezelésre vagy 

újrafeldolgozásra történő továbbítását, 

ami a hígítatlan hulladékok esetében 
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egyébként tilos.”  

 

Módosítás  44 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont – f pont 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 17a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

17a. »végső újrafeldolgozási eljárás«: az 

az újrafeldolgozási eljárás, amely akkor 

veszi kezdetét, amikor nincs szükség 

további mechanikus hulladékválogatási 

műveletekre, a hulladékanyagok 

bekerülnek egy termelési folyamatba, és 

ténylegesen termékekké vagy anyagokká 

alakítják őket; 

17a. »végső újrafeldolgozási eljárás«: az 

az újrafeldolgozási eljárás, amely akkor 

veszi kezdetét, amikor nincs szükség 

további mechanikus hulladékválogatási 

műveletekre, a 6. cikk (1) bekezdése 

értelmében már hulladéknak nem 

minősülő hulladék és hulladékanyagok 

bekerülnek egy termelési folyamatba, és 

ténylegesen termékekké vagy anyagokká 

alakítják őket; 

 

Módosítás  45 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont – f a pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 17 ba pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa)  a szöveg a következő ponttal 

egészül ki: 

 „17ba. »szerves újrafeldolgozás«: a 

hulladék biológiai úton lebontható 

részeinek aerob (komposztáló) kezelése 

háztartási és ellenőrzött körülmények 

között is, mikroorganizmusok vagy férgek 

segítségével, amelynek során komposztot 

állítanak elő. A lerakás nem tekinthető 

szerves újrafeldolgozási formának;” 

 

Módosítás  46 

Irányelvre irányuló javaslat 
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1 cikk – 2 pont – f b pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 20 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fb)  a cikk a következő ponttal egészül 

ki: 

 „20a.  »szennyeződésmentesítés«: minden 

olyan művelet, amellyel megsemmisítés 

céljából eltávolítják vagy kezelik a nem 

kívánatos veszélyes vagy szennyező 

anyagokat a hulladékokból.” 

 

Módosítás  47 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont – f c pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 20 b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fc)  a cikk a következő ponttal egészül 

ki: 

 „20b. »felújítás«: olyan eljárás, 

amelynek során egy terméket kielégítő 

működési állapotba hoznak a 

meghibásodáshoz közel álló fő alkatrészek 

átépítésével vagy javításával;” 

 

Módosítás  48 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 pont – f d pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 20 c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fd) a cikk a következő ponttal egészül 

ki: 

 „20c.  »összegyűjthető hulladékolaj«: 

összegyűjtésre alkalmas hulladékolaj, 

jellemzően a tagállamok éves kenőanyag-
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fogyasztásának 50%-a;” 

 

Módosítás  49 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 pont 

2008/98/EK irányelv 

4 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. A tagállamok megfelelő gazdasági 

eszközökkel ösztönzik a 

hulladékhierarchia alkalmazását. 

3. Az ezen irányelvben foglalt 

célkitűzésekhez való hozzájárulás, 

valamint a hulladékhierarchia 

alkalmazását célzó ösztönzők biztosítása 

érdekében a tagállamok élnek a megfelelő 

gazdasági eszközökkel vagy egyéb 

intézkedésekkel. E célból a tagállamok 

folyamodhatnak a VIa. mellékletben 

felsorolt gazdasági eszközökhöz vagy 

egyéb intézkedésekhez. 

A tagállamok [beírandó dátum: tizennyolc 

hónappal ezen irányelv hatálybalépése 

után]-ig és az azt követő minden ötödik 

évben jelentést tesznek a Bizottságnak az e 

bekezdés alapján elfogadott konkrét 

eszközökről. 

A tagállamok [beírandó dátum: tizennyolc 

hónappal ezen irányelv hatálybalépése 

után]-ig és az azt követő minden ötödik 

évben jelentést tesznek a Bizottságnak az e 

bekezdés alapján elfogadott konkrét 

eszközökről és egyéb intézkedésekről. 

 

Módosítás  50 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 a pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

4 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. A 4. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(3a)  Az újrafeldolgozható anyagok 

kinyerésének támogatása érdekében a 

hulladékot az energetikai hasznosítás 

vagy a hulladéklerakóban történő 

végleges ártalmatlanítás előtt szét kell 

válogatni. A biológiailag lebomló részeket 
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is kezelni kell. 

 Az első albekezdéstől eltérve az 

elkülönítetten gyűjtött biohulladékot el 

lehet szállítani anaerob fermentációra 

vagy kizárólag biológiailag lebomló 

hulladékot felhasználó más 

létesítményekbe, amennyiben a 

biohulladék minősége megfelel a 

céllétesítmény előírásainak.” 

 

Módosítás  51 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 4 pont – b pont 

2008/98/EK irányelv 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 38a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadása útján megállapítsa az (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek 

alkalmazásának részletes kritériumait 

konkrét anyagok vagy tárgyak 

vonatkozásában. 

(2) A Tanács és az Európai Parlament 

rendes jogalkotási eljárás keretében a 

Bizottság támogatásával megállapítja az 

(1) bekezdésben meghatározott feltételek 

alkalmazásának részletes kritériumait 

konkrét anyagok vagy tárgyak 

vonatkozásában. 

 

Módosítás  52 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont – a pont – i alpont 

2008/98/EK irányelv 

6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – -a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -a) a hulladék az újrafelhasználást 

célzó előkészítő műveleten esett át; 

 

Módosítás  53 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont – b pont 
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2008/98/EK irányelv 

6 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 38a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadása útján megállapítsa az (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek 

alkalmazásának részletes kritériumait 

bizonyos hulladékok vonatkozásában. A 

részletes kritériumoknak szükség esetén a 

szennyező anyagok határértékeit is 

tartalmazniuk kell, és figyelembe kell 

venniük az anyag vagy a tárgy lehetséges 

káros környezeti hatásait. 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 38a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadása útján megállapítsa az (1) 

bekezdésben meghatározott feltételek 

alkalmazásának részletes kritériumait 

bizonyos hulladékok vonatkozásában. 

Bizonyos anyagok, például az 

adalékanyagok, a papír, az üveg, a fém, a 

műanyag, a gumiabroncsok és a 

textilanyagok vonatkozásában a 

hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó 

konkrét kritériumok kidolgozását kell 

megfontolni. A részletes kritériumoknak 

szükség esetén a szennyező anyagok 

határértékeit is tartalmazniuk kell, és 

figyelembe kell venniük az anyag vagy a 

tárgy lehetséges káros környezeti hatásait. 

 

Módosítás  54 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 7 pont – -a pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -a) az (1) bekezdés első 

albekezdésének helyébe a következő 

szöveg lép: 

„(1) Az újrahasználatnak, valamint a 

megelőzésnek, az újrafeldolgozásnak és a 

hulladék egyéb hasznosításának 

megerősítése érdekében a tagállamok 

jogalkotási vagy nem jogalkotási 

intézkedéseket hozhatnak, ezáltal 

biztosítva, hogy a termékek fejlesztésével, 

előállításával, feldolgozásával, kezelésével, 

eladásával vagy behozatalával 

hivatásszerűen foglalkozó természetes 

vagy jogi személy (a termék gyártója) 

„(1) Az újrahasználatnak, valamint a 

megelőzésnek, az újrafeldolgozásnak és a 

hulladék egyéb hasznosításának 

megerősítése érdekében a tagállamok 

jogalkotási vagy nem jogalkotási 

intézkedéseket hoznak, ezáltal biztosítva, 

hogy a termékek fejlesztésével, 

előállításával, feldolgozásával, kezelésével, 

eladásával vagy behozatalával 

hivatásszerűen foglalkozó természetes 

vagy jogi személy (a termék gyártója) 
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kiterjesztett gyártói felelősséggel 

rendelkezzék.” 

kiterjesztett gyártói felelősséggel 

rendelkezzék.” 

 

Módosítás  55 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 7 pont – a pont 

2008/98/EK irányelv 

8 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ilyen intézkedések magukban 

foglalhatják továbbá a termékek gyártói 

számára konkrét működési és pénzügyi 

kötelezettségeket meghatározó kiterjesztett 

gyártói felelősségi rendszerek létrehozását 

is. 

Az ilyen intézkedések magukban foglalják 

továbbá a termékek gyártói számára 

konkrét működési, szervezeti és pénzügyi 

kötelezettségeket meghatározó kiterjesztett 

gyártói felelősségi rendszerek létrehozását 

is, ahol a gyártói felelősséget kiterjesztik a 

termék életciklusának fogyasztás utáni 

szakaszára is. Törekedni kell arra, hogy a 

gyártói felelősség minden forgalomba 

hozott termékre érvényes legyen.  

 

Módosítás  56 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 7 pont – b pont 

2008/98/EK irányelv 

8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen intézkedések – a hulladékhierarchia 

helyes alkalmazásának elősegítése 

érdekében – ösztönözhetik egyebek mellett 

a többször használható, műszaki 

szempontból tartós és a hulladékká válás 

után újrahasználatra való előkészítésre és 

újrafeldolgozásra alkalmas termékek 

fejlesztését, gyártását és forgalmazását. 

Az intézkedéseknek figyelembe kell 

venniük a termékek teljes életciklusa során 

jelentkező hatásokat.”; 

Ezen intézkedések – a hulladékhierarchia 

helyes alkalmazásának elősegítése 

érdekében – ösztönzik egyebek mellett 

olyan többször használható, műszaki 

szempontból tartós és könnyen javítható 

termékek fejlesztését, gyártását és 

forgalmazását, amelyek a hulladékká válás 

és az újrahasználatra való előkészítés vagy 

újrafeldolgozás után alkalmasak arra, 

hogy a piacon hozzáférhetők legyenek, 

illetve alkalmasak a forgalomba 

hozatalra. Az intézkedések figyelembe 

veszik a termékek teljes életciklusa során 

jelentkező hatásokat, a 

hulladékhierarchiát, valamint a 



 

AD\1106026HU.docx 35/64 PE582.196v02-00 

 HU 

termékekre már alkalmazandó uniós 

jogszabályokat és szabványokat. 

 

Módosítás  57 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 7 pont – c pont 

2008/98/EK irányelv 

8 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság a tagállamok és a 

gyártói felelősségi rendszerekkel 

kapcsolatban érintett szereplők 

részvételével információcserét szervez a 

8a. cikkben meghatározott követelmények 

gyakorlati végrehajtásáról, valamint a 

kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek 

megfelelő irányítására, és az azok 

keretében történő határokon átnyúló 

együttműködésre vonatkozó bevált 

módszerekről. Ez magában foglalja többek 

között a gyártói felelősségi rendszerek 

szervezeti jellemzőire és nyomon 

követésére, a hulladékgazdálkodási 

üzemeltetők kiválasztására és a szemetelés 

megelőzésére vonatkozó információk 

cseréjét. A Bizottság közzéteszi az 

információcsere eredményét. 

(5) A Bizottság a tagállamok és a 

gyártói felelősségi rendszerekkel 

kapcsolatban érintett szereplők 

részvételével információcserét szervez a 

8a. cikkben meghatározott követelmények 

gyakorlati végrehajtásáról, valamint a 

kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek 

megfelelő irányítására, és az azok 

keretében történő határokon átnyúló 

együttműködésre vonatkozó bevált 

módszerekről. Ez magában foglalja többek 

között a gyártói felelősségi rendszerek 

szervezeti jellemzőire és nyomon 

követésére, a hulladékgazdálkodási 

üzemeltetők kiválasztására és a szemetelés 

megelőzésére vonatkozó információk 

cseréjét. A Bizottság közzéteszi az 

információcsere eredményét és 

iránymutatást nyújthat a főbb 

szempontokról. 

 

Módosítás  58 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 8 pont 

2008/98/EK irányelv 

1 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– egyértelműen meghatározzák az 

uniós piacon termékeket forgalomba hozó 

gyártók, az ő nevükben kiterjesztett gyártói 

felelősségi rendszereket működtető 

szervezetek, a hulladékgazdálkodással 

– egyértelműen meghatározzák az 

uniós piacon termékeket forgalomba hozó 

gyártók (azaz bármely olyan természetes 

vagy jogi személy, amely hivatásszerűen 

termékeket fejleszt, gyárt, feldolgoz, kezel, 
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foglalkozó magán- vagy közszektorbeli 

szereplők, a helyi önkormányzatok, és 

adott esetben az újrahasználatra való 

előkészítés területén elismert gazdasági 

szereplők szerepét és felelősségét; 

értékesít vagy importál), az ő nevükben 

kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszereket működtető szervezetek, a 

hulladékgazdálkodással foglalkozó magán- 

vagy közszektorbeli szereplők, a helyi 

önkormányzatok, a forgalmazók és 

kiskereskedők, a végfelhasználók és a 

fogyasztók, az újrafelhasználási és javítási 

hálózatok, valamint adott esetben az 

újrahasználatra való előkészítés területén 

elismert gazdasági szereplők szerepét és 

felelősségét; 

 

Módosítás  59 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 8 pont 

2008/98/EK irányelv 

8 a cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– a hulladékhierarchiával 

összhangban lévő, mérhető 

hulladékgazdálkodási célértékeket 

határoznak meg annak érdekében, hogy 

legalább az adott rendszerre vonatkozó, az 

ebben az irányelvben, a 94/62/EK 

irányelvben, a 2000/53/EK irányelvben, a 

2006/66/EK irányelvben és a 2012/19/EU 

irányelvben foglalt mennyiségi 

célértékeket teljesítsék; 

– mérhető hulladékmegelőzési, 

újrafelhasználási, újrafelhasználásra való 

előkészítésre vonatkozó és 

újrafeldolgozási célértékeket, valamint a 

műanyagok esetében a minimális 

újrafeldolgozott tartalomra vonatkozó 
célértékeket határoznak meg annak 

érdekében, hogy legalább az adott 

rendszerre vonatkozó, az ebben az 

irányelvben, a 94/62/EK irányelvben, a 

2000/53/EK irányelvben, a 2006/66/EK 

irányelvben és a 2012/19/EU irányelvben 

foglalt mennyiségi célértékeket, valamint a 

rendszer szempontjából relevánsnak 

tekintett egyéb célkitűzéseket teljesítsék; 

 

Módosítás  60 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 8 pont 

2008/98/EK irányelv 

8 a cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– jelentéstételi rendszert hoznak létre 

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer 

hatálya alá tartozó gyártók által az Unió 

piacán forgalomba hozott termékekre 

vonatkozó adatok összegyűjtésére. Miután 

ezek a termékek hulladékká válnak, a 

jelentéstételi rendszernek biztosítania kell 

az ilyen hulladék gyűjtésére és kezelésére, 

valamint adott esetben a hulladékanyag-

áramokra vonatkozó adatok összegyűjtését; 

– jelentéstételi rendszert hoznak létre 

a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer 

hatálya alá tartozó gyártók által az Unió 

piacán forgalomba hozott termékekre vagy 

adott esetben csomagolásra vonatkozó 

adatok összegyűjtésére. Miután ezek a 

termékek vagy adott esetben a csomagolás 

hulladékká válnak, a jelentéstételi 

rendszernek biztosítania kell az ilyen 

hulladék gyűjtésére és kezelésére, valamint 

adott esetben a hulladékanyag-áramokra 

vonatkozó adatok összegyűjtését; 

 

Módosítás  61 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 8 pont 

2008/98/EK irányelv 

8 a cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– egyenlő bánásmódot és 

megkülönböztetésmentességet biztosítanak 

a termékek gyártói, valamint a kis- és 

középvállalkozások számára. 

– egyenlő bánásmódot és 

megkülönböztetésmentességet biztosítanak 

a termékek gyártói, a 

hulladékgazdálkodással és 

újrafeldolgozással foglalkozó gazdasági 

szereplők, valamint a kis- és 

középvállalkozások számára. 

 

Módosítás  62 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 8 pont 

2008/98/EK irányelv 

8 a cikk – 1 bekezdés – 4 a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – előírásokat tartalmaznak a 

terméktervezés javítása (ökotervezés) 

tekintetében nem csupán az anyagok 

újrafeldolgozása és hasznosítása, hanem a 

hulladék megelőzése érdekében is – 
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ideértve az optimalizált életciklus végi 

kezelést is az anyaghatékonyság 

javításának előmozdítása érdekében –, 

valamint jutalmazzák azon gyártók 

erőfeszítéseit, amelyek figyelembe veszik a 

termékek újrahasználhatóságát, 

javíthatóságát és újrafeldolgozhatóságát; 

 

Módosítás  63 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 8 pont 

2008/98/EK irányelv 

8 a cikk – 3 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) rendelkezik a kiterjesztett gyártói 

felelősségi kötelezettségek teljesítéséhez 

szükséges működési és pénzügyi 

eszközökkel; 

b) rendelkezik a kiterjesztett gyártói 

felelősségi kötelezettségek teljesítéséhez 

szükséges működési, szervezeti és 

pénzügyi eszközökkel; 

 

Módosítás  64 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 8 pont 

2008/98/EK irányelv 

8 a cikk – 4 bekezdés – a pont  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az általuk az Unió piacán 

forgalomba hozott termékek teljes 

hulladékgazdálkodási költségét fedezze, 

beleértve a következőket: 

a) az általuk az Unió piacán 

forgalomba hozott termékek alábbi 

hulladékgazdálkodási költségeit fedezze: 

– az (1) bekezdés második francia 

bekezdésében említett 

hulladékgazdálkodási célértékeknek való 

megfeleléshez szükséges elkülönített 

gyűjtési, válogatási és kezelési műveletek 

költsége, figyelembe véve a termékekből 

származó másodnyersanyagok 

újrahasználatából vagy értékesítéséből 

befolyó bevételeket; 

– az (1) bekezdés második francia 

bekezdésében említett 

hulladékgazdálkodási célértékeknek való 

megfeleléshez szükséges elkülönített 

gyűjtési, újrafeldolgozásra történő 

válogatási, újrahasználara és 

újrafeldolgozásra való előkészítési, 

újrafeldolgozási és egyéb hasznosítási 
műveletek költsége, figyelembe véve a 

termékeikből származó 

másodnyersanyagok újrahasználatából 
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vagy értékesítéséből befolyó bevételeket; 

– a hulladékbirtokosoknak a (2) 

bekezdéssel összhangban történő, 

megfelelő tájékoztatásából adódó 

költségek; 

– a hulladékbirtokosoknak a (2) 

bekezdéssel összhangban történő, 

megfelelő tájékoztatásából adódó 

költségek; 

– az (1) bekezdés harmadik francia 

bekezdésével összhangban történő 

adatgyűjtés és -szolgáltatás költsége; 

– az (1) bekezdés harmadik francia 

bekezdésével összhangban történő 

adatgyűjtés és -szolgáltatás költsége; 

 

Módosítás  65 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 8 pont 

2008/98/EK irányelv 

8 a cikk – 4 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az egyes termékek vagy hasonló 

termékekből álló termékcsoportok 

életciklusának végén jelentkező tényleges 

költségek alapján módosításra kerüljön, 

figyelembe véve különösen a termékek 

újrahasználhatóságát és 

újrafeldolgozhatóságát; 

b) az egyes termékek vagy hasonló 

termékekből álló termékcsoportok 

életciklusának végén jelentkező tényleges 

költségek alapján módosításra kerüljön, 

figyelembe véve különösen a termékek 

újrahasználhatóságát, javíthatóságát, 

újrafeldolgozhatóságát, a veszélyes 

anyagok jelenlétét, valamint az olyan 

állandó anyagok használatát, amelyek 

jellemzőik elvesztése nélkül több 

alkalommal is újrafeldolgozhatók. Hogy 

optimális piaci viszonyokat lehessen 

teremteni a gyártók számára egy ilyen 

módosítás előnyeinek kihasználására, az 

Unió belső piacára vonatkozóan létre kell 

hozni a módosítás alapjául szolgáló 

kritériumkészletet és azok mérési 

módszereit. A Bizottság ...-ig [beírandó 

dátum: 2 évvel ezen irányelv 

hatálybalépése után] vizsgálatot végez, és 

a tagállamokkal és az érintett ipari 

ágazatokkal együttműködve létrehoz egy 

több érdekelt felet tömörítő platformot, 

hogy meghatározzák az említett 

kritériumokat, és a 39. cikk (2) 

bekezdésével összhangban végrehajtási 

aktusokat fogadjanak el. 
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Módosítás  66 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 8 pont 

2008/98/EK irányelv 

8a cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megfelelő ellenőrzési és 

végrehajtási keretrendszert hoznak létre 

annak biztosítása érdekében, hogy a 

termékek gyártói végrehajtják kiterjesztett 

gyártói felelősségi kötelezettségeiket, a 

pénzügyi eszközök felhasználása 

megfelelően történik, és a rendszer 

működtetésében érintett valamennyi 

szereplő megbízható adatokat szolgáltat. 

A tagállamok megfelelő ellenőrzési és 

végrehajtási keretrendszert hoznak létre 

annak biztosítása érdekében, hogy a 

termékek gyártói végrehajtják kiterjesztett 

gyártói felelősségi kötelezettségeiket, a 

pénzügyi eszközök felhasználása 

megfelelően történik, és a rendszer 

működtetésében érintett valamennyi 

szereplő megbízható adatokat szolgáltat. 

Ha egy termék kiterjesztett gyártói 

felelősségi rendszer hatálya alá tartozik, a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 

e termék újrahasználata és 

újrahasználatra való előkészítése során 

keletkező maradékhulladék kezelését a 

kiterjesztett gyártói felelősség díja 

magában foglalja. 

 

Módosítás  67 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 8 pont 

2008/98/EK irányelv 

8 a cikk – 7 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A hulladékláncban érintett minden 

más szereplő szerepköreit és 

felelősségköreit egyértelműen meg kell 

határozni. 

 

Módosítás  68 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

9 cikk – cím 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A hulladékképződés megelőzése A hulladék újrahasználata és 

képződésének megelőzése 

 

Módosítás  69 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– ösztönözniük kell az erőforrás-

hatékony, tartós, javítható és 

újrafeldolgozható termékek használatát, 

– elő kell mozdítaniuk és 

támogatniuk kell az erőforrás-hatékony, 

tartós, újrahasználható, javítható és 

újrafeldolgozható termékek előállítását és 

használatát, ideértve a fenntartható 

megújuló alapanyagokból előállított 

termékeket is; 

 

Módosítás  70 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– be kell azonosítaniuk és meg kell 

célozniuk azokat a termékeket, amelyek 

olyan nyersanyagok fő forrásának 

számítanak, amelyek az Unió gazdasága 

számára kiemelten fontosak, és amelyek 

ellátási zavarai magas kockázattal járnak, 

hogy ily módon megakadályozzák az ilyen 

anyagok hulladékká válását, 

– be kell azonosítaniuk a kritikus 

fontosságú, ellátási szempontból és az 

ellátás biztonsága tekintetében magas 

kockázattal járó nyersanyagok jelentős 

mennyiségét tartalmazó termékeket, és 

ösztönözniük kell ezek újrahasználatát, 

hogy ily módon megakadályozzák az ilyen 

anyagok hulladékká válását; 

 

Módosítás  71 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 
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2008/98/EK irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– ösztönözniük kell az 

újrahasználattal kapcsolatos 

tevékenységeket elősegítő rendszerek 

létrehozását, különösen az elektromos és 

elektronikai berendezések, a textiltermékek 

és a bútorok esetében, 

– támogatniuk kell a javítással és 

újrahasználattal, valamint az  

újragyártással és felújítással kapcsolatos 

tevékenységeket elősegítő rendszerek, 

különösen például a digitális információs 

platformok létrehozását, többek között 

például az elektromos és elektronikai 

berendezések, a gumiabroncsok, a 

textiltermékek, a bútorok, továbbá a 

csomagolási és építési anyagok és 

termékek esetében; 

 

Módosítás  72 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – ösztönözniük kell az olyan kis- és 

középvállalkozások (kkv-k), különösen 

mikrovállalkozások, induló innovatív 

vállalkozások és más releváns 

erőfeszítések támogatását, amelyek a 

hulladékhierarchiával és a körfogásos 

gazdaság koncepciójával összhangban 

felhívják a figyelmet az elhasználódó 

termékek karbantartására, az 

újrafeldolgozott anyagok használatára és 

általában a hulladékképződés 

megelőzésére, továbbá reklámozzák és 

népszerűsítik ezt, illetve közvetlenül 

ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat 

nyújtanak; 

 

Módosítás  73 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 
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2008/98/EK irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– csökkenteniük kell az ipari 

termeléshez, az ásványok kitermeléséhez, 

valamint az építéshez és bontáshoz 

kapcsolódó folyamatok során képződő 

hulladék mennyiségét, figyelembe véve az 

elérhető legjobb technikákat, 

– elő kell mozdítaniuk az erőforrás-

hatékonyságot, valamint csökkenteniük 

kell az ipari termeléshez, az előállításhoz, 

az ásványok kitermeléséhez, valamint az 

építéshez és bontáshoz kapcsolódó 

folyamatok során képződő hulladék 

mennyiségét, figyelembe véve az elérhető 

legjobb technikákat, kivéve, ha azokra már 

vonatkoznak a 2010/75/EU irányelv 

követelményei, 

 

Módosítás  74 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – 4 a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – az ipari szimbiózison alapuló 

megoldásokat kell elfogadniuk, 

támogatniuk vagy bevezetniük a 

melléktermékek felhasználásán, valamint 

a hulladék hasznosításán és 

újrafeldolgozásán keresztül; 

 

 

Módosítás  75 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – 4 b francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – csökkenteniük kell az anyagokban 

és termékekben lévő veszélyes anyagok 

mennyiségét, például célértékek 

meghatározásával, a veszélyes anyagokkal 

kapcsolatos kommunikáció ösztönzésével, 
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illetve annak biztosításával, hogy az 

ellátási lánc egészében megfelelő legyen a 

veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

tájékoztatás; 

 

Módosítás  76 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – csökkenteniük kell a kereskedelmi 

és szolgáltatási szektorban keletkező 

kereskedelmi hulladék és nem veszélyes 

ipari hulladék mennyiségét, 

 

Módosítás  77 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – 4 d francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – a 2030-ra szóló 50%-os 

tengerihulladék-csökkentési célkitűzés 

teljesítése érdekében csökkenteniük kell a 

műanyagok, a műanyag alkatrészek 

fogyasztása, valamint a szárazföldi szemét 

által generált, többek között a tengeri 

környezetet is szennyező 

hulladékképződést és kibocsátásokat; 

 

Módosítás  78 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – 5 francia bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– csökkenteniük kell az elsődleges 

termelés, a feldolgozás és a gyártás során, a 

kiskereskedelem és egyéb élelmiszer-

forgalmazás keretében, valamint a 

vendéglátásban és a háztartásokban 

képződő élelmiszer-hulladék mennyiségét. 

– annak biztosítása érdekében, hogy 

az élelmiszer-pazarlás 2025-re legalább 

30%-kal, 2030-ra pedig legalább 50%-kal 

csökkenjen, csökkenteniük kell az 

előállítás és csomagolás, az elsődleges 

termelés – ideértve a betakarítást követő 

veszteségeket és a szándékosan nem 

betakarított mezőgazdasági termékeket is 

–, valamint a teljes ellátási láncban, a 

feldolgozás és a gyártás során, a 

kiskereskedelem és egyéb élelmiszer-

forgalmazás keretében, valamint a 

vendéglátásban és a háztartásokban 

képződő élelmiszer-hulladék mennyiségét. 

 

Módosítás  79 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – 5 a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – a 94/62/EK irányelv 4. cikkével 

összhangban csökkentési célértékek 

bevezetésével csökkenteniük kell a 

csomagolási hulladék képződését; 

 

Módosítás  80 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – 5 b francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – elő kell írniuk, hogy a termékek 

programozott elavulásának megállapított 

eseteit bejelentsék, és vissza kell 

szorítaniuk az ilyen termékek 

forgalmazását a nemzeti piacokon; 
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Módosítás  81 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – 5 c francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – olyan oktatási és képzési 

programokat kell indítaniuk, amelyek 

rávilágítanak a körforgásos gazdaság 

előnyeire, és folyamatos kommunikációs 

és rendszeres oktatási kampányokat kell 

kidolgozniuk a hulladékmegelőzéssel, 

valamint az irányelv újrahasználati és 

újrafeldolgozási célkitűzéseivel 

kapcsolatos ismeretek terjesztése 

érdekében. 

 

Módosítás  82 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok figyelemmel kísérik 

és értékelik a hulladékképződés 

megelőzését célzó intézkedések 

végrehajtását. E célból megfelelő minőségi 

és mennyiségi mutatókat és célértékeket 

alkalmaznak, különösen az 

ártalmatlanításra vagy energetikai 

hasznosításra kerülő települési hulladék 

egy főre eső mennyisége tekintetében. 

(2) A tagállamok hulladékmegelőzési 

programokat hoznak létre, melyek célja a 

hulladéktermelés csökkentése, például az 

egy főre eső hulladék tömegének 

megmérése révén. A tagállamok 

figyelemmel kísérik és értékelik a 

hulladékképződés megelőzését célzó 

intézkedések végrehajtását. E célból 

megfelelő minőségi és mennyiségi 

mutatókat és célértékeket alkalmaznak, 

különösen a csökkentett mennyiségű, 

ártalmatlanításra vagy energetikai 

hasznosításra kerülő települési hulladék 

egy főre eső mennyisége tekintetében. A 

tagállamok további mennyiségi vagy 

minőségi mutatókat is használhatnak, 

például olyanokat, amelyek nyomon 
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követik a háztartási hulladéktól eltérő 

hulladék képződését. 

 

Módosítás  83 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

9 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok figyelemmel kísérik 

és értékelik az élelmiszer-pazarlás 

megelőzésére irányuló intézkedések 

végrehajtását az élelmiszer-hulladék 

mennyiségének a (4) bekezdéssel 

összhangban meghatározott módszertan 

alapján történő mérésével. 

(3) A tagállamok figyelemmel kísérik 

és értékelik az élelmiszer-pazarlás 

megelőzésére irányuló intézkedések 

végrehajtását az élelmiszer-hulladék 

szintjének közös módszertan alapján 

történő mérésével. A Bizottság 2017. 

december 31-ig  a 38a. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 

el az élelmiszer-pazarlás szintjének 

egységes mérésére szolgáló  módszertan 

létrehozása céljából, beleértve a 

minőségre vonatkozó 

minimumkövetelményeket is. 

 

Módosítás  84 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

9 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok megteszik a 

szükséges intézkedéseket annak 

biztosítására, hogy a gyártók hozzáférést 

adjanak a használati utasításokhoz, 

pótalkatrészekhez, műszaki 

információkhoz vagy egyéb más 

eszközhöz, felszereléshez vagy szoftverhez, 

amikor az újrahasználat vagy 

újrahasználatra való előkészítés területén 

elismert gazdasági szereplő azt kéri. 
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Módosítás  85 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 a pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

10 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 9a. A 10. cikk (2) bekezdésének 

helyébe a következő szöveg lép: 

„(2) Amennyiben az (1) bekezdés 

teljesítése és a hasznosítás előmozdítása 

vagy javítása érdekében szükséges, a 

hulladékot elkülönítve kell gyűjteni, 

amennyire az műszakilag, környezetileg és 

gazdaságilag kivitelezhető, és azt nem 

szabad összekeverni más hulladékkal vagy 

eltérő tulajdonságokkal rendelkező más 

anyagokkal.” 

„(2) Az (1) bekezdés teljesítése és a 

hasznosítás előmozdítása vagy javítása 

érdekében a hulladékot elkülönítve kell 

gyűjteni, és azt nem szabad összekeverni 

más hulladékkal vagy eltérő 

tulajdonságokkal rendelkező más 

anyagokkal.” 

 

Módosítás  86 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 9 b pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

10 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg  Módosítás 

 9b. A 10. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(2) Amennyiben kivitelezhető, a 

tagállamok meghozzák a veszélyes 

hulladék hasznosítás előtti 

szennyezésmentesítéséhez szükséges 

intézkedéseket.” 

 

Módosítás  87 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 10 pont – a pont 

2008/98/EK irányelv 

11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok adott esetben 

intézkedéseket hoznak az újrahasználatra 

való előkészítéssel kapcsolatos 

tevékenységek támogatása, elsősorban az 

újrafelhasználási és javítási hálózatok 

létrehozásának és támogatásának 

ösztönzése, az ilyen hálózatok 

hulladékgyűjtő pontokhoz való 

hozzáférésének megkönnyítése, valamint a 

gazdasági eszközök, a közbeszerzési 

kritériumok, a mennyiségi célkitűzések és 

egyéb eszközök használatának elősegítése 

érdekében. 

(1) A tagállamok intézkedéseket 

hoznak az újrahasználatra való 

előkészítéssel kapcsolatos tevékenységek 

támogatása érdekében, elsősorban az 

újrahasználatra való előkészítés területén 

elismert gazdasági szereplők és hálózatok 

létrehozásának és támogatásának 

ösztönzése, az ilyen hálózatok 

hulladékgyűjtő pontokhoz és 

létesítményekhez való hozzáférésének 

megkönnyítése, valamint a gazdasági 

eszközök, a közbeszerzési kritériumok és 

egyéb eszközök használatának elősegítése 

révén. 

 

Módosítás  88 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 10 pont – b a pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

11 cikk – 2 bekezdés – bevezetés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 ba) a (2) bekezdésben a bevezető rész 

helyébe a következő szöveg lép: 

„Az ezen irányelv célkitűzéseinek való 

megfelelés, valamint a magas 

forráshatékonysági szinttel működő, 

európai újrafeldolgozó társadalom 

irányába való elmozdulás érdekében a 

tagállamok megteszik a következő célok 

eléréséhez szükséges intézkedéseket:” 

„Az ezen irányelv célkitűzéseinek való 

megfelelés, valamint a magas 

forráshatékonysági szinttel működő, 

európai körforgásos gazdaság irányába 

való elmozdulás érdekében a tagállamok 

megteszik a következő célok eléréséhez 

szükséges intézkedéseket:” 

 

Módosítás  89 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 10 pont –  d a pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

11 cikk – 2 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) a cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(2a)  A Bizottság értékeli a 

hulladékolajok regenerálására és 

újrafinomítására vonatkozó célérték 

bevezetésének helyénvalóságát. Mind a 

regenerálást, mind pedig az újrafinomítást 

be kell építeni a célértékbe. Ennek 

érdekében a Bizottság 2018-ig 

hatásvizsgálatot nyújt be.” 

 

Módosítás  90 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 10 pont – e pont 

2008/98/EK irányelv 

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A (2) bekezdés c) és d) pontjában említett 

célérték elérésére Észtország, Görögország, 

Horvátország, Lettország, Málta, Románia 

és Szlovákia kaphat további öt évet. Az e 

rendelkezéssel élni kívánó tagállam e 

szándékáról legkésőbb 24 hónappal a (2) 

bekezdés c) vagy d) pontjában 

megállapított határidő lejárta előtt értesíti a 

Bizottságot. A határidő kiterjesztése esetén 

a tagállam megteszi a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

2025-re legalább 50 tömegszázalékra, 

2030-ra pedig legalább 60 tömegszázalékra 

növelje az újrahasználatra előkészített és 

újrafeldolgozott települési hulladék 

mennyiségét. 

A (2) bekezdés c) és d) pontjában említett 

célérték elérésére Észtország, Görögország, 

Ciprus, Horvátország, Lettország, Málta, 

Románia és Szlovákia kaphat további öt 

évet. Az e rendelkezéssel élni kívánó 

tagállam e szándékáról legkésőbb 24 

hónappal a (2) bekezdés c) vagy d) 

pontjában megállapított határidő lejárta 

előtt értesíti a Bizottságot. A határidő 

kiterjesztése esetén a tagállam megteszi a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, 

hogy 2025-re legalább 50 tömegszázalékra, 

2030-ra pedig legalább 60 tömegszázalékra 

növelje az újrahasználatra előkészített és 

újrafeldolgozott települési hulladék 

mennyiségét. E tagállamok éves nemzeti 

terveket készíthetnek a Bizottság 

segítségével, a célkitűzések eléréséhez 

elfogadandó intézkedések pontos 

meghatározásával. 
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Módosítás  91 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 10 pont – e pont 

2008/98/EK irányelv 

11 cikk – 3a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a)  A (2) bekezdés c) és d) pontjában 

és a (3) bekezdésben megállapított 

célértékek kiszámítása céljából az aerob 

vagy anaerob kezelésre kerülő 

biológiailag lebomló hulladékot 

újrafeldolgozottnak lehet tekinteni, 

amennyiben a kezelés eredményeképpen 

komposzt, fermentált anyag vagy egyéb 

anyag jön létre, amelynek legnagyobb 

részét – az esetlegesen szükséges további 

feldolgozás után – újrafeldolgozott 

termékként vagy anyagként használják 

fel. 

 

Módosítás  92 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 10 pont – f a pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

11 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) a cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(5a) A tagállamoknak meg kell hozniuk 

a veszélyes hulladékok újrafeldolgozás és 

újrahasznosítás előtti 

szennyeződésmentesítésének 

ösztönzéséhez szükséges intézkedéseket.”  

 

Módosítás  93 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 11 pont 

2008/98/EK irányelv 

11 a cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A 11. cikk (2) bekezdésének c) és 

d) pontjában és (3) bekezdésében 

meghatározott célértékek elérésének 

kiszámítása során a tagállamok az 

elégetésre kerülő települési hulladék 

mennyiségével arányosan figyelembe 

vehetik a fémek égetési folyamatot is 

magában foglaló újrafeldolgozását, 

amennyiben az újrafeldolgozott fémek 

megfelelnek bizonyos minőségi 

követelményeknek. 

(5) A 11. cikk (2) bekezdésének c) és 

d) pontjában és (3) bekezdésében 

meghatározott célértékek elérésének 

kiszámítása során a tagállamok az 

elégetésre kerülő települési hulladék 

mennyiségével arányosan figyelembe 

vehetik a fémek energetikai hasznosítást 

és égetési folyamatot is magában foglaló 

újrafeldolgozását, amennyiben az 

újrafeldolgozott fémek megfelelnek 

bizonyos minőségi követelményeknek. 

 

Módosítás  94 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 11 pont 

2008/98/EK irányelv 

11 a cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az (5) bekezdés harmonizált 

feltételek alapján való alkalmazása 

érdekében a Bizottság a 38a. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadása útján egységes 

módszertant határoz meg az égetési 

folyamatot is magában foglaló 

újrafeldolgozáson átment fémek 

tömegének kiszámításához, és megállapítja 

az újrafeldolgozott fémekre vonatkozó 

minőségi kritériumokat is. 

(6) Az (5) bekezdés harmonizált 

feltételek alapján való alkalmazása 

érdekében a Bizottság a 38a. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadása útján egységes 

módszertant határoz meg az energetikai 

hasznosítást és égetési folyamatot is 

magában foglaló újrafeldolgozáson átment 

anyagok tömegének kiszámításához, és 

megállapítja az újrafeldolgozott anyagokra 

vonatkozó minőségi kritériumokat is. 

 

Módosítás  95 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 12 a pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

15 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 12a. A 15. cikk a következő bekezdéssel 
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egészül ki: 

 „(4a)  A 2014/24/EU irányelvvel 

összhangban a tagállamok intézkedéseket 

hozhatnak annak biztosítása érdekében, 

hogy a helyi hatóságok, valamint a 

termékek gyártói nevében kiterjesztett 

gyártói felelősséget érvényesítő 

szervezetek által a hulladékgazdálkodási 

üzemeltetők kiválasztására alkalmazott 

eljárások tartalmazzanak olyan szociális 

záradékokat, amelyek támogatják a 

szociális és szolidaritási vállalkozások és 

platformok szerepvállalását.” 

 

Módosítás  96 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 12 b pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

20 cikk – 2a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 12b. a 20. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „A tagállamok elkülönített gyűjtési 

rendszereket hoznak létre a 

háztartásokban keletkező veszélyes 

hulladékok számára annak biztosítása 

érdekében, hogy a veszélyes hulladékot 

megfelelően kezeljék, és az ne szennyezze 

a többi települési hulladékáramot.” 

 

Módosítás  97 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 12 c pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

21 cikk 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 12c. a 21. cikk helyébe a következő 

szöveg lép: 

„(1) A veszélyeshulladék-gazdálkodással „(1) A veszélyeshulladék-gazdálkodással 
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kapcsolatban a 18. és a 19. cikkben 

meghatározott kötelezettségek sérelme 

nélkül a tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy: 

kapcsolatban a 18. és a 19. cikkben 

meghatározott kötelezettségek sérelme 

nélkül a tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy: 

a) a hulladékolajokat elkülönítve 

gyűjtsék, ha ez műszakilag megvalósítható; 

a) a hulladékolajokat elkülönítve 

gyűjtsék, ha ez műszakilag megvalósítható; 

b) b) a hulladékolajokat a 4. és a 13. 

cikkel összhangban kezeljék; 

b) a hulladékolajokat a 4., 11. és a 13. 

cikkel összhangban kezeljék; 

c) ha műszakilag és gazdaságilag 

megvalósítható, a különböző 

tulajdonságokkal rendelkező 

hulladékolajokat ne keverjék, és a 

hulladékolajokat ne keverjék más 

hulladékokkal vagy anyagokkal, ha az 

ilyen keverés megakadályozná a 

kezelésüket. 

c) ha műszakilag és gazdaságilag 

megvalósítható, a különböző 

tulajdonságokkal rendelkező 

hulladékolajokat ne keverjék, és a 

hulladékolajokat ne keverjék más 

hulladékokkal vagy anyagokkal, ha az 

ilyen keverés megakadályozná a 

kezelésüket. 

(2)  A hulladékolajok elkülönített 

gyűjtése és megfelelő kezelése érdekében a 

tagállamok saját helyzetüknek megfelelően 

további intézkedéseket, például műszaki 

követelményeket, gyártói felelősséget, 

gazdasági eszközöket alkalmazhatnak, 

vagy önkéntes megállapodásokat 

létesíthetnek. 

(2) A hulladékolajok gyűjtésével és 

regenerálásával kapcsolatban a 11. 

cikkben megállapított célértékek 

előmozdítása, valamint a hulladékolajok 

elkülönített gyűjtése és megfelelő kezelése 

érdekében a tagállamok saját helyzetüknek 

megfelelően további intézkedéseket, 

például műszaki követelményeket, gyártói 

felelősséget, gazdasági eszközöket 

alkalmazhatnak, vagy önkéntes 

megállapodásokat létesíthetnek. 

(3)  Ha a tagállami jogszabályok 

értelmében a hulladékolajokra 

regenerálási követelmények vonatkoznak, 

a tagállamok előírhatják, hogy az ilyen 

hulladékolajokat regenerálni kell, ha ez 

műszakilag megvalósítható, és ha az 

1013/2006/EK rendelet 11. vagy 12. cikke 

alkalmazandó, korlátozhatják a 

hulladékolajok területükről történő 

országhatárokat átlépő szállítását 

hulladékégető vagy együttégető 

létesítményekbe, annak érdekében, hogy 

elsőbbséget adjanak a hulladékolajok 

regenerálásának. 

(3)  Ha az 1013/2006/EK rendelet 11. 

vagy 12. cikke alkalmazandó, a 

tagállamok korlátozzák a hulladékolajok 

területükről történő országhatárokat átlépő 

szállítását hulladékégető vagy együttégető 

létesítményekbe, annak érdekében, hogy 

elsőbbséget adjanak a hulladékolajok 

regenerálásának.” 
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Módosítás  98 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 13 pont 

2008/98/EK irányelv 

11 a cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják a biohulladék 

elkülönített gyűjtését, ahol az műszaki, 

környezetvédelmi és gazdasági 

szempontból megoldható, és ahol az 

megfelelő a komposztra vonatkozó 

releváns minőségi előírások teljesítéséhez, 

valamint a 11. cikk (2) bekezdésének a), c) 

és d) pontjában és (3) bekezdésében 

rögzített célértékek eléréséhez. 

A tagállamok biztosítják a biohulladék 

elkülönített gyűjtését a komposztálásra és 

a fermentációra vonatkozó releváns 

minőségi előírások teljesítéséhez, valamint 

a 11. cikk (2) bekezdésének a), c) és d) 

pontjában és (3) bekezdésében rögzített 

célértékek eléréséhez. 

 

Módosítás  99 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 13 pont 

2008/98/EK irányelv 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a biohulladék újrafeldolgozása, 

például komposztálása és lebontása; 

a) a biohulladék és bioalapú 

csomagolás újrafeldolgozása, például 

komposztálása és lebontása; 

 

Módosítás  100 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 13 pont 

2008/98/EK irányelv 

22 cikk – 2 bekezdés – c a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca)  a biohulladék megújuló energia 

előállítására, különösen fejlett 

bioüzemanyagok légi közlekedés számára 

történő előállítására való felhasználása. 
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Módosítás  101 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 13 pont 

2008/98/EK irányelv 

22 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az (1) és (2) bekezdés tekintetében a 

Bizottság 2018. december 31. előtt 

iránymutatást tesz közzé a biohulladékok 

gyűjtésére és kezelésére szolgáló 

rendszerek létrehozásáról. 

 

Módosítás  102 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 13 a pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

24 cikk – b pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 (13a) a 24. cikk  b) pontjának helyébe a 

következő szöveg lép: 

b) a hulladék hasznosítása. b) a nem veszélyes hulladék 

hasznosítása. 

 

Módosítás  103 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 16 pont – a pont – ii alpont 

2008/98/EK irányelv 

28 cikk – 3 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f)  a szemetelés minden formájának 

megszüntetésére és valamennyi típusú 

szemét összetakarítására irányuló 

intézkedések. 

f)  a szemetelés minden formájának 

megszüntetésére, megelőzésére és 

valamennyi típusú szemét összetakarítására 

irányuló intézkedések. 
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Módosítás  104 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 16 pont – b a pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

28 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba)  a szöveg a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(5a) A tengeri hulladékok csökkentését 

célzó lépéseknek tartalmazniuk kell a 

következőket: 

 a)  az egyszer használatos 

műanyagokra, valamint a tengeri és 

szárazföldi hulladékokban leggyakrabban 

talált csomagolóanyagokra vonatkozó 

megelőzés, 

 b)  az újrafelhasználható és 

újratölthető csomagolások támogatása, 

 c)  a nem újrahasznosítható és a 

feldolgozást akadályozó anyagok 

helyettesítése, 

 d)  leadó/visszaváltó rendszerek 

létrehozása a hulladékgyűjtés növelése és 

a szemetelés megelőzése érdekében, 

 e)  a műanyagok helyettesítése a 

végtermékekben, úgymint a kozmetikai 

termékekben, a mosó- és tisztítószerekben 

és a személyes higiéniai termékekben, 

amelyek gyakran megtalálhatók a tengeri 

és szárazföldi hulladékokban”. 

 

Módosítás  105 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 21 pont 

2008/98/EK irányelv 

37 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az e cikk alapján a tagállamok által 

szolgáltatott adatokhoz mellékelni kell egy 

(4) Az e cikk alapján a tagállamok által 

szolgáltatott adatokhoz mellékelni kell egy 
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minőség-ellenőrzési jelentést és a 11a. cikk 

(4) bekezdése alapján hozott 

intézkedésekről szóló jelentést. 

minőség-ellenőrzési jelentést, amelyet egy 

harmonizált formátummal összhangban 

kell elkészíteni, és a 11a. cikk (4) 

bekezdése alapján hozott intézkedésekről 

szóló jelentést. 

 

Módosítás  106 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 21 pont 

2008/98/EK irányelv 

37 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A Bizottság megvizsgálja az e 

cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, 

majd jelentést tesz közzé a vizsgálat 

eredményeiről. A jelentésnek ki kell 

terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az 

adatok forrásainak és a tagállamok által 

használt módszertannak az értékelésére, 

valamint ezen adatok hiánytalanságára, 

megbízhatóságára, időszerűségére és 

konzisztenciájára. Az értékelés javító célú 

konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A 

jelentést háromévente kell elkészíteni. 

(5) A Bizottság megvizsgálja az e 

cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, 

majd jelentést tesz közzé a vizsgálat 

eredményeiről. A jelentésnek ki kell 

terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az 

adatok forrásainak és a tagállamok által 

használt módszertannak az értékelésére, 

valamint ezen adatok hiánytalanságára, 

megbízhatóságára, időszerűségére és 

következetességére, illetve a nyílt adatok 

elérhetőségére. Az értékelés javító célú 

konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A 

jelentést a tagállamok első adatközlését 

követő kilencedik hónapban, majd azt 

követően háromévente kell elkészíteni. 

 

Módosítás  107 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 21 pont 

2008/98/EK irányelv 

37 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A Bizottság az (1) és (2) bekezdés 

szerinti, valamint a feltöltési műveletekre 

vonatkozó adatszolgáltatás formátumát 

megállapító végrehajtási aktusokat fogad 

el. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 39. 

cikk (2) bekezdése szerinti eljárással kell 

(6) A Bizottság az (1) és (2) bekezdés 

szerinti, valamint a feltöltési műveletekre 

vonatkozó adatszolgáltatás formátumát 

megállapító végrehajtási aktusokat fogad 

el, amelyek támogatják az adatok 

újrahasználatát és a nyílt adatokkal 

kapcsolatos célkitűzéseket. Ezeket a 
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elfogadni. végrehajtási aktusokat a 39. cikk (2) 

bekezdése szerinti eljárással kell elfogadni. 

 

Módosítás  108 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 22 pont 

2008/98/EK irányelv 

38 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság iránymutatásokat dolgozhat ki 

a hasznosítás és az ártalmatlanítás 

fogalommeghatározásainak értelmezésére. 

A Bizottság iránymutatásokat dolgozhat ki 

a hulladékmegelőzés, az újrahasználat, a 

hasznosítás és az ártalmatlanítás 

fogalommeghatározásainak értelmezésére. 

 

Módosítás  109 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 25 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (25a) az irányelv az ezen irányelv 

mellékletének megfelelő VIa. melléklettel 

egészül ki. 

 

Módosítás  110 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI melléklet – cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A termékek és alkatrészek 

újrahasználatra való előkészítésére 
vonatkozó számítási módszer a 11. cikk (2) 

bekezdésének c) és d) pontja és (3) 

bekezdése értelmében 

A települési hulladék újrafeldolgozására 

vonatkozó számítási módszer a 11. cikk (2) 

bekezdésének c) és d) pontja és (3) 

bekezdése értelmében 
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Módosítás  111 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI melléklet – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az újrahasználatra való előkészítésre és 

újrafeldolgozásra vonatkozó, a 11. cikk (2) 

bekezdésének c) és d) pontja és (3) 

bekezdése szerinti módosított arány 

kiszámításához a tagállamoknak a 

következő képletet kell használniuk:  

Az újrafeldolgozásra vonatkozó, a 11. cikk 

(2) bekezdésének c) és d) pontja és (3) 

bekezdése szerinti módosított arány 

kiszámításához a tagállamoknak a 

következő képletet kell használniuk: 

 

Módosítás  112 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI melléklet – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 

törölve 

 

Módosítás  113 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI melléklet – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 

 

 

Módosítás  114 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI melléklet – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

R: az újrafeldolgozott vagy 

újrahasználatra előkészített termékek és 

alkatrészek tömege egy adott évben; 

törölve 
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Módosítás  115 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI a melléklet (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „VIa. melléklet 

 A hulladékhierarchia alkalmazását és a 

körforgásos gazdaság irányába történő 

átmenetet ösztönző eszközök 

 1.  Gazdasági eszközök: 

 1.1. a hulladéklerakók igénybevételéért 

kivetett adók és/vagy díjak fokozatos 

növelése valamennyi hulladékkategória 

(háztartási, inert, egyéb) esetében; 

 1.2. a hulladékégetésre kivetett adók 

és/vagy díjak bevezetése vagy növelése; 

 1.3. az újrahasználatot, javítást és 

újrafeldolgozást előmozdító közvetlen 

ártámogatási rendszerek; 

 1.4. az újrafeldolgozáshoz és elsődleges 

nyersanyagokhoz kapcsolódó pozitív és 

negatív externáliák internalizálása; 

 1.5. rendkívül alacsony vagy zéró héa 

alkalmazása a javításra, a javításhoz 

használt anyagokra és a használt 

termékekre; 

 1.6. olyan, az előállított hulladék 

mennyiségével arányos díjakon alapuló 

rendszerek fokozatos kiterjesztése a 

tagállamok egész területére, amelyek a 

települési hulladék termelőit a képződő 

hulladék mennyiségének csökkentésére, 

valamint a hulladék újrahasználatára és 

újrafeldolgozására ösztönzik; 

 1.7. zöld díjak vagy fejlett 

ártalmatlanítási díjak alkalmazása a 

termékekre, amennyiben nincsenek 

érvényben kiterjesztett gyártói felelősségi 

programok; 

 1.8. a meglévő és a később bevezetendő 

gyártói felelősségi rendszerek 

költséghatékonyságának növelésére 
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irányuló intézkedések; 

 1.9. a hulladékhierarchia alkalmazását 

ösztönző projekteket előmozdító 

beruházási támogatás; 

 1.10 a gyártói felelősségi rendszerek 

hatályának új hulladékáramokra való 

kiterjesztése; 

 1.11. betétdíjas és egyéb rendszerek, 

amelyek arra ösztönzik a települési 

hulladékot termelőket és a gazdasági 

szereplőket, hogy csökkentsék, használják 

fel újra, valamint dolgozzák fel újra 

hulladékaikat; 

 1.12. olyan gazdasági ösztönzők 

bevezetése, amelyek a helyi 

önkormányzatokat a megelőzés 

ösztönzésére és a szelektív 

gyűjtőrendszerek kialakítására és 

megerősítésére késztetik; 

 1.13. az újrahasználó ágazat fejlődését 

támogató intézkedések; 

 1.14. a hulladékhierarchiát előmozdító 

„zöld” közbeszerzési feltételek; 

 1.15. a hulladékhierarchiával ellentétes 

hatású káros támogatások fokozatos 

megszüntetése; 

 1.16. a hulladékkeletkezést elkerülő 

termékek, például javítható áruk 

tervezését és forgalomba hozatalát 

előmozdító ösztönzők; 

 2. Egyéb intézkedések: 

 2.1. az újrahasznosítható hulladék 

elégetésére vonatkozó tilalom; 

 2.2. az egyszer használatos és nem 

újrafeldogozható termékek és 

csomagolóanyagok piaci korlátozása; 

 2.3. olyan technikai és adóügyi 

intézkedések bevezetése, amelyek 

támogatják az újrahasznált termékek és az 

újrafeldolgozott anyagok (köztük a 

komposztált anyagok) piacainak 

fejlődését, és javítják az újrafeldolgozott 

anyagok minőségét; 
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 2.4. az adóvisszatérítéshez és/vagy 

adómentességhez hasonló eszközök; 

 2.5. olyan intézkedések bevezetése, 

amelyek növelik a helyes 

hulladékgazdálkodással és a szemetelés 

csökkentésével kapcsolatos lakossági 

tudatosságot, ideértve a 

hulladékmennyiség forrásnál való 

csökkentését és a szelektív hulladékgyűjtő 

rendszerekben való magas szintű 

részvételt ösztönző eseti kampányok 

szervezését is; 

 2.6. olyan intézkedések bevezetése, 

amelyek többek között digitális 

eszközökkel megfelelő koordinációt 

biztosítanak a hulladékgazdálkodásban 

érintett valamennyi illetékes hatóság 

között, és biztosítják a legfontosabb 

érdekeltek részvételét; 

 2.7. az európai strukturális és 

beruházási alapok felhasználása az előírt 

célértékek teljesítéséhez szükséges 

hulladékgazdálkodási infrastruktúra 

kiépítésének finanszírozására; 

 2.8. az európai strukturális és 

beruházási alapok felhasználása a 

hulladékkeletkezés megelőzésének, az 

újrahasználatra való előkészítésnek és az 

újrafeldolgozásnak a finanszírozására; 

 2.9. kommunikációs platformok 

létrehozása a bevált gyakorlatok iparágak, 

szociális partnerek, helyi hatóságok, 

valamint tagállamok közötti cseréjének 

előmozdítására; 

 2.10. az újrafeldolgozott anyagok 

termékeken belüli minimális arányának 

bevezetése; 

 2.11. minden olyan további szóba jövő 

alternatív vagy kiegészítő intézkedés, 

amely ugyanezen cél elérésére törekszik.” 
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