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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, a 

valóban körforgásos gazdaság kiépítése, az 

energiahatékonyság növelése és az EU 

energiától és erőforrásoktól való 

függőségének csökkentése érdekében 

javítani kell az Európai Unióban folytatott 

hulladékgazdálkodás színvonalát. 

Or. en 

 

Módosítás  2 

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 

szükségességét. 

 _______________ 
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 1a Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0266. 

Or. en 

 

Módosítás  3 

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, különösen annak 

megelőzése érdekében, hogy a 

maradékhulladék kezelése vagy a 

hulladéklerakóban való elhelyezés terén 

strukturális kapacitásfeleslegek alakuljanak 

ki, és hogy az újrafeldolgozásra alkalmas 

anyagok a hulladékhierarchia legalján 

rekedjenek. 

Or. en 

Indokolás 

A javaslat egyértelművé teszi a preambulumbekezdést, és kiemeli a hulladék szerepét a 

körforgásos gazdaság bevezetésében. Hangsúlyozza, hogy a hulladékhierarchia legalsó 

szintjét, vagyis a hulladéklerakóban való elhelyezést kerülni kell. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

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 

(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, 
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és a feltöltés fogalommeghatározásával. a végső újrafeldolgozási eljárás, a 

szemetelés és a feltöltés 

fogalommeghatározásával. 

Or. en 

 

Módosítás  5 

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. 

Or. en 

 

Módosítás  6 

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 

(7) A tagállamoknak megfelelő 

ösztönzőket kell alkalmazniuk a 

hulladékhierarchia megvalósítása 

érdekében, ezek közé tartoznak különösen 
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az ebben az irányelvben meghatározott 

hulladékmegelőzési és újrafeldolgozási 

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. 

az ebben az irányelvben meghatározott 

hulladékmegelőzési és újrafeldolgozási 

célértékek megvalósítására irányuló 

pénzügyi, adózási és szabályozási 

ösztönzők, például a hulladéklerakási és -

égetési díjak, a hulladéklerakás tilalma, a 

kidobott mennyiség alapján történő fizetési 

rendszerek, a kiterjesztett gyártói 

felelősségen alapuló rendszerek, közvetlen 

ártámogatási rendszerek, az 

újrafeldolgozáshoz és elsődleges 

nyersanyagokhoz kapcsolódó pozitív és 

negatív externáliák internalizálása, a 

használt termékek javítása és értékesítése 

terén nulla héa-kulcs alkalmazása, 

kötelező zöld közbeszerzés és a helyi 

önkormányzatokat megcélzó ösztönzők. 

Or. en 

 

Módosítás  7 

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 

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 

(9) A kiterjesztett gyártói felelősségen 

alapuló rendszerek alapvető elemei a 

hatékony hulladékgazdálkodásnak, 

eredményességük és működésük azonban 

komoly eltérést mutat az egyes tagállamok 

között. Ezért meg kell határozni a 

kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek 

kötelező minimális működési 

követelményeit. A követelményeknek a 

költségek csökkentését, a teljesítmény 

fokozását, az elkülönített gyűjtés és 

válogatás jobb alkalmazásának és 

kikényszerítésének ösztönzését, 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 
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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. 

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 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. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás tisztázza a kiterjesztett gyártói felelősség fogalommeghatározását, és 

megindokolja a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekre vonatkozó uniós 

minimumkövetelmények szükségességét. Annak a néhány tagállamnak, amely nem alkalmaz 

kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert, hasonlóan átlátható és felelős módon be kell 

mutatnia a hulladékgazdálkodási teljesítménye tekintetében elért eredményeket. 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A hulladékképződés 

megelőzésének leghatékonyabb módja az 

erőforrás-hatékonyság fejlesztése és 

(10) A hulladékképződés 

megelőzésének leghatékonyabb módja az 

erőforrás-hatékonyság fejlesztése, a 
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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. 

hulladék környezetre gyakorolt hatásának 

csökkentése és az egyre ritkábbá váló 

nyersanyagok behozatalától való függőség 

mérséklése. Ezért fontos, hogy a 

tagállamok 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 képzési 

kampányokat a hulladékképződés 

megelőzésével kapcsolatban, valamint 

ezen intézkedések végrehajtásának nyomon 

követésére és értékelésére. A 

hulladékképződés megelőzésére irányuló 

intézkedések végrehajtása terén elért 

általános előrehaladás egységes mérésére 

közös mutatókat kell meghatározni. 

Or. en 

 

Módosítás  9 

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 

hulladékra vonatkozó újrafeldolgozási 

célértékek meghatározásának lehetőségét. 

A célértékek meghatározásához szükséges 

pontos alap kidolgozásához a 

Bizottságnak adatokat kell gyűjtenie az 

ilyen hulladékokról a tagállamok 

beszámolói alapján. Az adatgyűjtést 

követő két éven belül és a hatásvizsgálat 

alapján a Bizottságnak meg kell fontolnia 

azt a lehetőséget, hogy 2025-re külön 

újrafeldolgozási célértékeket állapítson 

meg az inert nem veszélyes kereskedelmi 
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és ipari hulladék tekintetében, legalábbis 

a papír-, a fém- és a biohulladék esetében. 

Or. en 

 

Módosítás  10 

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. Ezért a 

hulladékolajok összegyűjtésére és 

újrafeldolgozására vonatkozóan az egész 

EU-ra kiterjedő célértéket kell 

meghatározni. Azoknak a tagállamoknak, 

amelyek jelenleg nem rendelkeznek a 

hulladékolajok újrafinomítására szolgáló 

létesítményekkel, lehetőséget kell 

biztosítani a hulladékolajok más 

tagállamokba történő exportálására az 

uniós célérték elérése érdekében. 

Or. en 

Indokolás 

A hulladékolajok regenerálása csökkenti a kenőanyagok elsődleges termelésének környezetre 

gyakorolt terhét és az éghajlatváltozásra gyakorolt hatását, és a teljes művelet akár 30%-os 

energiamegtakarítást jelenthet. 
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Módosítás  11 

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 a 

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. 

Or. en 

Indokolás 

A víz-keretirányelv VI. mellékletében megadott számítási módszernek a csomagolásról és 

csomagolási hulladékról szóló irányelvben szereplő megismétlését ki kell igazítani a 

csomagolás tekintetében, mivel a kiigazítás nélküli harmonizáció félreértelmezéshez, zavarhoz 

illetve szükségtelen adminisztratív terhekhez vezethet. 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A veszélyes hulladékokkal való (21) A veszélyes hulladékokkal való 
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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. 

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. 

Or. en 

Indokolás 

A hulladékáramok nyomon követése az irányelv hatékony végrehajtásának előfeltétele, és az 

elektronikus adatgyűjtési rendszerek bevezetése hozzájárulhat ehhez, valamint csökkentheti a 

nyomon követés költségeit. 

 

Módosítás  13 

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 

(28) A tagállamok által szolgáltatott 

adatok alapvető fontosságúak ahhoz, hogy 

a Bizottság értékelni tudja az egyes 

tagállamok hulladékjogi előírásoknak való 

megfelelését. A szolgáltatott 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 



 

PE582.196v01-00 12/44 PA\1093649HU.doc 

HU 

jelentéseik összeállítása során a 

tagállamoknak a Bizottság és a tagállamok 

nemzeti statisztikai hivatalai által közösen 

kidolgozott legújabb módszertant kell 

alkalmazniuk. 

tagállamoknak a Bizottság, a tagállamok 

nemzeti statisztikai hivatalai és a 

hulladékgazdálkodásért felelős nemzeti 

hatóságok által közösen kidolgozott 

legújabb módszertant kell alkalmazniuk. 

Or. en 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – -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;” 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:hu:PDF) 

Indokolás 

Az állati melléktermékekre általában nem vonatkozik a víz-keretirányelv, mivel az állati 

melléktermékekről szóló rendelet (1069/2009/EK) hatálya alá tartoznak. Ezen általános 

szabály alól kivételt képeznek az állati melléktermékek (következésképpen a trágya is). A 

trágya biogázüzemben való kezelésének fő oka a kezeletlen trágya tárolásából származó 

kibocsátások elkerülése, megújuló energia előállítása és organikus műtrágya előállítása, 

amely jobb agronómiai jellemzőkkel rendelkezik, mint a kezeletlen trágya. 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont 
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2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 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, 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 és 

összetételében hasonló a fentiekhez;”; 

Or. en 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d a pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) a cikk a következő ponttal egészül 

ki: 

 „5a. »az uniós piacon termékeket 

forgalomba hozó gyártók«: termékek 

fejlesztésével, előállításával, 

feldolgozásával, kezelésével, eladásával 

vagy behozatalával hivatásszerűen 

foglalkozó természetes vagy jogi 

személy;”; 

Or. en 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d b pont (új) 



 

PE582.196v01-00 14/44 PA\1093649HU.doc 

HU 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 db) a cikk a következő ponttal egészül 

ki: 

 „9a. »kiterjesztett gyártói felelősség« a 

gyártó teljes vagy részleges működési 

és/vagy pénzügyi felelőssége egy termék 

iránt, amely ki van terjesztve a termék 

életciklusának fogyasztó utáni szakaszára, 

és amelynek célja, hogy a tagállamok 

elérjék az uniós hulladékgazdálkodási 

célkitűzéseket és növeljék az 

újrahasználati és újrafeldolgozási 

arányt;”; 

Or. en 

Indokolás 

A víz-keretirányelv és az állati melléktermékekről szóló rendelet nem határozza meg a 

kiterjesztett gyártói felelősség fogalmát. Ez a fogalommeghatározás elég tág ahhoz, hogy 

kiterjedjen a kiterjesztett gyártói felelősség különféle tagállami alkalmazásaira, de tisztázza, 

hogy a javasolt uniós minimumkövetelmények mely tagállamokra és rendszerekre vonatkozik. 

Tisztázza továbbá a kiterjesztett gyártói felelősség hatályát és célkitűzéseit. 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – e pont 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 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 

„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;”; 
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az újrahasználatra;”; 

Or. en 

Indokolás 

Az újrahasználatra való előkészítés folyamatában olyan szervezetek is részt vesznek, 

amelyeknek nem elsődleges célja a hulladékgazdálkodás, ilyenek például a jótékonysági 

boltok, bolhapiacok stb. A módosítás célja a túlszabályozás megelőzése, amely veszélyeztetné 

e szervezetek létezését. 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – e a pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 16 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) a cikk a következő ponttal egészül 

ki: 

 „16a. »újrahasználatra való 

előkészítéssel foglalkozó gazdasági 

szereplők«: olyan, hulladékkezeléssel 

foglalkozó vállalkozások vagy vállalkozói 

hálózatok, amelyek az újrahasználatra 

való előkészítés folyamatában vesznek 

részt, és tiszteletben tartják a 

tevékenységük helyén érvényes, 

hulladékkal kapcsolatos és egyéb hatályos 

jogszabályokat;”; 

Or. en 

Indokolás 

A fogalommeghatározás tisztázza azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén egy 

szervezet „újrahasználatra való előkészítéssel foglalkozó gazdasági szereplőnek” minősül, és 

tisztázza az irányelv további részeiben használt fogalmat. Kiemeli a hulladékgazdálkodási 

folyamatban betöltött szerepük fontosságát, továbbá hangsúlyozza az idevágó tagállami 

szabályozás szerepét is. 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – f pont 
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2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 17 b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

17b. »feltöltés«: minden olyan 

hasznosítási művelet, amely során az 

egyébként erre a célra felhasználni 

tervezett, hulladéknak nem minősülő anyag 

helyett erre alkalmas hulladékot 

használnak talajkiemeléssel érintett 

területek helyreállítására vagy mérnöki 

tájrendezési vagy építési célokra;”; 

17b. »feltöltés«: az újrafeldolgozás 

kivételével minden olyan hasznosítási 

művelet, amely során az egyébként erre a 

célra felhasználni tervezett, hulladéknak 

nem minősülő anyag helyett erre alkalmas 

nem veszélyes hulladékot használnak 

talajkiemeléssel érintett területek 

helyreállítására vagy mérnöki tájrendezési 

vagy építési célokra;”; 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás megerősíti a hulladékhierarchiát azzal, hogy tiltja az újrafeldolgozható hulladék 

feltöltését. Ugyanakkor a fogalommeghatározás célja annak megakadályozása is, hogy 

veszélyes hulladékot használjanak a feltöltés folyamatában az egészség, a helyi környezet és a 

vízforrások védelme érdekében. 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – f a pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 20 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) a cikk a következő ponttal egészül 

ki: 

 „20a. »kereskedelmi és ipari hulladék«: 

a háztartási hulladéknál nagyobb 

mennyiségű kevert hulladék, amely 

kereskedelmi tevékenységből származik, 

ideértve bizonyos termékek előállítását, 

például papír és kartonpapír, üveg, fém, 

műanyag, biohulladék, fa, textil és 

lomhulladék. A kereskedelmi és ipari 

hulladék fogalmába nem tartozik bele a 

háztartási hulladék, az építési és bontási 

hulladék, a veszélyes hulladék, valamint a 

szennyvízhálózatból és a szennyvízkezelő 

művekből származó hulladék, például a 
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szennyvíziszap;”; 

Or. en 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – f b pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 20 b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fb) a cikk a következő ponttal egészül 

ki: 

 „20b. »szemetelés«: a hulladék 

birtokosának bármely, szándékos vagy 

gondatlanságból elkövetett cselekedete 

vagy mulasztása, amely szemét jelenlétét 

eredményezi;”; 

Or. en 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – f c pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 20 c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fc) a cikk a következő ponttal egészül 

ki: 

 „20c. »élelmiszer-hulladék«: az 

élelmiszer-ellátási láncból elvesző 

élelmiszer; nem minősül élelmiszer-

hulladéknak az anyagában – például 

bioalapú termékként – történő 

felhasználásra vagy állatok 

takarmányozására szánt és az 

újraelosztásra elküldött élelmiszer;”; 

Or. en 
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Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – f d pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 20 d pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fd) a cikk a következő ponttal egészül 

ki: 

 „20d. »az újrafeldolgozásban jelen lévő 

szennyező anyagok«: olyan tárgyak vagy 

anyagok, amelyek bekerülnek az 

újrafeldolgozható hulladék közé, ideértve 

többek között a nedvességet, a nem 

újrafeldolgozható anyagokat, a nem 

célzott újrafeldolgozható hulladékot, a 

ragasztót, festéket és címkéket;”; 

Or. en 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – -a pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -a) a 8. cikk (1) bekezdésének első 

albekezdése 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.” 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:hu:PDF) 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a a pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 aa) a 8. cikk (2) bekezdésének első 

albekezdése helyébe a következő szöveg 

lép: 

„(2) A tagállamok megfelelő 

intézkedéseket hozhatnak a környezeti 

hatás, valamint a gyártás és a későbbi 

használat során a hulladékkeletkezés 

csökkentését célzó terméktervezés 

ösztönzésére, és annak biztosítása 

érdekében, hogy a hulladékká vált 

termékek hasznosítása és ártalmatlanítása a 

4. és a 13. cikkel összhangban történjék.” 

„(2) A tagállamok megfelelő 

intézkedéseket hoznak a környezeti hatás, 

valamint a gyártás és a későbbi használat 

során a hulladékkeletkezés csökkentését 

célzó terméktervezés ösztönzésére, és 

annak biztosítása érdekében, hogy a 

hulladékká vált termékek hasznosítása és 

ártalmatlanítása a 4. és a 13. cikkel 

összhangban történjék.” 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:hu:PDF) 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 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 

„Ezen intézkedések – a hulladékhierarchia 

helyes alkalmazásának elősegítése 

érdekében – ösztönzik egyebek mellett a 
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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.”; 

többször használható, műszaki 

szempontból tartós, könnyen megjavítható 

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.”; 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:hu:PDF) 

 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 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.”; 

Or. en 
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Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

2008/98/EK irányelv 

8 a 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 

foglalkozó magán- vagy közszektorbeli 

szereplők, a helyi önkormányzatok, és 

adott esetben az újrahasználatra való 

előkészítés területén elismert gazdasági 

szereplők szerepét és felelősségét; 

– egyértelműen meghatározzák az 

uniós piacon termékeket forgalomba hozó 

gyártók, az ő nevükben kiterjesztett gyártói 

felelősségi rendszereket működtető 

szervezetek, a hulladékgazdálkodással 

foglalkozó magán- vagy közszektorbeli 

szereplők, a helyi önkormányzatok, a 

forgalmazók és kiskereskedők, és adott 

esetben az újrahasználatra való előkészítés 

területén elismert gazdasági szereplők 

szerepét és felelősségét; 

Or. en 

Indokolás 

A tagállamoknak az említett pontban meghatározott intézkedéseket, nem pedig a kiterjesztett 

gyártói felelősségi rendszereket kell végrehajtaniuk, ahogy az a javasolt megfogalmazásból 

következhetett volna. Tisztázza továbbá a termékek gyártóinak 8.1 cikkben szereplő 

fogalommeghatározását és kiegészíti az értéklánc érintett szereplőinek listáját. Minden 

érintett szerepének és felelősségeinek egyértelmű meghatározásával biztosítható az 

elszámoltathatóság. A szerepekkel és felelősségi körökkel kapcsolatos uniós iránymutatás 

elősegíti a harmonizált végrehajtást nemzeti szinten. Megerősíti továbbá a 

megkülönböztetésmentes rendelkezéseket, amelyek a fogyasztókat és a termelőket egyaránt 

megvédik. 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 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 

– a hulladékhierarchiával 

összhangban lévő, mérhető 

hulladékgazdálkodási célértékeket 

határoznak meg annak érdekében, hogy 
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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; 

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 

tekintetében fontosnak ítélt egyéb 

célkitűzéseket teljesítsék; 

Or. en 

Indokolás 

A tagállamoknak az említett pontban meghatározott intézkedéseket, nem pedig a kiterjesztett 

gyártói felelősségi rendszereket kell végrehajtani, ahogy az a javasolt megfogalmazásból 

következhetett volna. Tisztázza továbbá a 8.1 cikkben szereplő termékek gyártóinak 

fogalommeghatározását és kiegészíti az értéklánc érintett szereplőinek listáját. Minden 

érintett szerepének és felelősségeinek egyértelmű meghatározásával biztosítható az 

elszámoltathatóság. A szerepekkel és felelősségi körökkel kapcsolatos uniós iránymutatás 

elősegíti a harmonizált végrehajtást nemzeti szinten. Megerősíti továbbá a 

megkülönböztetésmentes rendelkezéseket, amelyek a fogyasztókat és a termelőket egyaránt 

megvédik. 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

2008/98/EK irányelv 

8 a cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés 

 

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; 

Or. en 
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Indokolás 

A tagállamoknak az említett pontban meghatározott intézkedéseket, nem pedig a kiterjesztett 

gyártói felelősségi rendszereket kell végrehajtani, ahogy az a javasolt megfogalmazásból 

következhetett volna. Tisztázza továbbá a 8.1 cikkben szereplő termékek gyártóinak 

fogalommeghatározását és kiegészíti az értéklánc érintett szereplőinek listáját. Minden 

érintett szerepének és felelősségeinek egyértelmű meghatározásával biztosítható az 

elszámoltathatóság. A szerepekkel és felelősségi körökkel kapcsolatos uniós iránymutatás 

elősegíti a harmonizált végrehajtást nemzeti szinten. Megerősíti továbbá a 

megkülönböztetésmentes rendelkezéseket, amelyek a fogyasztókat és a termelőket egyaránt 

megvédik. 

 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 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, valamint a kis- és 

középvállalkozások számára. Konkrétan 

egy adott termékhez kapcsolódó 

szolgáltatásokért a termékek gyártóinak 

nevében kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszereket működtető szervezetek által 

felrótt egységár a termék összes gyártója 

esetében ugyanaz lesz. 

Or. en 

Indokolás 

A tagállamoknak az említett pontban meghatározott intézkedéseket, nem pedig a kiterjesztett 

gyártói felelősségi rendszereket kell végrehajtani, ahogy az a javasolt megfogalmazásból 

következhetett volna. Tisztázza továbbá a 8.1 cikkben szereplő termékek gyártóinak 

fogalommeghatározását és kiegészíti az értéklánc érintett szereplőinek listáját. Minden 

érintett szerepének és felelősségeinek egyértelmű meghatározásával biztosítható az 

elszámoltathatóság. A szerepekkel és felelősségi körökkel kapcsolatos uniós iránymutatás 

elősegíti a harmonizált végrehajtást nemzeti szinten. Megerősíti továbbá a 

megkülönböztetésmentes rendelkezéseket, amelyek a fogyasztókat és a termelőket egyaránt 

megvédik. 
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Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

2008/98/EK irányelv 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – hozzájárulnak a termék életciklusa 

során felmerülő környezetvédelmi 

költségeknek és az életciklus végi 

költségeknek a termékek árába való 

beépítéséhez, és arra ösztönzik a 

gyártókat, hogy a termékek tervezése 

során fordítsanak nagyobb figyelmet a 

hulladékképződés megelőzésére és a 

termék tartósságára, 

újrahasználhatóságára és 

újrafeldolgozhatóságára. 

Or. en 

Indokolás 

A tagállamoknak az említett pontban meghatározott intézkedéseket, nem pedig a kiterjesztett 

gyártói felelősségi rendszereket kell végrehajtani, ahogy az a javasolt megfogalmazásból 

következhetett volna. Tisztázza továbbá a 8.1 cikkben szereplő termékek gyártóinak 

fogalommeghatározását és kiegészíti az értéklánc érintett szereplőinek listáját. Minden 

érintett szerepének és felelősségeinek egyértelmű meghatározásával biztosítható az 

elszámoltathatóság. A szerepekkel és felelősségi körökkel kapcsolatos uniós iránymutatás 

elősegíti a harmonizált végrehajtást nemzeti szinten. Megerősíti továbbá a 

megkülönböztetésmentes rendelkezéseket, amelyek a fogyasztókat és a termelőket egyaránt 

megvédik. 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

2008/98/EK irányelv 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – egyértelmű célértékeket 

tartalmaznak a terméktervezés javítása 

tekintetében (ökotervezés), nem csupán az 

anyagok újrafeldolgozása és hasznosítása, 
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hanem a hulladék megelőzése érdekében 

is; 

Or. en 

Indokolás 

A tagállamoknak az említett pontban meghatározott intézkedéseket, nem pedig a kiterjesztett 

gyártói felelősségi rendszereket kell végrehajtani, ahogy az a javasolt megfogalmazásból 

következhetett volna. Tisztázza továbbá a 8.1 cikkben szereplő termékek gyártóinak 

fogalommeghatározását és kiegészíti az értéklánc érintett szereplőinek listáját. Minden 

érintett szerepének és felelősségeinek egyértelmű meghatározásával biztosítható az 

elszámoltathatóság. A szerepekkel és felelősségi körökkel kapcsolatos uniós iránymutatás 

elősegíti a harmonizált végrehajtást nemzeti szinten. Megerősíti továbbá a 

megkülönböztetésmentes rendelkezéseket, amelyek a fogyasztókat és a termelőket egyaránt 

megvédik. 

 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

2008/98/EK irányelv 

8 a cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok meghozzák a 

szükséges intézkedéseket annak 

érdekében, hogy megvédjék a fogyasztókat 

az alábbiak segítségével: 

 a) annak biztosítása, hogy a 

hulladékgyűjtő rendszer használata során 

a termékeket forgalomba hozó gyártók 

nevében kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszereket működtető szervezetek ne 

különböztessék meg a 

hulladékbirtokosokat; 

 b) a fogyasztók számára 

térítésmentesen megfelelő hozzáférés 

biztosítása a hulladékgyűjtő 

rendszerekhez, amelyeket a termékeket 

forgalomba hozó gyártók nevében 

kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszereket működtető szervezetek 

biztosítanak a (3) bekezdés a) pontjának 

megfelelően meghatározott összes 

földrajzi területen; 
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 c) annak biztosítása, hogy a 

termékeket forgalomba hozó gyártók 

nevében kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszereket működtető szervezetek a (3) 

cikk a) pontja értelmében meghatározott 

összes földrajzi területen hasonló 

minőségi, elérhetőségi és hozzáférhetőségi 

előírásnak megfelelő szolgáltatásokat és 

hulladékgyűjtési infrastruktúrát 

biztosítsanak annak érdekében, hogy ne 

különböztessék meg a fogyasztókat a 

lakhelyük szerint; 

 d) annak biztosítása, hogy a 

termékeket forgalomba hozó gyártók 

nevében kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszereket működtető szervezetek a (3) 

cikk a) pontja értelmében meghatározott 

összes földrajzi területen ne korlátozzák 

közvetlen vagy közvetett módon a 

fogyasztókat a termékek hulladékgyűjtő 

rendszerbe való helyezésében, még ott 

sem, ahol már teljesítették 

hulladékgazdálkodási célkitűzéseiket. 

Or. en 

Indokolás 

A javaslat megerősíti a fogyasztók védelmét, és tisztázza a kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszereket alkalmazó gazdasági szereplők által meghatározott kötelezettséget. Tükrözi 

továbbá azt is, hogy a fogyasztók egyénileg nem igényelhetik könnyen a szolgáltatásokat, ami 

ahhoz vezethet, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer szolgáltatásaiért a fogyasztó 

által beszerzett termék árát fizetik, azonban nem használhatóak, mivel nem állnak 

rendelkezésre vagy nehezen megközelíthetőek a hulladékgyűjtő pontok, ami további 

költségeket vagy kellemetlenséget okoz a fogyasztó számára. Az ilyen helyzet elkerülése 

érdekében a fogyasztókat jogszabályokkal kell megvédeni. 

 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

2008/98/EK irányelv 

8 a cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az általuk az Unió piacán 

forgalomba hozott termékek teljes 

a) az általuk az Unió piacán 

forgalomba hozott termékek alábbi 
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hulladékgazdálkodási költségét fedezze, 

beleértve a következőket: 

hulladékgazdálkodási költségeit fedezze: 

Or. en 

Indokolás 

A termelő/importőr korlátlan kötelezettsége azzal kapcsolatban, hogy a „teljes 

hulladékgazdálkodási költséget fedezze”, nem arányos a termelő/importőr szerepével és a 

használt csomagolóanyag újrafeldolgozás céljából történő gyűjtésével és válogatásával 

kapcsolatos kötelezettségével.  Potenciálisan korlátlan és aránytalan pénzügyi terhet 

jelentene a termelők számára, amely túlmutat kötelezettségükön és irányításukon. E módosítás 

célja a termelő felelősségének és pénzügyi kötelezettségének korlátozása. 

 

Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

2008/98/EK irányelv 

8 a cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – 1 francia bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– 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 és kezelési műveletek költsége, 

figyelembe véve a termékekből származó 

másodnyersanyagok újrahasználatából 

vagy értékesítéséből befolyó bevételeket; 

Or. en 

Indokolás 

A termelő/importőr korlátlan kötelezettsége azzal kapcsolatban, hogy a „teljes 

hulladékgazdálkodási költséget fedezze”, nem arányos a termelő/importőr szerepével és a 

használt csomagolóanyag újrafeldolgozás céljából történő gyűjtésével és válogatásával 

kapcsolatos kötelezettségével.  Potenciálisan korlátlan és aránytalan pénzügyi terhet 

jelentene a termelők számára, amely túlmutat kötelezettségükön és irányításukon. E módosítás 

célja a termelő felelősségének és pénzügyi kötelezettségének korlátozása. 
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Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

2008/98/EK irányelv 

8 a cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – 3 a francia bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – a szemetelés megelőzésének és a 

hulladék gyűjtésének költségei; 

Or. en 

Indokolás 

A kötelezettség arra, hogy a „teljes hulladékgazdálkodási költséget fedezze”, potenciálisan 

korlátlan és aránytalan pénzügyi terhet jelentene a termelők számára, amely túlmutat 

kötelezettségükön és irányításukon. E módosítás célja a termelő felelősségének és pénzügyi 

kötelezettségének korlátozása. Továbbá az „összes alábbi költség” kifejezés arra utal, hogy a 

költségek eltérhetnek a különböző tagállamokban, ami a belső piac széttagoltságához 

vezethet. 

 

Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

9 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A hulladékképződés megelőzése A hulladék újrahasználata és megelőzése 

Or. en 

Indokolás 

A címbe való belefoglalás kiemeli az újrahasználat nem hulladék jellegét. 

 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

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

– ösztönözniük kell az erőforrás-

hatékony, tartós, javítható és 

újrafeldolgozható termékek használatát, 

– ösztönözniük kell az erőforrás-

hatékony, tartós, javítható és 

újrafeldolgozható termékek előállítását és 

használatát, 

Or. en 

 

Módosítás  41 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 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 és 

ösztönözniük kell a kritikus fontosságú és 

ellátási szempontból, valamint az ellátás 

biztonsága tekintetében magas kockázatú 

nyersanyagok jelentős mennyiségét 

tartalmazó termékek újrahasználatát, 

hogy ily módon megakadályozzák az ilyen 

anyagok hulladékká válását, 

Or. en 

 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

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, 

– ösztönözniük kell az 

újrahasználattal kapcsolatos 

tevékenységeket elősegítő rendszerek 

létrehozását, különösen az elektromos és 

elektronikai berendezések, a 

textiltermékek, bútorok, továbbá a 
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csomagolási és építési anyagok és 

termékek esetében, 

Or. en 

 

Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – ösztönözniük kell a javítással 

foglalkozó független gazdasági szereplők 

támogatását, például olyan fiskális 

ösztönzők segítségével, mint amilyen a 

csökkentett héa, vagy közbeszerzési 

kritériumokkal, ideértve az információk 

benyújtására vonatkozó kritériumokat is, 

Or. en 

 

Módosítás  44 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – célértékek meghatározásával 

csökkenteniük kell az anyagokban és 

termékekben lévő veszélyes anyagok 

mennyiségét, és ösztönözniük kell a 

veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

kommunikációt az ellátási láncban, 

Or. en 
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Módosítás  45 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – csökkenteniük kell a műanyagok 

és műanyag alkatrészek fogyasztása által 

okozott hulladékképződést és 

kibocsátásokat, a tengeri szennyezés 

csökkentése érdekében is, 

Or. en 

 

Módosítás  46 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

9 cikk – 1 bekezdés – 5 a 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, 

Or. en 

 

Módosítás  47 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

2008/98/EK irányelv 

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

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 – ki kell terjedniük folyamatos 

kommunikációs és rendszeres képzési 

kampányok kidolgozására a 
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hulladékképződés megelőzésével 

kapcsolatos tudatosság növelése 

érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  48 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 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 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. 

További mennyiségi vagy minőségi 

mutatókat is használhatnak, például 

olyanokat, amelyek nyomon követik a 

háztartási hulladéktól eltérő hulladék 

képződését. 

Or. en 

 

Módosítás  49 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – -a pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

11 cikk – cím 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -a) a 11. cikk címének helyébe a 

következő szöveg lép: 

„Újrahasználat és újrafeldolgozás” „Előkészítés az újrahasználatra és 
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újrafeldolgozásra” 

Or. en 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:hu:PDF) 

Indokolás 

A módosítás hangsúlyozza, hogy az újrahasználatra és újrafeldolgozásra történő előkészítés 

folyamata a hulladékhoz vagy potenciális hulladékkezeléshez kapcsolódik. 

 

Módosítás  50 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a pont 

2008/98/EK irányelv 

11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

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 előkészítéssel 

foglalkozó gazdasági szereplők és 

hálózataik létrehozásának és 

támogatásának ösztönzése révén, 

különösen ha szociális vállalkozásként 

működnek, az ilyen hálózatok 

hulladékgyűjtő pontokhoz és 

létesítményekhez való hozzáférésének 

megkönnyítése segítségével, valamint a 

gazdasági eszközök, a közbeszerzési 

kritériumok és egyéb eszközök 

használatának elősegítése révén. 

Or. en 

Indokolás 

Az újrahasználat és az újrahasználatra való előkészítés jellegét tisztázni kell, ideértve az e 

folyamatokban részt vevő szervezeteket is. Elengedhetetlen az újrahasználatra vonatkozó 

mennyiségi célértékek bevezetése a hulladékáram összes szereplője közötti együttműködés 

javításához annak érdekében, hogy az újrahasználatra való előkészítés bekerüljön a többi 

hulladékkezelési alternatíva közé. Továbbá ez a bevált gyakorlat, mivel számos tagállam már 

bevezetett ilyen célértékeket. 
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Módosítás  51 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a pont 

2008/98/EK irányelv 

11 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Annak biztosítása érdekében, hogy az 

újrahasználatra való előkészítést végző 

gazdasági szereplők hozzáférjenek a 

hulladékgyűjtő pontokhoz és 

létesítményekhez, a tagállamoknak külön 

mennyiségi célértékeket kell 

meghatározniuk az újrahasználatra való 

előkészítés tekintetében.  2020-ig az 

elsősorban hulladék elektromos vagy 

elektronikus berendezésekből, bútorokból 

és textilekből eredő összegyűjtött 

háztartási hulladék aránya legalább 2% 

lesz. 2030-ra ezt az arányt 4%-ra kell 

növelni. 

Or. en 

Indokolás 

Az újrahasználat és az újrahasználatra való előkészítés jellegét tisztázni kell, ideértve az e 

folyamatokban részt vevő szervezeteket is. Elengedhetetlen az újrahasználatra vonatkozó 

mennyiségi célértékek bevezetése a hulladékáram összes szereplője közötti együttműködés 

javításához annak érdekében, hogy az újrahasználatra való előkészítés bekerüljön a többi 

hulladékkezelési alternatíva közé. Továbbá ez a bevált gyakorlat, mivel számos tagállam már 

bevezetett ilyen célértékeket. 

 

Módosítás  52 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont 

2008/98/EK irányelv 

11 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„A tagállamok intézkedéseket hoznak az 

építési és bontási hulladék és legalább a 

következő anyagok hulladékválogatási 

„A (2) bekezdés b) pontjában 

meghatározott célkitűzés elérése 

érdekében a tagállamok intézkedéseket 
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rendszereinek támogatására: fa, 

adalékanyag, fém, üveg és gipsz.”; 

hoznak az építési és bontási hulladék és 

legalább a következő anyagok 

hulladékválogatási rendszereinek 

támogatására: fa, kőzettörmelék (beton, 

tégla, cserép és kerámiák), fém, üveg, 

műanyag és gipsz.”;  

 „A tagállamok intézkedéseket hoznak a 

kereskedelmi és ipari hulladék esetében 

legalább a következő anyagok 

hulladékválogatási rendszereinek 

támogatására: fémek, műanyag, papír és 

kartonpapír, biohulladék, üveg és fa.”; 

Or. en 

Indokolás 

Az újrahasználat és az újrahasználatra való előkészítés jellegét tisztázni kell, ideértve az e 

folyamatokban részt vevő szervezeteket is. Elengedhetetlen az újrahasználatra vonatkozó 

mennyiségi célértékek bevezetése a hulladékáram összes szereplője közötti együttműködés 

javításához annak érdekében, hogy az újrahasználatra való előkészítés bekerüljön a többi 

hulladékkezelési alternatíva közé. Továbbá ez a bevált gyakorlat, mivel számos tagállam már 

bevezetett ilyen célértékeket. 

 

Módosítás  53 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – d pont 

2008/98/EK irányelv 

11 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) 2030-ig az újrahasználatra 

előkészített és újrafeldolgozott települési 

hulladék mennyiségét minimum 65 

tömegszázalékra kell növelni;”; 

d) 2030-ig az újrahasználatra 

előkészített és újrafeldolgozott települési 

hulladék mennyiségét minimum 70 

tömegszázalékra kell növelni;”; 

Or. en 

 

Módosítás  54 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – d pont 

2008/98/EK irányelv 

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

 da) 2020-ig a hulladékolajak 

hasznosítását az EU-ban előállított és 

összegyűjtött hulladékolajak minimum 

60 tömegszázalékára kell növelni; 

Or. en 

Indokolás 

A hulladékolajak alapolajként történő hasznosítása e veszélyes hulladékáram kezelésének 

erőforrás-hatékony és műszakilag teljesen megvalósítható módja. A hulladékolajok 

tekintetében megállapított hasznosítási célértékek elérése érdekében a hasznosítást az egész 

EU-ra kiterjedő gyűjtési célértékekkel kell támogatni. A hulladékolajok elkülönített gyűjtése 

már jelenleg is folyik az EU összes tagállamában a 2008/98/EK irányelv 21. cikkében 

megállapított kötelezettségek alapján. Ezért a hulladékolajok gyűjtésére vonatkozó célértékek 

az EU összes tagállamában javítani fogják a 21. cikk végrehajtását. 

 

Módosítás  55 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – d pont 

2008/98/EK irányelv 

11 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 db) 2030-ig a hulladékolajak 

hasznosítását az EU-ban előállított és 

összegyűjtött hulladékolajak minimum 

85 tömegszázalékára kell növelni; 

Or. en 

Indokolás 

A hulladékolajak alapolajként történő hasznosítása e veszélyes hulladékáram kezelésének 

erőforrás-hatékony és műszakilag teljesen megvalósítható módja. A hulladékolajok 

tekintetében megállapított hasznosítási célértékek elérése érdekében az egész EU-ra kiterjedő 

gyűjtési célértékekkel kell támogatni a hasznosítást. A hulladékolajok elkülönített gyűjtése 

már jelenleg is folyik az EU összes tagállamában a 2008/98/EK irányelv 21. cikkében 

megállapított kötelezettségek alapján. Ezért a hulladékolajok gyűjtésére vonatkozó célértékek 

az EU összes tagállamában javítani fogják a 21. cikk végrehajtását. 
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Módosítás  56 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – d pont 

2008/98/EK irányelv 

11 cikk – 2 bekezdés – d c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 dc) a hulladékolajok hasznosítására 

vonatkozó célértékek elérése érdekében és 

a 21. cikkben meghatározott 

kötelezettségek sérelme nélkül 2020-ig a 

hulladékolajok éves gyűjtését az EU-ban 

előállított és összegyűjtött hulladékolajok 

legalább 95 tömegszázalékára, 2025-ig 

pedig 100 tömegszázalékára kell növelni. 

Or. en 

Indokolás 

A hulladékolajak alapolajként történő hasznosítása e veszélyes hulladékáram kezelésének 

erőforrás-hatékony és műszakilag teljesen megvalósítható módja. A hulladékolajok 

tekintetében megállapított hasznosítási célértékek elérése érdekében az egész EU-ra kiterjedő 

gyűjtési célértékekkel kell támogatni a hasznosítást. A hulladékolajok elkülönített gyűjtése 

már jelenleg is folyik az EU összes tagállamában a 2008/98/EK irányelv 21. cikkében 

megállapított kötelezettségek alapján. Ezért a hulladékolajok gyűjtésére vonatkozó célértékek 

az EU összes tagállamában javítani fogják a 21. cikk végrehajtását. 

 

Módosítás  57 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – f a pont (új) 

2008/98/EK irányelv 

11 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 fa) a 11. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(5a) A nem veszélyes kereskedelmi és 

ipari hulladék újrafeldolgozására 

vonatkozó célértékek meghatározásához 

szükséges pontos alap kidolgozásához a 

Bizottságnak adatokat kell gyűjtenie az 

ilyen hulladékokról a tagállamok 

beszámolói alapján. 
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 A tagállamok ezeket az adatokat 

elektronikus úton juttatják el a 

Bizottsághoz az adatgyűjtés tárgyévének 

végét követő 6 hónapon belül. Az 

adatgyűjtést követő két éven belül és 

hatásvizsgálat alapján a Bizottság 

megfontolja azt a lehetőséget, hogy 2025-

re külön újrafeldolgozási célértékeket 

állapítson meg az inert nem veszélyes 

kereskedelmi és ipari hulladék 

tekintetében, legalábbis a papír-, a fém- és 

a biohulladék esetében.” 

Or. en 

 

Módosítás  58 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont 

2008/98/EK irányelv 

11 a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

d) pontjában és (3) bekezdésében 

meghatározott célértékek elérésének 

kiszámítását a következők szerint kell 

elvégezni: 

„(1) A 11. cikk (2) bekezdésének c)–dc) 

pontjában és (3) bekezdésében 

meghatározott célértékek elérésének 

kiszámítását a következők szerint kell 

elvégezni: 

Or. en 

Indokolás 

Kiigazítja a 11. cikk (2) bekezdésének módosítására való hivatkozást. 

 

Módosítás  59 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont 

2008/98/EK irányelv 

11a cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a tagállamok a számításnál törölve 
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figyelembe vehetik az újrahasználatra 

való előkészítés területén elismert 

gazdasági szereplők és az elismert 

betétdíjas rendszerek üzemeltetői által 

újrahasználatra előkészített termékeket és 

alkatrészeket. Az újrahasználatra 

előkészített és újrafeldolgozott települési 

hulladék módosított, az újrahasználatra 

előkészített termékek és alkatrészek 

tömegét figyelembe vevő arányának 

kiszámításához a tagállamoknak a 

gazdasági szereplőktől származó, 

ellenőrzött adatokat és a VI. mellékletben 

meghatározott képletet kell alkalmazniuk. 

Or. en 

 

Módosítás  60 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont 

2008/98/EK irányelv 

11 a cikk – 5 bekezdés 

 

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. 

Or. en 

 

Módosítás  61 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont 
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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 

fémek tömegének kiszámításához, és 

megállapítja az újrafeldolgozott fémekre 

vonatkozó minőségi kritériumokat is. 

Or. en 

 

Módosítás  62 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont 

2008/98/EK irányelv 

11 b cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

d) pontja és (3) bekezdése szerinti 

célértékek teljesítésében elért 

eredményekről a Bizottság az Európai 

Környezetvédelmi Ügynökséggel 

együttműködve jelentést készít legkésőbb 

három évvel minden egyes, az említett 

rendelkezésekben megállapított határidő 

lejárta előtt. 

(1) A 11. cikk (2) bekezdésének c)–dc) 

pontja és a 11. cikk (3) bekezdése szerinti 

célértékek teljesítésében elért 

eredményekről a Bizottság az Európai 

Környezetvédelmi Ügynökséggel 

együttműködve jelentést készít legkésőbb 

három évvel minden egyes, az említett 

rendelkezésekben megállapított határidő 

lejárta előtt. 

Or. en 

 

Módosítás  63 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új) 
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2008/98/EK irányelv 

15 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 12a. a 15. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(4a) a tagállamok intézkedéseket 

hoznak annak biztosítására, hogy a helyi 

önkormányzatok,  valamint az uniós 

piacon termékeket forgalomba hozó 

gyártók nevében kiterjesztett gyártói 

felelősségi rendszereket működtető 

szervezetek által a hulladékgazdálkodási 

üzemeltetők kiválasztására alkalmazott 

eljárások tartalmazzanak olyan szociális 

záradékokat, amelyek támogatják a 

szociális vállalkozások szerepét.” 

Or. en 

 

Módosítás  64 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 

2008/98/EK irányelv 

22 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) „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. 

(1) „A tagállamok biztosítják a 

biohulladék elkülönített gyűjtését a 

komposztra vonatkozó releváns minőségi 

előírások teljesítése, valamint a 11. cikk (2) 

bekezdésének a), c) és d) pontjában és (3) 

bekezdésében rögzített célértékek elérése 

érdekében. 

Or. en 
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Módosítás  65 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont 

2008/98/EK irányelv 

38 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„(1) A Bizottság iránymutatásokat 

dolgozhat ki a hasznosítás és az 

ártalmatlanítás fogalommeghatározásainak 

értelmezésére. 

„(1) A Bizottság iránymutatásokat 

dolgozhat ki a hulladékképződés 

megelőzése, az újrahasználat, a 

hasznosítás és az ártalmatlanítás 

fogalommeghatározásainak értelmezésére. 

Or. en 

 

Módosítás  66 

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 újrahasználatára 

vonatkozó számítási módszer a 11. cikk (2) 

bekezdésének c) és d) pontja és (3) 

bekezdése értelmében 

Or. en 

Indokolás 

Az újrafeldolgozásra és az újrahasználatra való előkészítésre vonatkozó célértékek 

összevonása ellentétes az uniós hulladékhierarchiával, mivel ugyanarra a szintre helyezi őket, 

ezért szakpolitikai szempontból nincs értelme. Ez a két tevékenység teljesen eltér egymástól. A 

háztartási hulladékra vonatkozó elkülönített újrafeldolgozási célértékek alkalmazásával 

csökkenthető a súllyal kapcsolatos nagy eltérések és a háttérbe szorítás lehetősége az adatok 

egyesítésében, és ez a legjobb módja a jó minőségű újrafeldolgozásra és újrahasználat általi 

megelőzésre vonatkozó célok meghatározásának. 

 

Módosítás  67 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI melléklet – 1 bekezdés 
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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: 

Or. en 

Indokolás 

Az újrafeldolgozásra és az újrahasználatra való előkészítésre vonatkozó célértékek 

összevonása ellentétes az uniós hulladékhierarchiával, mivel ugyanarra a szintre helyezi őket, 

ezért szakpolitikai szempontból nincs értelme. Ez a két tevékenység teljesen eltér egymástól. A 

háztartási hulladékra vonatkozó elkülönített újrafeldolgozási célértékek alkalmazásával 

csökkenthető a súllyal kapcsolatos nagy eltérések és a háttérbe szorítás lehetősége az adatok 

egyesítésében, és ez a legjobb módja a jó minőségű újrafeldolgozásra és újrahasználat általi 

megelőzésre vonatkozó célok meghatározásának. 

 

Módosítás  68 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI melléklet – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  69 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI melléklet – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 

 

Or. en 
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Módosítás  70 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI melléklet – 5 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

R: az újrafeldolgozott vagy 

újrahasználatra előkészített termékek és 

összetevők tömege egy adott évben; 

törölve 

Or. en 

 

 


