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RÖVID INDOKOLÁS 

A Bizottság 2015. december 2-án a körforgásos gazdaságra vonatkozó új csomagot fogadott 

el, amelynek részét képezi a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv és a 

hulladékról szóló négy jogalkotási javaslat. A jogalkotási javaslat célja a 2030-ig teljesítendő 

hulladékcsökkentési célértékek meghatározása, beleértve a hulladéklerakókra, az 

újrahasznosításra és újrafeldolgozásra vonatkozó célértékeket. A javaslat ezenkívül 

nagyratörő és hiteles hosszú távú pályát határoz meg a hulladékgazdálkodás és az 

újrahasznosítási tevékenységek számára. 

 

Bát az ITRE bizottság a csomag négy különböző dossziéra történő felbontása mellett döntött, 

ezek szorosan összefüggenek egymással. A statisztikákra és a hulladék meghatározására 

vonatkozó több változás a hulladékról szóló keretirányelvben szerepel, míg az e 

meghatározásokon vagy statisztikákon alapuló célértékeket és kötelezettségeket három másik 

irányelv tartalmazza. Így biztosítani kell a dossziék közötti összhangot. 

 

A vélemény előadója üdvözli a Bizottság felülvizsgált javaslatát, mivel szélesebb, átfogóbb és 

reálisabb megközelítést tartalmaz. A hulladékgazdálkodás területén a megbízható 

statisztikaiadat-szolgáltatás nélkülözhetetlen a tagállamok közötti egyenlő feltételek 

biztosításához és a hatékony hulladékgazdálkodáshoz az Unióban. Kétségtelen, hogy ezen a 

területen további előrelépésre van szükség. Az Európai Bizottság által javasolt célértékeknek 

nagyratörőnek, ugyanakkor reálisnak és valamennyi tagállam által teljesíthetőnek kell 

lenniük, máskülönben az Uniónak a belső piac széttagolódásának kockázatával, illetve a 

terület nem inkluzív és így egyenetlen fejlődésével kell szembenéznie. A továbblépés 

megfelelő útja egy kellően ambiciózus célkitűzéseket tartalmazó, hosszú távú elképzelés. Az 

előadónak azonban továbbra is kételyei vannak a célértékek meghatározásakor alkalmazott 

módszertannal kapcsolatban, függetlenül azok helytállóságától. Ezenkívül a megbízható és 

összehasonlítható adatok összegyűjtését követően át kell majd tekintetni a célértékeket és 

törekvéseket azok megfelelő szintjének biztosítása érdekében. Az előadó szintén 

sajnálatosnak tartja, hogy a teljes javaslatból hiányzik az oktatással és tájékoztatással 

kapcsolatos nézőpont, amelynek az átalakítás középpontjában kellene állnia. 

 

A hulladéklerakókról szóló módosító irányelv célja a hulladékgazdálkodás javítása az 

Unióban a hulladéklerakókra vonatkozó, 2030-ig teljesítendő korlátozás, valamint az 

elkülönítetten gyűjtött hulladékra, köztük a biohulladékra vonatkozó további korlátozások 

meghatározásával. A javaslatnak ösztönözni kellene a hulladék további szelektív gyűjtését és 

újrafeldolgozását a hulladékhierarchiának megfelelően (lásd a hulladékról szóló 

keretirányelvet). A vélemény előadója üdvözli a javaslatot, és szorgalmazza, hogy 

meghatározások és pontos statisztikák képezzék a hulladékkal kapcsolatos teljes szabályozás 

központi elemét, amelyek megkerülhetetlenek a hulladékról szóló szabályozás és a 

körforgásos gazdaság célkitűzéseinek megvalósulásában elért eredmények mérésében. 

 

Az előadó hangsúlyozni kívánja az információk és a bevált gyakorlatok cseréjét nemcsak 

uniós szinten, hanem a különböző gazdasági ágazatok között is, beleértve a hulladékágazatot 

és a pénzügyi szektort. Ez egy olyan kommunikációs platform létrehozásával lenne 

megvalósítható, amely felhívná a figyelmet az új ipari megoldásokra, jobb áttekintést 

nyújtana a rendelkezésre álló kapacitásokról, és támogatná az ipari szimbiózist, ami jelentősen 

hozzájárulna egy fokozottabb mértékben körforgásos gazdaságra történő átmenethez. A 
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vélemény előadója úgy gondolja továbbá, hogy a Bizottság által az átmenet érdekében 

előirányzott pénzügyi forrásokat hulladékkezeléssel, különösen a veszélyes hulladékok 

kezelésével kapcsolatos kutatási projektekre is fel lehetne használni. 

 

Az előadó üdvözli a tagállamok jelentéstételi kötelezettségeinek egyszerűsítésére irányuló 

javaslatot, bár a bizottsági javaslat egyes részei nem teszik lehetővé az egyértelmű 

értelmezést. A Bizottság továbbá háromévenkénti jelentéstételi rendszert javasol, ugyanakkor 

a kérdés az, hogy ezek a határidők hogyan teljesíthetők a gyakorlatban, illetve hogy a 

jelentéstételi folyamat mikor veszi kezdetét az irányelv átültetését követően annak érdekében, 

hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a megfontolásra és a további intézkedésekre, 

amennyiben ez szükséges. 

 

Az előadó támogatja a biohulladék-lerakásra vonatkozó korlátozásokat, de úgy véli, hogy a 

biohulladékot kötelező módon szelektíven kellene gyűjteni, és hogy a biohulladék kötelező 

szelektív gyűjtésének szükségességét fokozottabban fel kellene tüntetni a hulladékról szóló 

keretirányelvben. Ezért az előadó további módosításokat javasol a biohulladék kötelező 

szelektív gyűjtésére a hulladékról szóló keretirányelvben a két dosszié egyértelmű 

összekapcsolása érdekében. 

 

Igen jelentős különbségek vannak az egyes tagállamokban termelt hulladék abszolút 

mennyisége között. A hulladéklerakókra vonatkozó, Bizottság által javasolt célértékek 

kiszámítási módszere (százalékokban megadva) nem tükrözi megfelelően ezeket a 

különbségeket. Az előadó úgy véli, hogy a Bizottságnak további célértékkel kapcsolatos 

értékelést kellene végeznie a lerakható hulladék évente egy főre jutó kilogrammonként 

számolt összmennyisége alapján. Ez megkönnyítené a tagállamok közötti összehasonlítást és 

a hulladékmegelőzés jobb értékelését tenné lehetővé, amely a hulladékhierarchia legfelsőbb 

szintje, így hozzájárulna az évente keletkező szemét összmennyiségének csökkenéséhez. 

 

Az előadó fel kívánja hívni a figyelmet a hulladékról szóló jelenlegi szabályozás helyes 

végrehajtásának és érvényesítésének szükségességére. A Bizottság bármely további 

intézkedéseinek figyelembe kell venniük a jogalkotás minőségének javításáról szóló 

intézményközi megállapodásban foglalt kötelezettségvállalásokat. 

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 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A települési hulladékon belül 

jelentős részarányt képvisel a biológiailag 

lebontható települési hulladék. A 

(6) A települési hulladékon belül 

jelentős részarányt képvisel a biológiailag 

lebontható települési hulladék. A 
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biológiailag lebontható, kezeletlen 

hulladék hulladéklerakókban való 

elhelyezése súlyos kedvezőtlen környezeti 

hatásokkal jár az üvegházhatásúgáz-

kibocsátás, valamint a felszíni vizek, a 

talajvíz, a talaj és a levegő szennyezése 

formájában. Noha a biológiailag lebontható 

hulladék hulladéklerakóktól való eltérítése 

tekintetében az 1999/31/EK irányelv már 

előír célértékeket, a biológiailag lebontható 

hulladék hulladéklerakókban való 

elhelyezésére vonatkozóan helyénvaló 

további korlátozásokat megállapítani, 

méghozzá a 2008/98/EK irányelv 22. 

cikkének megfelelően elkülönítve gyűjtött, 

biológiailag lebontható hulladék 

hulladéklerakókban való elhelyezésének 

betiltásával. 

biológiailag lebontható, kezeletlen 

hulladék hulladéklerakókban való 

elhelyezése súlyos kedvezőtlen környezeti 

hatásokkal jár az üvegházhatásúgáz-

kibocsátás, valamint a felszíni vizek, a 

talajvíz, a talaj és a levegő szennyezése 

formájában. Noha a biológiailag lebontható 

hulladék hulladéklerakóktól való eltérítése 

tekintetében az 1999/31/EK irányelv már 

előír célértékeket, a biológiailag lebontható 

hulladék hulladéklerakókban való 

elhelyezésére vonatkozóan helyénvaló 

további korlátozásokat megállapítani, 

méghozzá a 2008/98/EK irányelv 22. 

cikkének megfelelően elkülönítve 

gyűjtendő, biológiailag lebontható 

hulladék hulladéklerakókban való 

elhelyezésének betiltásával. 

Or. en 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A hulladéklerakók 

igénybevételének fokozatos csökkentése 

elengedhetetlen az emberi egészségre és a 

környezetre káros hatások megelőzéséhez, 

valamint annak biztosításához, hogy a 

gazdasági szempontból értékes 

hulladékanyagok a megfelelő 

hulladékgazdálkodásnak köszönhetően és a 

hulladékhierarchiával összhangban 

fokozatosan ténylegesen hasznosításra 

kerüljenek. E csökkentéssel el kell kerülni, 

hogy a maradékhulladék – például 

energetikai hasznosítás vagy a kezeletlen 

települési hulladék alacsony minőségű 

terméket eredményező mechanikai-

biológiai úton történő – kezelésére szolgáló 

létesítményekben túlzott kapacitás 

alakuljon ki, ami veszélyeztetheti a 

2008/98/EK irányelv 11. cikkében 

(8) A hulladéklerakók 

igénybevételének fokozatos csökkentése 

elengedhetetlen az emberi egészségre és a 

környezetre káros hatások megelőzéséhez, 

valamint annak biztosításához, hogy a 

gazdasági szempontból értékes 

hulladékanyagok a 2008/98/EK 

irányelvben meghatározott megfelelő 

hulladékgazdálkodásnak köszönhetően és a 

hulladékhierarchiával összhangban 

fokozatosan ténylegesen hasznosításra 

kerüljenek. A hulladéklerakás ilyen 

fokozatos csökkentése számos 

tagállamban jelentős változást idéz majd 

elő a hulladékgazdálkodásban. A 

hulladékgyűjtéssel és -feldolgozással 

kapcsolatos jobb statisztikákkal 

elkerülhetővé kell válnia, hogy a 

maradékhulladék – például energetikai 
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rögzített, a települési hulladék 

újrahasználatra való előkészítésére és 

újrafeldolgozására vonatkozó hosszú távú 

uniós célok elérését. Ehhez hasonlóan, az 

emberi egészséget vagy a környezetet érő 

káros hatások megelőzése érdekében a 

tagállamoknak ugyan meg kell tenniük 

minden szükséges lépést annak érdekében, 

hogy csak kezelt hulladék kerüljön a 

hulladéklerakókba, azonban gondoskodni 

kell arról, hogy e kötelezettség betartása a 

települési maradékhulladék kezelésében ne 

vezessen kapacitásfeleslegek 

kialakulásához. Ezen túlmenően a 

2008/98/EK irányelv 11. cikkében 

megállapított célértékek és az ezen irányelv 

5. cikkében a hulladéklerakók 

igénybevételének csökkentésére 

vonatkozóan meghatározott célérték 

közötti összhang biztosítása, valamint a 

szóban forgó célértékek eléréséhez 

szükséges infrastruktúra és beruházások 

összehangolt tervezése érdekében azoknak 

a tagállamoknak, amelyek a települési 

hulladék újrafeldolgozására vonatkozó 

célértékek elérésére hosszabb határidőt 

kaptak, több időt kell biztosítani a 

hulladéklerakók igénybevételének 2030-ig 

történő csökkentésére vonatkozó cél 

megvalósítására is. 

hasznosítás vagy a kezeletlen települési 

hulladék alacsony minőségű terméket 

eredményező mechanikai-biológiai úton 

történő – kezelésére szolgáló 

létesítményekben túlzott kapacitás 

alakuljon ki, ami veszélyeztetheti a 

2008/98/EK irányelv 11. cikkében 

rögzített, a települési hulladék 

újrahasználatra való előkészítésére és 

újrafeldolgozására vonatkozó hosszú távú 

uniós célok elérését. Ehhez hasonlóan, az 

emberi egészséget vagy a környezetet érő 

káros hatások megelőzése érdekében a 

tagállamoknak ugyan meg kell tenniük 

minden szükséges lépést annak érdekében, 

hogy csak kezelt hulladék kerüljön a 

hulladéklerakókba, azonban gondoskodni 

kell arról, hogy e kötelezettség betartása a 

települési maradékhulladék kezelésében ne 

vezessen kapacitásfeleslegek 

kialakulásához, és elősegíti a szelektált 

anyagok magas minőségének elérését. 

Ezen túlmenően a 2008/98/EK irányelv 11. 

cikkében megállapított célértékek és az 

ezen irányelv 5. cikkében a 

hulladéklerakók igénybevételének 

csökkentésére vonatkozóan meghatározott 

célérték közötti összhang biztosítása, 

valamint a szóban forgó célértékek 

eléréséhez szükséges infrastruktúra és 

beruházások összehangolt tervezése 

érdekében azoknak a tagállamoknak, 

amelyek a települési hulladék 

újrafeldolgozására vonatkozó célértékek 

elérésére hosszabb határidőt kaptak, több 

időt kell biztosítani a hulladéklerakók 

igénybevételének 2030-ig történő 

csökkentésére vonatkozó cél 

megvalósítására is. Szintén biztosítani kell 

az Unión belüli hulladékszállítás 

összehangolt tervezését a hulladék 

legköltséghatékonyabb és 

legfenntarthatóbb módon történő kezelése 

érdekében. 

Or. en 
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Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) A Bizottságnak értékelnie kell, 

hogy célszerű-e bevezetni a lerakható 

hulladék évente egy főre jutó 

kilogrammonként számolt 

összmennyiségére vonatkozó célértéket. A 

célérték megkönnyítené a tagállamok 

közötti összehasonlítást, és lehetővé tenné 

a hulladékmegelőzés jobb értékelését, 

amely a hulladékhierarchia legfelsőbb 

szintje. Ezért hozzájárulna az évente 

keletkező szemét összmennyiségének 

csökkenéséhez is. 

Or. en 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8b) Az 1999/31/EK irányelv 

célkitűzései elérésének elősegítése 

érdekében a Bizottságnak elő kell 

mozdítania egyrészt a tagállamok, 

másrészt a gazdaság különböző ágazatai, 

köztük a hulladékipar és a pénzügyi 

szektor közötti koordinációt, valamint az 

információk és a bevált gyakorlatok 

cseréjét. Ez egy olyan kommunikációs 

platform létrehozásával lenne 

megvalósítható, amely felhívná a 

figyelmet az új ipari megoldásokra, jobb 

áttekintést nyújtana a rendelkezésre álló 

kapacitásokról, és hozzájárulna a 

hulladékipar és a pénzügyi szektor 

összekapcsolásához és az ipari szimbiózis 

támogatásához. 
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Or. en 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8c) Alapvető fontosságú a hulladékkal 

kapcsolatos jelenlegi szabályozás 

megfelelő végrehajtása és érvényesítése.  

Or. en 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) 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. A hulladékgazdálkodás 

területén a megbízható adatszolgáltatás 

nélkülözhetetlen a hatékony végrehajtáshoz 

és az adatok tagállamok közötti 

összehasonlíthatóságához. Ezért akkor, 

amikor az 1991/31/EK irányelvben 

meghatározott célértékek teljesítéséről 

összeállítják jelentéseiket, a tagállamoknak 

a Bizottság és a tagállamok nemzeti 

(11) 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, 

konkrétan az Eurostaton keresztül történő 

teljesítésével, valamint az elavult 

adatszolgáltatási követelmények 

megszüntetésével, a nemzeti 

adatszolgáltatási mechanizmusok 

összehasonlító értékelésével és az 

adatminőség-ellenőrzési jelentés 

bevezetésével. A hulladékgazdálkodás 

területén a megbízható adatszolgáltatás 

nélkülözhetetlen a hatékony 

végrehajtáshoz és az adatok tagállamok 

közötti összehasonlíthatóságához. Ezért 

akkor, amikor az 1991/31/EK irányelvben 

meghatározott célértékek teljesítéséről 

összeállítják jelentéseiket, a 
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statisztikai hivatalai által közösen 

kidolgozott legújabb módszertant kell 

alkalmazniuk. 

tagállamoknak a Bizottság és a 

tagállamok nemzeti statisztikai hivatalai 

által közösen kidolgozott legújabb 

módszertant kell alkalmazniuk. 

Or. en 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) A települési hulladékkal együtt 

gyűjtött veszélyes hulladékok lerakása 

kockázatot jelenthet az emberi egészségre 

és a környezetre. A veszélyes 

hulladékokkal kapcsolatos kutatási 

programok elősegíthetnék az ilyen 

hulladéklerakás csökkentését. A 

körforgásos gazdaságba történő átmenet 

támogatására előirányzott uniós 

forrásokat ezért fel lehetne használni az 

ilyen programok támogatására.  

Or. en 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (16a) Az irányelv elfogadása a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló 

2016. április 13-i intézményközi 

megállapodásban meghatározott 

kötelezettségvállalások 

figyelembevételével történt, és 

végrehajtásának és alkalmazásának az 

ezen megállapodásban foglalt 

iránymutatások szerint kell történnie. 
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Or. en 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont 

1999/31/EK irányelv 

5 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A Bizottság legkésőbb 2024. 

december 31-ig megvizsgálja, hogy van-e 

lehetőség az (5) bekezdésben megállapított 

célérték további csökkentésére, valamint a 

települési hulladéktól eltérő nem veszélyes 

hulladék hulladéklerakókban való 

elhelyezésére vonatkozó korlátozások 

bevezetésére. E célból a Bizottság – adott 

esetben javaslattal kiegészített – jelentését 

továbbítani kell az Európai Parlamentnek 

és a Tanácsnak. 

(7) A Bizottság legkésőbb 2024. 

december 31-ig megvizsgálja, hogy van-e 

lehetőség az (5) bekezdésben megállapított 

célérték további csökkentésére, valamint a 

települési hulladéktól eltérő nem veszélyes 

hulladék hulladéklerakókban való 

elhelyezésére vonatkozó korlátozások 

bevezetésére. A Bizottságnak azt is 

értékelnie kell, hogy célszerű-e bevezetni a 

lerakható hulladék évente egy főre jutó 

kilogrammonként számolt 

összmennyiségére vonatkozó célértéket. E 

célból a Bizottság – adott esetben 

javaslattal kiegészített – jelentését 

továbbítani kell az Európai Parlamentnek 

és a Tanácsnak. 

Or. en 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

1999/31/EK irányelv 

 14 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. A szöveg a következő cikkel 

egészül ki: 

 „14a. cikk 

 A fokozottabb mértékben körforgásos 

gazdaság irányába történő átmenet 
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eszközei 

 1. Az ezen irányelvben foglalt 

célkitűzésekhez való hozzájárulás 

érdekében a tagállamok felhasználják a 

IIIa. mellékletben szereplő eszközöket 

vagy intézkedéseket. 

 2. A tagállamok [beírandó dátum: 

tizennyolc hónappal ezen irányelv 

hatálybalépése után]-ig és az azt követő 

minden ötödik évben jelentést tesznek a 

Bizottságnak az (1) bekezdés alapján 

elfogadott konkrét eszközökről és 

intézkedésekről.” 

Or. en 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új) 

1999/31/EK irányelv  

III a melléklet (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 10a.  Az irányelv új IIIa. melléklettel 

egészül ki, amelynek szövegét e rendelet 

melléklete tartalmazza. 

Or. en 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

Melléklet (új) 

1999/31/EK irányelv  

III a melléklet (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 MELLÉKLET 

 A szöveg a következő IIIa. mellékletekkel 

egészül ki: 

 „IIIa. melléklet 

 A fokozottabb mértékben körforgásos 
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gazdaság irányába történő átmenet 

eszközei 

 1. Gazdasági eszközök: 

 1.1 a hulladéklerakók igénybevételéért 

kivetett adók és/vagy díjak fokozatos 

növelése valamennyi hulladékkategória 

(háztartási, inert, egyéb) esetében, 

 1.2 a hulladékégetés megadóztatása vagy 

a már kivetett adók és/vagy díjak növelése, 

az újrafeldolgozásra alkalmas hulladék 

égetésének megtiltása, 

 1.3 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, 

 1.4 a meglévő és a később bevezetendő 

gyártói felelősségi rendszerek 

költséghatékonyságának növelésére 

irányuló intézkedések, 

 1.5 a gyártói felelősségi rendszerek 

hatályának új hulladékáramokra való 

kiterjesztése, 

 1.6 olyan gazdasági ösztönzők bevezetése, 

amelyek a helyi önkormányzatokat a 

megelőzés ösztönzésére és a szelektív 

gyűjtőrendszerek kialakítására és 

megerősítésére késztetik, 

 1.7 az újrahasználó ágazat fejlődését 

támogató intézkedések, 

 1.8 a hulladékhierarchiával ellentétes 

hatású káros támogatások megszüntetése. 

 2. További intézkedések: 

 2.1 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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 2.2 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, 

 2.3 olyan intézkedések bevezetése, 

amelyek többek között digitális 

eszközökkel megfelelő koordinációt 

biztosítanak a hulladékgazdálkodásban 

érintett valamennyi illetékes hatóság 

között, és biztosítják a legfontosabb 

érdekeltek részvételét, 

 2.4 az európai strukturális és beruházási 

alapok felhasználása az előírt célértékek 

teljesítéséhez szükséges 

hulladékgazdálkodási infrastruktúra 

kiépítésének finanszírozására, 

 2.5 kommunikációs platformok 

létrehozása a bevált gyakorlatok iparágak, 

valamint tagállamok közötti cseréjének 

előmozdítására, 

 2.6 minden olyan további szóba jövő 

alternatív vagy kiegészítő intézkedés, 

amely ugyanezen cél elérésére törekszik.” 

Or. en 

 

 

 

 


