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Módosítás 1
Karl-Heinz Florenz

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a közleményt, különösen azt, 
hogy az ásványi és biotikus erőforrásokból 
származó nyersanyagokra és visszanyert 
nyersanyagokra fókuszál, hangsúlyozva az 
erőforrás-hatékonyságot és az 
újrahasznosítást, valamint elismerve a 
hulladékbányászat – amely a 
nyersanyagok visszanyerésének, 
újrafeldolgozásának és értéknövelő 
újrahasznosításának értékes forrása –
jelentőségét; rámutat az újrahasznosítás 
különálló kategóriaként való 
használatának lehetőségére a termékek 
élettartamának meghosszabbítása 
érdekében, és az újrahasznosítás 
népszerűsítésére sürgeti a Bizottságot;

1. üdvözli a közleményt, különösen azt, 
hogy az a nyersanyagokra és a visszanyert 
nyersanyagokra fókuszál, hogy kiáll 
amellett, hogy e széles körű kihívás 
mindhárom pillérét megvizsgálja, 
nevezetesen a tisztességes és fenntartható, 
nemzetközi piacokról származó 
nyersanyag-ellátás biztosítása az EU-n 
belüli fenntartható ellátás elősegítése 
érdekében, és az erőforrás-hatékonyság és 
az újrahasznosítás támogatása;

Or. en

Módosítás 2
Lucas Hartong

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a közleményt, különösen azt, 
hogy az ásványi és biotikus erőforrásokból 
származó nyersanyagokra és visszanyert 
nyersanyagokra fókuszál, hangsúlyozva az 
erőforrás-hatékonyságot és az 
újrahasznosítást, valamint elismerve a 
hulladékbányászat – amely a nyersanyagok 
visszanyerésének, újrafeldolgozásának és 
értéknövelő újrahasznosításának értékes 
forrása – jelentőségét; rámutat az 
újrahasznosítás különálló kategóriaként 

1. üdvözli a közleményt, különösen azt, 
hogy az ásványi és biotikus erőforrásokból 
származó nyersanyagokra és visszanyert 
nyersanyagokra fókuszál, hangsúlyozva az 
erőforrás-hatékonyságot és az 
újrahasznosítást, valamint elismerve a 
hulladékbányászat – amely a nyersanyagok 
visszanyerésének, újrafeldolgozásának és 
értéknövelő újrahasznosításának értékes 
forrása – jelentőségét; rámutat az 
újrahasznosítás különálló kategóriaként 
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való használatának lehetőségére a 
termékek élettartamának meghosszabbítása 
érdekében, és az újrahasznosítás 
népszerűsítésére sürgeti a Bizottságot;

való használatának lehetőségére a 
termékek élettartamának meghosszabbítása 
érdekében;

Or. nl

Módosítás 3
Bas Eickhout

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a közleményt, különösen azt, 
hogy az ásványi és biotikus erőforrásokból 
származó nyersanyagokra és visszanyert 
nyersanyagokra fókuszál, hangsúlyozva az 
erőforrás-hatékonyságot és az 
újrahasznosítást, valamint elismerve a 
hulladékbányászat – amely a nyersanyagok 
visszanyerésének, újrafeldolgozásának és 
értéknövelő újrahasznosításának értékes 
forrása – jelentőségét; rámutat az 
újrahasznosítás különálló kategóriaként 
való használatának lehetőségére a 
termékek élettartamának meghosszabbítása 
érdekében, és az újrahasznosítás 
népszerűsítésére sürgeti a Bizottságot;

1. üdvözli a közleményt, különösen azt, 
hogy az ásványi és biotikus erőforrásokból 
származó nyersanyagokra és visszanyert 
nyersanyagokra fókuszál, hangsúlyozva az 
erőforrás-hatékonyságot és az 
újrahasznosítást, valamint elismerve a 
hulladékbányászat – amely a nyersanyagok 
visszanyerésének, azaz 
újrafelhasználásának, újrafeldolgozásának 
és értéknövelő újrahasznosításának értékes 
forrása – jelentőségét; rámutat az 
újrahasznosítás különálló kategóriaként 
való használatának lehetőségére a 
termékek élettartamának meghosszabbítása 
érdekében, és az újrahasznosítás 
népszerűsítésére sürgeti a Bizottságot;

Or. en

Módosítás 4
Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a közleményt, különösen azt, 
hogy az ásványi és biotikus erőforrásokból 

1. üdvözli a közleményt, különösen azt, 
hogy átfogó módon az ásványi és biotikus 
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származó nyersanyagokra és visszanyert 
nyersanyagokra fókuszál, hangsúlyozva az 
erőforrás-hatékonyságot és az 
újrahasznosítást, valamint elismerve a 
hulladékbányászat – amely a nyersanyagok 
visszanyerésének, újrafeldolgozásának és 
értéknövelő újrahasznosításának értékes 
forrása – jelentőségét; rámutat az 
újrahasznosítás különálló kategóriaként 
való használatának lehetőségére a 
termékek élettartamának meghosszabbítása 
érdekében, és az újrahasznosítás 
népszerűsítésére sürgeti a Bizottságot;

erőforrásokból származó nyersanyagokra 
és visszanyert nyersanyagokra fókuszál, 
hangsúlyozva az erőforrás-hatékonyságot 
és az újrahasznosítást, valamint elismerve a 
hulladékbányászat – amely a nyersanyagok 
visszanyerésének, újrafeldolgozásának és 
értéknövelő újrahasznosításának értékes 
forrása – jelentőségét; megjegyzi, hogy az 
újrahasznosítás gyakran az anyag 
értékvesztését eredményezi, és nagyobb 
hangsúlyt kell fektetni az anyagok 
értéknövelő újrahasznosítására, amely a 
visszanyert anyagnak magasabb értéket 
kölcsönöz; rámutat az újrahasznosítás 
különálló kategóriaként való használatának 
lehetőségére a termékek élettartamának 
meghosszabbítása érdekében, és az 
újrahasznosítás népszerűsítésére sürgeti a 
Bizottságot;

Or. en

Módosítás 5
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a közleményt, különösen azt, 
hogy az ásványi és biotikus erőforrásokból 
származó nyersanyagokra és visszanyert 
nyersanyagokra fókuszál, hangsúlyozva az 
erőforrás-hatékonyságot és az 
újrahasznosítást, valamint elismerve a 
hulladékbányászat – amely a nyersanyagok 
visszanyerésének, újrafeldolgozásának és 
értéknövelő újrahasznosításának értékes 
forrása – jelentőségét; rámutat az 
újrahasznosítás különálló kategóriaként 
való használatának lehetőségére a 
termékek élettartamának meghosszabbítása 
érdekében, és az újrahasznosítás 
népszerűsítésére sürgeti a Bizottságot;

1. üdvözli a közleményt, különösen azt, 
hogy az ásványi és biotikus erőforrásokból 
származó nyersanyagokra és visszanyert 
nyersanyagokra fókuszál, hangsúlyozva az 
erőforrás-hatékonyságot és az 
újrahasznosítást, valamint elismerve a 
hulladékbányászat – amely a nyersanyagok 
visszanyerésének, újrafeldolgozásának és 
értéknövelő újrahasznosításának értékes 
forrása – jelentőségét; rámutat az 
újrahasznosítás különálló kategóriaként 
való használatának lehetőségére a 
termékek élettartamának meghosszabbítása 
érdekében, és az újrahasznosítás 
népszerűsítésére sürgeti a Bizottságot, 
nevezetesen környezetbarát tervezésre 
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irányuló politikája és hulladékpolitikája 
révén;

Or. en

Módosítás 6
Riikka Manner

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a közleményt, különösen azt, 
hogy az ásványi és biotikus erőforrásokból 
származó nyersanyagokra és visszanyert 
nyersanyagokra fókuszál, hangsúlyozva az 
erőforrás-hatékonyságot és az 
újrahasznosítást, valamint elismerve a 
hulladékbányászat – amely a nyersanyagok 
visszanyerésének, újrafeldolgozásának és 
értéknövelő újrahasznosításának értékes 
forrása – jelentőségét; rámutat az 
újrahasznosítás különálló kategóriaként 
való használatának lehetőségére a 
termékek élettartamának meghosszabbítása 
érdekében, és az újrahasznosítás 
népszerűsítésére sürgeti a Bizottságot;

A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.

Or. fi

Módosítás 7
Karl-Heinz Florenz

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. úgy véli, hogy fontos a 
nyersanyagokra vonatkozó stratégia 
pontos körének tisztázása; úgy érzi, hogy 
a Bizottságnak minden forrásra 
kiterjedően nyomon kellene követnie a 
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kihívásokat, mégis célszerű az ipari 
nyersanyagokra összpontosítani e 
kezdeményezés tekintetében a célzottabb 
megközelítése érdekében;

Or. en

Módosítás 8
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 b. hangsúlyozza, hogy − különösen a 
nyersanyagok témáját illetően − 
feltétlenül szükség van az összehangolt 
politikára, a stratégiai és hosszú távú 
tervezésre és minden érintett fél 
összehangolt szemléletmódjára, különösen 
a Bizottságon belül;

Or. en

Módosítás 9
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 c. hangsúlyozza, hogy további adatokra 
és tanulmányokra van szükség a 
célzottabb megközelítés érdekében, 
különösen a hulladékáramok elemzése, 
valamint az újrafeldolgozással és 
helyettesítéssel kapcsolatos innovatív 
technológiákban rejlő lehetőségek 
céljából;

Or. en
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Módosítás 10
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 d. üdvözli, hogy elismeri a 
hulladékbányászat jelentőségét – amely a 
nyersanyagok visszanyerésének, 
újrafeldolgozásának és értéknövelő 
újrahasznosításának értékes forrása –, és 
úgy véli, hogy égető szükség van a 
hulladékbányászattal kapcsolatos 
információkra, ezért kéri a Bizottságot, 
hogy értékelje az ebben rejlő 
lehetőségeket, és annak lehetséges 
korlátait; rámutat az újrahasznosítás 
különálló kategóriaként való 
használatának lehetőségére a termékek 
élettartamának meghosszabbítása 
érdekében, és az újrahasznosítás 
népszerűsítésére sürgeti a Bizottságot;

Or. en

Módosítás 11
Bas Eickhout

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, 
hogy a Bizottság nem javasolt konkrét 
intézkedéseket, és arra figyelmeztet, hogy 
konkrét lépések nélkül nem valószínű, 
hogy el fogják érni a kitűzött célokat;

Or. en
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Módosítás 12
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. ismételten hangsúlyozza, hogy egyes, 
élettartamuk végén járó származtatott 
termékeket hulladékként kell kezelni, még 
akkor is, ha azokat újrahasznosítják vagy 
átalakítják, ami nagy terhet jelent, és 
jelentős többletköltséget okoz az 
ártalmatlanításhoz képest, és akadályt 
jelent a fokozott erőforrás-hatékonyság 
szempontjából; kéri a Bizottságot, hogy a 
hulladék életciklusának végére vonatkozó 
gyakorlatias kritériumok további áramok 
tekintetében történő bevezetése révén 
sürgősen foglalkozzon e kérdéssel, ahogy 
azt az EU hulladékokról szóló felülvizsgált 
keretirányelve1 is előirányozza;
1 2008/98/EK irányelv

Or. en

Módosítás 13
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1 a. megállapítja, hogy az alacsonyabb 
fogyasztási szintek, a hulladék 
keletkezésének megakadályozása és az 
újrafelhasználás a erőforrás-hatékony 
gazdaságba való átmenet fontos elemét 
képezik;

Or. en
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Módosítás 14
Oreste Rossi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a világ 
lakosságának növekedése, a fogyasztás 
mértékének emelkedése és az uniós 
gazdasági növekedésre vonatkozó 
célkitűzések még fontosabbá teszik a 
növekedésnek és a nyersanyagok 
használatának szétválasztását; 
ragaszkodik ahhoz, hogy az 
anyaghasználat stabilizálása érdekében 
csökkentési célszámokat állapítsanak 
meg, és évi 3%-os uniós 
anyaghatékonysági célszámot javasol;

törölve

Or. it

Módosítás 15
Lucas Hartong

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a világ 
lakosságának növekedése, a fogyasztás 
mértékének emelkedése és az uniós 
gazdasági növekedésre vonatkozó 
célkitűzések még fontosabbá teszik a 
növekedésnek és a nyersanyagok 
használatának szétválasztását; 
ragaszkodik ahhoz, hogy az 
anyaghasználat stabilizálása érdekében 
csökkentési célszámokat állapítsanak 
meg, és évi 3%-os uniós 
anyaghatékonysági célszámot javasol;

törölve

Or. nl
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Módosítás 16
Karl-Heinz Florenz

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a világ lakosságának 
növekedése, a fogyasztás mértékének 
emelkedése és az uniós gazdasági 
növekedésre vonatkozó célkitűzések még 
fontosabbá teszik a növekedésnek és a 
nyersanyagok használatának 
szétválasztását; ragaszkodik ahhoz, hogy 
az anyaghasználat stabilizálása érdekében
csökkentési célszámokat állapítsanak 
meg, és évi 3%-os uniós 
anyaghatékonysági célszámot javasol;

2. hangsúlyozza, hogy a világ lakosságának 
növekedése, a fogyasztás mértékének 
emelkedése és az uniós gazdasági 
növekedésre vonatkozó célkitűzések még 
fontosabbá teszik a növekedésnek és a 
nyersanyagok használatának 
szétválasztását; ezért ragaszkodik ahhoz, 
hogy szilárd és megbízható módszereket 
vezessenek be, hogy (ágazatspecifikus) 
célokat lehessen meghatározni az 
anyaghasználat stabilizálása érdekében;

Or. en

Módosítás 17
Julie Girling

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a világ lakosságának 
növekedése, a fogyasztás mértékének 
emelkedése és az uniós gazdasági 
növekedésre vonatkozó célkitűzések még
fontosabbá teszik a növekedésnek és a 
nyersanyagok használatának 
szétválasztását; ragaszkodik ahhoz, hogy 
az anyaghasználat stabilizálása érdekében
csökkentési célszámokat állapítsanak 
meg, és évi 3%-os uniós 
anyaghatékonysági célszámot javasol;

2. hangsúlyozza, hogy a világ lakosságának 
növekedése, a fogyasztás mértékének 
emelkedése és az uniós gazdasági 
növekedésre vonatkozó célkitűzések még
nagyobb nyomást gyakorolnak a 
természeti erőforrásokra és a
nyersanyagokra; és ezért fokozott 
erőfeszítéseket sürget e nyersanyagok
fenntartása és megőrzése érdekében, és
hogy a Bizottság dolgozzon ki megbízható 
módszertant az erőforrás-hatékonyság 
mérésére és nyomon követésére;

Or. en
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Módosítás 18
Bas Eickhout

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a világ lakosságának 
növekedése, a fogyasztás mértékének 
emelkedése és az uniós gazdasági 
növekedésre vonatkozó célkitűzések még 
fontosabbá teszik a növekedésnek és a 
nyersanyagok használatának 
szétválasztását; ragaszkodik ahhoz, hogy
az anyaghasználat stabilizálása érdekében 
csökkentési célszámokat állapítsanak meg, 
és évi 3%-os uniós anyaghatékonysági 
célszámot javasol;

2. hangsúlyozza, hogy a világ lakosságának 
növekedése, a fogyasztás mértékének 
emelkedése és az uniós gazdasági 
növekedésre vonatkozó célkitűzések még 
fontosabbá teszik a növekedésnek és a 
nyersanyagok használatának 
szétválasztását; ragaszkodik ahhoz, hogy 
célszámokat állapítsanak meg az 
anyaghasználat csökkentése érdekében, és
a kinyert nyersanyagok felhasználása 
tekintetében évi 3%-os abszolút 
csökkentést javasol; úgy véli, hogy a 
tagállamok költségvetési és strukturális 
politikáit összehangoló és felügyelő 
jelentéstételi rendszernek, azaz az európai 
szemeszternek, nyomon kell követnie az e 
cél felé vezető folyamatot és az azt 
támogató politikák tagállamok általi 
végrehajtását

Or. en

Módosítás 19
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a világ lakosságának 
növekedése, a fogyasztás mértékének 
emelkedése és az uniós gazdasági 
növekedésre vonatkozó célkitűzések még 
fontosabbá teszik a növekedésnek és a
nyersanyagok használatának 

2. hangsúlyozza, hogy a világ lakosságának 
növekedése, a fogyasztás mértékének 
emelkedése és az uniós gazdasági 
növekedésre vonatkozó célkitűzések még 
fontosabbá teszik a növekedésnek és az 
eredeti nyersanyagok használatának 
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szétválasztását; ragaszkodik ahhoz, hogy 
az anyaghasználat stabilizálása érdekében 
csökkentési célszámokat állapítsanak meg, 
és évi 3%-os uniós anyaghatékonysági 
célszámot javasol;

szétválasztását; ragaszkodik ahhoz, hogy 
az eredeti anyaghasználat stabilizálása 
érdekében csökkentési célszámokat 
állapítsanak meg, és évi 3%-os uniós 
anyaghatékonysági célszámot javasol;
elismeri, hogy a nyersanyagigény jövőbeli 
növekedésével való megküzdés érdekében 
szükség lesz a közleményben említett 
három „pillérre”, javasolja azonban, hogy 
a pilléreken belül vezessenek be 
egyértelmű hierarchiát, előnyben 
részesítve az erőforrás-hatékonyságot és 
az újrafeldolgozást, majd a fenntartható 
bányászat kialakítását az EU-n belül, és 
végül a harmadik országokból származó 
nyersanyagokhoz való méltányos és 
fenntartható hozzáférés biztosítását;

Or. en

Módosítás 20
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a világ lakosságának 
növekedése, a fogyasztás mértékének 
emelkedése és az uniós gazdasági 
növekedésre vonatkozó célkitűzések még 
fontosabbá teszik a növekedésnek és a 
nyersanyagok használatának 
szétválasztását; ragaszkodik ahhoz, hogy 
az anyaghasználat stabilizálása érdekében 
csökkentési célszámokat állapítsanak 
meg, és évi 3%-os uniós 
anyaghatékonysági célszámot javasol;

2. hangsúlyozza, hogy a világ lakosságának 
növekedése, a fogyasztás mértékének 
emelkedése és az uniós gazdasági 
növekedésre vonatkozó célkitűzések még 
fontosabbá teszik a növekedésnek és a 
nyersanyagok használatának 
szétválasztását; kéri a Bizottságot, hogy
dolgozzon ki megbízható módszertant az
erőforrás-felhasználás hatékonyságának 
mérésére;

Or. es

Módosítás 21
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a világ lakosságának 
növekedése, a fogyasztás mértékének 
emelkedése és az uniós gazdasági 
növekedésre vonatkozó célkitűzések még 
fontosabbá teszik a növekedésnek és a 
nyersanyagok használatának 
szétválasztását; ragaszkodik ahhoz, hogy 
az anyaghasználat stabilizálása érdekében 
csökkentési célszámokat állapítsanak 
meg, és évi 3%-os uniós 
anyaghatékonysági célszámot javasol;

2. hangsúlyozza, hogy a világ lakosságának 
növekedése, a fogyasztás mértékének 
emelkedése és az uniós gazdasági 
növekedésre vonatkozó célkitűzések még 
fontosabbá teszik a növekedésnek és a 
nyersanyagok használatának 
szétválasztását; hangsúlyozza, hogy a 
nyersanyagokra vonatkozó hatékony 
politikának egy olyan integrált 
megközelítés részét kell képeznie, amely 
merít az erőforrások felhasználásának 
hatékonyságát több szektorra vonatkozóan 
szabályozó legmegfelelőbb európai 
környezetvédelmi jogszabályokból;
hangsúlyozza továbbá az „erőforrás-
hatékonyság” tudományos alapokon 
nyugvó, egyértelmű definíciójának 
szükségességét;

Or. it

Módosítás 22
Richard Seeber

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a világ lakosságának 
növekedése, a fogyasztás mértékének 
emelkedése és az uniós gazdasági 
növekedésre vonatkozó célkitűzések még 
fontosabbá teszik a növekedésnek és a 
nyersanyagok használatának 
szétválasztását; ragaszkodik ahhoz, hogy 
az anyaghasználat stabilizálása érdekében
csökkentési célszámokat állapítsanak 
meg, és évi 3%-os uniós 
anyaghatékonysági célszámot javasol;

2. hangsúlyozza, hogy a világ lakosságának 
növekedése, a fogyasztás mértékének 
emelkedése és az uniós gazdasági 
növekedésre vonatkozó célkitűzések még 
fontosabbá teszik a növekedésnek és a 
nyersanyagok használatának 
szétválasztását; felhívja a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki hatékony módszertant
az erőforrás-hatékonyság értékelésére, 
valamint vizsgálja meg az „Erőforrás-
hatékony Európa” kiemelt 
kezdeményezésen belüli további javítások 
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eszközlésének lehetőségeit, annak 
elősegítése érdekében, hogy el lehessen 
végezni a más országok iparágaival való 
összehasonlítást, és objektív célokat 
határozzanak meg az európai nyersanyag-
hatékonyság javítására;

Or. en

Módosítás 23
Salvatore Tatarella

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a világ lakosságának 
növekedése, a fogyasztás mértékének 
emelkedése és az uniós gazdasági 
növekedésre vonatkozó célkitűzések még 
fontosabbá teszik a növekedésnek és a 
nyersanyagok használatának 
szétválasztását; ragaszkodik ahhoz, hogy 
az anyaghasználat stabilizálása érdekében 
csökkentési célszámokat állapítsanak 
meg, és évi 3%-os uniós 
anyaghatékonysági célszámot javasol;

2. hangsúlyozza, hogy a világ lakosságának 
növekedése, a fogyasztás mértékének 
emelkedése és az uniós gazdasági 
növekedésre vonatkozó célkitűzések még 
fontosabbá teszik a növekedésnek és a 
nyersanyagok használatának 
szétválasztását;

Or. en

Módosítás 24
Lucas Hartong

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
végezzen kutatásokat a nyersanyag-
hierarchia fejlődésével kapcsolatosan 
annak érdekében, hogy a nyersanyag 
legnagyobb hozzáadott értéke a környezet 

törölve
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károsítása nélkül legyen biztosítható;
felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
térképezze fel az egyes anyagok 
vonatkozásában érdekelt konkurens 
feleket, és foglalkozzék a nyersanyagok 
nem alapvető fontosságú fogyasztásának 
a kérdésével;

Or. nl

Módosítás 25
Karl-Heinz Florenz

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy
végezzen kutatásokat a nyersanyag-
hierarchia fejlődésével kapcsolatosan 
annak érdekében, hogy a nyersanyag 
legnagyobb hozzáadott értéke a környezet 
károsítása nélkül legyen biztosítható;
felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
térképezze fel az egyes anyagok 
vonatkozásában érdekelt konkurens 
feleket, és foglalkozzék a nyersanyagok 
nem alapvető fontosságú fogyasztásának 
a kérdésével;

3. minden szereplőt arra ösztönöz, hogy a 
nyersanyag-felhasználás tekintetében 
növeljék a versennyel kapcsolatos 
tudatosságot, és úgy érzi, hogy a 
nyersanyag legnagyobb hozzáadott
értékének a környezet károsítása nélküli 
biztosítására törekvő nyersanyag-
hierarchia lehet az út a jövő kihívásaival 
való megküzdésben;

Or. en

Módosítás 26
Julie Girling

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy
végezzen kutatásokat a nyersanyag-
hierarchia fejlődésével kapcsolatosan 

3. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy
készítsen egy nyersanyag-hierarchiára 
vonatkozó mátrixot, amelybe vegye bele 
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annak érdekében, hogy a nyersanyag 
legnagyobb hozzáadott értéke a környezet 
károsítása nélkül legyen biztosítható;
felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
térképezze fel az egyes anyagok 
vonatkozásában érdekelt konkurens 
feleket, és foglalkozzék a nyersanyagok 
nem alapvető fontosságú fogyasztásának 
a kérdésével;

többek között a felelősségvállalást, a 
versenyt, a hozzáférhetőséget és a 
környezeti hatásokat;

Or. en

Módosítás 27
Judith A. Merkies

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
végezzen kutatásokat a nyersanyag-
hierarchia fejlődésével kapcsolatosan
annak érdekében, hogy a nyersanyag 
legnagyobb hozzáadott értéke a környezet 
károsítása nélkül legyen biztosítható;
felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
térképezze fel az egyes anyagok 
vonatkozásában érdekelt konkurens 
feleket, és foglalkozzék a nyersanyagok 
nem alapvető fontosságú fogyasztásának a 
kérdésével;

3. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
végezzen kutatásokat a nyersanyag-
hierarchia fejlődésével kapcsolatosan és 
ösztönözzön széles körű vitára a
nyersanyagok által a környezet károsítása 
nélkül biztosított legnagyobb hozzáadott 
érték témájában; felszólítja az Európai 
Bizottságot, hogy térképezze fel az egyes 
anyagok vonatkozásában érdekelt 
konkurens feleket, és foglalkozzék a 
nyersanyagok nem alapvető fontosságú 
fogyasztásának a kérdésével;

Or. en

Módosítás 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 3. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
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végezzen kutatásokat a nyersanyag-
hierarchia fejlődésével kapcsolatosan 
annak érdekében, hogy a nyersanyag 
legnagyobb hozzáadott értéke a környezet 
károsítása nélkül legyen biztosítható;
felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
térképezze fel az egyes anyagok 
vonatkozásában érdekelt konkurens 
feleket, és foglalkozzék a nyersanyagok 
nem alapvető fontosságú fogyasztásának a 
kérdésével;

végezzen kutatásokat a nyersanyag-
hierarchia fejlődésével kapcsolatosan 
annak érdekében, hogy a nyersanyag 
legnagyobb hozzáadott értéke a környezet 
károsítása nélkül legyen biztosítható;
felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
térképezze fel az egyes anyagok 
vonatkozásában érdekelt konkurens 
feleket, és foglalkozzék a nyersanyagok 
nem alapvető fontosságú fogyasztásának a 
kérdésével, különös hangsúlyt helyezve az 
anyagokra; úgy véli, hogy a feltérképezés 
során nem csak a kínálati oldal kritikus 
nyersanyagokra vonatkozó jelenlegi 
korlátait kell figyelembe venni, hanem a 
különféle anyagok iránti keresletnek a 
technikai, valamint a fogyasztásban és a 
termelésben bekövetkező változások miatti 
jövőbeli alakulását is a későbbi szűk 
keresztmetszetek elkerülése és a 
helyettesítő anyagokba való beruházás 
érdekében; úgy véli, hogy a közösségi 
innovációs fellépéseket ezen 
információknak kell irányítaniuk;

Or. en

Módosítás 29
Riikka Manner

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
végezzen kutatásokat a nyersanyag-
hierarchia fejlődésével kapcsolatosan 
annak érdekében, hogy a nyersanyag 
legnagyobb hozzáadott értéke a környezet 
károsítása nélkül legyen biztosítható;
felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
térképezze fel az egyes anyagok 
vonatkozásában érdekelt konkurens 
feleket, és foglalkozzék a nyersanyagok 
nem alapvető fontosságú fogyasztásának a 

3. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
végezzen kutatásokat a nyersanyag-
hierarchia fejlődésével kapcsolatosan 
annak érdekében, hogy a nyersanyag 
legnagyobb hozzáadott értéke a környezet 
károsítása nélkül legyen biztosítható;
felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
térképezze fel az egyes anyagok 
vonatkozásában érdekelt konkurens 
feleket, és foglalkozzék a nyersanyagok 
nem alapvető fontosságú fogyasztásának a
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kérdésével; kérdésével; sürgeti a Bizottságot, hogy 
folytassa az Európa számára kritikus 
jelentőséggel bíró nyersanyagok nyomon 
követését, és vizsgálja meg, hogy az 
európai ásványkincs-készleteket milyen 
mértékben lehet kiaknázni, figyelembe 
véve, hogy azok fenntartható módon 
történő kiaknázása csökkentené a 
harmadik országokból származó 
nyersanyag-import iránti igényt;

Or. fi

Módosítás 30
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 a. kéri a Bizottságot, hogy gyűjtsön 
össze, elemezzen és tegyen közzé európai 
uniós szintű adatokat a nyersanyagok és 
visszanyert anyagok rendelkezésére 
állására, hozzáférhetőségére és 
kereskedelmi cseréjére vonatkozóan; úgy 
véli ezenkívül, hogy ezeket az adatokat 
úgy kell gyűjteni, hogy lehetővé tegyék az 
anyagok jellemzőinek, azok helyettesítési 
lehetőségeinek és leghatékonyabb 
használatának összehasonlítását, valamint 
a legjobban bevált gyakorlati megoldások 
cseréjét;

Or. en

Módosítás 31
Lucas Hartong

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a 
nyersanyagok életciklus-alapú 
megközelítésének fejlesztése, támogatása 
és megvalósítása, ezzel a lehető 
legnagyobb mértékben kiterjesztve az 
ilyen anyagok minőségét és élettartamát, 
és hogy mutatókra van szükség a források 
eredményes és hatékony felhasználásának 
mérésére, továbbá ebben a tekintetben 
rámutat a környezetbarát tervezésről szóló 
irányelv teljes körű végrehajtásának 
fontosságára;

törölve

Or. nl

Módosítás 32
Julie Girling

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a 
nyersanyagok életciklus-alapú 
megközelítésének fejlesztése, támogatása 
és megvalósítása, ezzel a lehető 
legnagyobb mértékben kiterjesztve az 
ilyen anyagok minőségét és élettartamát, 
és hogy mutatókra van szükség a források 
eredményes és hatékony felhasználásának 
mérésére, továbbá ebben a tekintetben 
rámutat a környezetbarát tervezésről szóló 
irányelv teljes körű végrehajtásának
fontosságára;

4. hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a 
nyersanyagok életciklus-alapú 
megközelítésének fejlesztése, támogatása 
és megvalósítása, továbbá kiemeli a 
környezetbarát tervezésről szóló irányelv 
teljes körű végrehajtásának fontosságát;

Or. en

Módosítás 33
Bas Eickhout
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a 
nyersanyagok életciklus-alapú 
megközelítésének fejlesztése, támogatása 
és megvalósítása, ezzel a lehető 
legnagyobb mértékben kiterjesztve az ilyen 
anyagok minőségét és élettartamát, és hogy 
mutatókra van szükség a források 
eredményes és hatékony felhasználásának 
mérésére, továbbá ebben a tekintetben 
rámutat a környezetbarát tervezésről szóló 
irányelv teljes körű végrehajtásának 
fontosságára;

4. hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a 
nyersanyagok életciklus-alapú 
megközelítésének fejlesztése, támogatása 
és megvalósítása, ezzel a lehető 
legnagyobb mértékben kiterjesztve az ilyen 
anyagok minőségét és élettartamát, és hogy 
mutatókra van szükség a források 
eredményes és hatékony felhasználásának 
mérésére, továbbá ebben a tekintetben 
rámutat a környezetbarát tervezésről szóló 
irányelv teljes körű végrehajtásának 
fontosságára, átfogóan összpontosítva az 
erőforrás-hatékonyságra és az 
energiahatékonyságon túlmutató egyéb 
környezeti hatásokra; ezenkívül kéri, hogy 
2013-tól valamennyi végrehajtási 
intézkedésen belül vezessenek be az 
újrahasznosításra és az erőforrásokra 
vonatkozó kötelező előírásokat;

Or. en

Módosítás 34
Judith A. Merkies

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a 
nyersanyagok életciklus-alapú 
megközelítésének fejlesztése, támogatása 
és megvalósítása, ezzel a lehető 
legnagyobb mértékben kiterjesztve az ilyen 
anyagok minőségét és élettartamát, és hogy 
mutatókra van szükség a források 
eredményes és hatékony felhasználásának 
mérésére, továbbá ebben a tekintetben 
rámutat a környezetbarát tervezésről szóló 
irányelv teljes körű végrehajtásának 

4. hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a 
nyersanyagok életciklus-alapú 
megközelítésének fejlesztése, támogatása 
és megvalósítása, ezzel a lehető 
legnagyobb mértékben kiterjesztve az ilyen 
anyagok minőségét és élettartamát, és hogy 
mutatókra van szükség a források 
eredményes és hatékony felhasználásának 
mérésére;
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fontosságára;

Or. en

Módosítás 35
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a 
nyersanyagok életciklus-alapú 
megközelítésének fejlesztése, támogatása 
és megvalósítása, ezzel a lehető 
legnagyobb mértékben kiterjesztve az ilyen 
anyagok minőségét és élettartamát, és hogy 
mutatókra van szükség a források 
eredményes és hatékony felhasználásának 
mérésére, továbbá ebben a tekintetben 
rámutat a környezetbarát tervezésről szóló 
irányelv teljes körű végrehajtásának 
fontosságára;

4. hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a 
nyersanyagok életciklus-alapú 
megközelítésének fejlesztése, támogatása 
és megvalósítása, ezzel a lehető 
legnagyobb mértékben kiterjesztve az ilyen 
anyagok minőségét és élettartamát, és hogy 
mutatókra van szükség a források 
eredményes és hatékony felhasználásának 
mérésére és az anyagok kinyerésével és 
felhasználásával járó környezeti hatások 
azonosítására, továbbá ebben a tekintetben 
rámutat a környezetbarát tervezésről szóló 
irányelv teljes körű végrehajtásának, és az 
erőforrás-hatékonyságra való 
kiterjesztésének fontosságára;

Or. en

Módosítás 36
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a
nyersanyagok életciklus-alapú 
megközelítésének fejlesztése, támogatása
és megvalósítása, ezzel a lehető 
legnagyobb mértékben kiterjesztve az 
ilyen anyagok minőségét és élettartamát, 

4. hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a
termékek jobb minőségének biztosítása az 
erőforrás-felhasználás nagyobb 
hatékonyságának elérése érdekében, és 
hogy mutatókra van szükség a források 
eredményes és hatékony felhasználásának 
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és hogy mutatókra van szükség a források 
eredményes és hatékony felhasználásának 
mérésére, továbbá ebben a tekintetben 
rámutat a környezetbarát tervezésről szóló 
irányelv teljes körű végrehajtásának 
fontosságára;

mérésére, továbbá ebben a tekintetben 
rámutat a környezetbarát tervezésről szóló 
irányelv teljes körű végrehajtásának 
fontosságára;

Or. es

Módosítás 37
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a 
nyersanyagok életciklus-alapú 
megközelítésének fejlesztése, támogatása 
és megvalósítása, ezzel a lehető 
legnagyobb mértékben kiterjesztve az ilyen 
anyagok minőségét és élettartamát, és hogy 
mutatókra van szükség a források 
eredményes és hatékony felhasználásának 
mérésére, továbbá ebben a tekintetben 
rámutat a környezetbarát tervezésről szóló 
irányelv teljes körű végrehajtásának 
fontosságára;

4. hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a 
nyersanyagok életciklus-alapú 
megközelítésének fejlesztése, támogatása 
és megvalósítása, ezzel a lehető 
legnagyobb mértékben kiterjesztve az ilyen 
anyagok minőségét és élettartamát, és hogy 
mutatókra van szükség a források 
eredményes és hatékony felhasználásának 
mérésére, továbbá ebben a tekintetben 
rámutat a környezetbarát tervezésről szóló 
irányelv teljes körű végrehajtásának 
fontosságára; hangsúlyozza, hogy az 
innováció alapvető fontosságú az új 
kihívásokkal való szembenézés érdekében, 
és hogy az erőforrás-hatékonyságnak a 
kutatás és az innováció elősegítésére 
irányuló politika szerves részét kell 
képeznie, ami ösztönözni fogja az európai 
cégek közötti versenyt;

Or. it

Módosítás 38
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a 
nyersanyagok életciklus-alapú 
megközelítésének fejlesztése, támogatása 
és megvalósítása, ezzel a lehető 
legnagyobb mértékben kiterjesztve az ilyen 
anyagok minőségét és élettartamát, és hogy 
mutatókra van szükség a források 
eredményes és hatékony felhasználásának 
mérésére, továbbá ebben a tekintetben 
rámutat a környezetbarát tervezésről szóló 
irányelv teljes körű végrehajtásának 
fontosságára;

4. hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a 
nyersanyagok életciklus-alapú 
megközelítésének fejlesztése, támogatása 
és megvalósítása, ezzel internalizálva a
nyersanyagok kinyerésével és 
felhasználásával kapcsolatos külső 
környezeti költségeket, a lehető 
legnagyobb mértékben kiterjesztve az ilyen 
anyagok minőségét és élettartamát, és hogy 
mutatókra van szükség a források 
eredményes és hatékony felhasználásának 
mérésére, továbbá ebben a tekintetben 
rámutat a környezetbarát tervezésről szóló 
irányelv teljes körű végrehajtásának 
fontosságára;

Or. en

Módosítás 39
Judith A. Merkies

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 a. arra biztatja a Bizottságot, hogy 
fejlesszen ki olyan újrafeldolgozási 
stratégiát, amely során a visszanyerés a 
hulladék forrásához legközelebb történik, 
beleértve a szennyvíz tisztítását is, mivel ez 
a nyersanyagok magasabb 
koncentrációjának visszanyerését tenné 
lehetővé, megelőzné a visszanyerés 
lehetetlenné válását, csökkentené a 
környezetre gyakorolt negatív hatásokat, 
és valószínűleg nagyobb 
energiahatékonyságot is eredményezne;

Or. en
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Módosítás 40
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4 b. rámutat a környezetbarát tervezésről 
szóló irányelv teljes körű végrehajtásának 
jelentőségére; úgy véli, hogy a tervezéssel 
foglalkozók és a tudósok munkáját a 
termékek teljes életciklusa alatt aktívan 
figyelembe kell venni a nyersanyagok 
hatékony és hathatós felhasználásának 
biztosítása során, mivel magasabb 
minőségű újrahasznosításra csak úgy 
kerülhet sor, ha a teljes ellátói láncolat 
zárt és minden érintett szereplő 
együttműködik a magas visszanyerési 
arány biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 41
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a jogalkotásban 
növeljék a gyártói felelősséget a 
nyersanyag magasabb fokú 
hasznosításának, 
újrafelhasználhatóságának és 
újrafeldolgozásának biztosítása érdekében, 
valamint a nyersanyagok hatékony 
használatának ösztönzésére;

5. felszólítja az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a jogalkotásban 
növeljék a gyártói felelősséget a 
nyersanyag magasabb fokú 
hasznosításának, 
újrafelhasználhatóságának és 
újrafeldolgozásának biztosítása érdekében, 
valamint a nyersanyagok hatékony 
használatának ösztönzésére, hangsúlyozza 
e tekintetben a hatékony körkörös 
gazdaság jelentőségét;

Or. en
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Módosítás 42
Julie Girling

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a jogalkotásban 
növeljék a gyártói felelősséget a
nyersanyag magasabb fokú 
hasznosításának, 
újrafelhasználhatóságának és 
újrafeldolgozásának biztosítása 
érdekében, valamint a nyersanyagok 
hatékony használatának ösztönzésére;

5. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy
ösztönözze a gyártói felelősséget a
tagállamokban a hulladékokról szóló 
keretirányelv 8. cikkével összhangban;

Or. en

Módosítás 43
Bas Eickhout

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a jogalkotásban 
növeljék a gyártói felelősséget a 
nyersanyag magasabb fokú
hasznosításának,
újrafelhasználhatóságának és 
újrafeldolgozásának biztosítása érdekében, 
valamint a nyersanyagok hatékony 
használatának ösztönzésére;

5. felszólítja az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a jogalkotásban 
növeljék a gyártói felelősséget, és 
különösen arra szólítja fel a Bizottságot, 
hogy vizsgálja felül a környezetbarát 
tervezésről, az elhasználódott 
járművekről, az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
áramlásáról és az elemekről és 
akkumulátorokról szóló irányelvet a
nyersanyag magasabb fokú 
újrafelhasználhatóságának és 
újrafeldolgozásának biztosítása érdekében, 
valamint a nyersanyagok hatékony 
használatának ösztönzésére, például a 
bontásra vonatkozó konkrétabb előírások 
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révén;

Or. en

Módosítás 44
Judith A. Merkies

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a jogalkotásban 
növeljék a gyártói felelősséget a 
nyersanyag magasabb fokú 
hasznosításának, 
újrafelhasználhatóságának és 
újrafeldolgozásának biztosítása érdekében, 
valamint a nyersanyagok hatékony 
használatának ösztönzésére;

5. felszólítja az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a jogalkotásban 
növeljék a gyártói felelősséget a 
nyersanyag magasabb fokú 
hasznosításának, 
újrafelhasználhatóságának, 
újragyárthatóságának és 
újrafeldolgozásának biztosítása érdekében, 
valamint a nyersanyagok hatékony 
használatának ösztönzésére;

Or. en

Módosítás 45
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a jogalkotásban 
növeljék a gyártói felelősséget a 
nyersanyag magasabb fokú
hasznosításának, 
újrafelhasználhatóságának és 
újrafeldolgozásának biztosítása érdekében, 
valamint a nyersanyagok hatékony 
használatának ösztönzésére;

5. felszólítja az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a jogalkotásban 
növeljék a megfelelő gazdasági eszközök 
alkalmazását és fejlesztését, beleértve a 
hulladék keletkezésének megelőzését és 
újrafeldolgozását elősegítő ösztönzőket és 
adókat a gyártói felelősséget a nyersanyag 
magasabb fokú újrafeldolgozásának, 
újrafelhasználhatóságának és 
újrafeldolgozásának biztosítása érdekében, 
valamint a nyersanyagok hatékony 
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használatának ösztönzésére;

Or. en

Módosítás 46
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a jogalkotásban 
növeljék a gyártói felelősséget a 
nyersanyag magasabb fokú 
hasznosításának, 
újrafelhasználhatóságának és 
újrafeldolgozásának biztosítása 
érdekében, valamint a nyersanyagok 
hatékony használatának ösztönzésére;

5. hangsúlyozza, hogy az európai 
termelőkre a jelenlegi európai 
környezetvédelmi jogszabályok alapján 
már vonatkozik felelősség, és vonatkoznak 
rájuk gazdasági terhek; ezért semmilyen 
javasolt hatékony erőforrás-politika nem 
jelenthet további olyan terheket, amely 
hátrányosan érintené az európai cégeket 
azáltal, hogy a termelés visszafogására, a 
foglalkoztatás csökkentésére vagy 
tevékenységük áthelyezésére kényszeríti 
őket, tekintve azokat a hatásokat, 
amelyeket mindez a társadalom egészére 
gyakorolna;

Or. it

Módosítás 47
Rovana Plumb

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy szervezzenek oktató és 
tudatosságnövelő kampányokat a 
fogyasztók számára az újrafeldolgozásból 
nyert termékek használata céljából;

Or. ro
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Módosítás 48
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. aggodalmát fejezi ki a 
nanotechnológia nyersanyagokra való 
alkalmazása – például az ezüst 
nanorészecskék formájában való 
antibakteriális felhasználása – miatt, ami 
lehetetlenné teheti e nyersanyagok 
visszanyerését; szorgalmazza a környezeti 
hatások alapos tanulmányozását, még 
mielőtt ez az eljárás szélesebb körben 
elterjedne;

Or. en

Módosítás 49
João Ferreira

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. véleménye szerint a nyersanyagok 
(lehető legnagyobb mértékű) 
újrafeldolgozása – amellett, hogy mérsékli 
az élettartam lejárta utáni negatív 
hatásokat (a szennyező hulladékot), és 
segít megoldani a számos elsődleges 
nyersanyag tekintetében mutatkozó hiány 
problémáját – belföldi ipari fejlesztési 
lehetőségeket is teremt; sürgeti a 
Bizottságot, hogy támogassa azokat az 
intézkedéseket, amelyek megteremtik 
ezeket a jelenlegi válságban különösen 
jelentős lehetőségeket;

Or. pt
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Módosítás 50
Lucas Hartong

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
minden nyersanyagra vonatkozóan 
alakítson ki felügyeleti láncrendszert, arra 
utasítva a gyártókat, hogy átlátható 
rendszerben rögzítsék a nyersanyagok 
eredetét, létező példákat követve (FSC -
telephely-biztonsági tanúsítvány, FLEGT 
- az erdészeti jogszabályok végrehajtására, 
az erdészeti irányításra és erdészeti 
termékek kereskedelmére vonatkozó uniós 
cselekvési terv az illegális nyersanyagok 
számára), figyelembe véve a 
nyersanyagokra vonatkozó 
fenntarthatósági kritériumok jövőbeni 
felállítását;

törölve

Or. nl

Módosítás 51
Julie Girling

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
minden nyersanyagra vonatkozóan 
alakítson ki felügyeleti láncrendszert, arra 
utasítva a gyártókat, hogy átlátható 
rendszerben rögzítsék a nyersanyagok 
eredetét, létező példákat követve (FSC -
telephely-biztonsági tanúsítvány, FLEGT 
- az erdészeti jogszabályok végrehajtására, 
az erdészeti irányításra és erdészeti 
termékek kereskedelmére vonatkozó uniós 

törölve
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cselekvési terv az illegális nyersanyagok 
számára), figyelembe véve a 
nyersanyagokra vonatkozó 
fenntarthatósági kritériumok jövőbeni 
felállítását;

Or. en

Módosítás 52
Oreste Rossi

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
minden nyersanyagra vonatkozóan 
alakítson ki felügyeleti láncrendszert, arra
utasítva a gyártókat, hogy átlátható 
rendszerben rögzítsék a nyersanyagok 
eredetét, létező példákat követve (FSC -
telephely-biztonsági tanúsítvány, FLEGT -
az erdészeti jogszabályok végrehajtására, 
az erdészeti irányításra és erdészeti 
termékek kereskedelmére vonatkozó uniós 
cselekvési terv az illegális nyersanyagok 
számára), figyelembe véve a 
nyersanyagokra vonatkozó fenntarthatósági 
kritériumok jövőbeni felállítását;

6. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy
vizsgálja meg egy olyan, minden 
nyersanyagra vonatkozó felügyeleti
láncrendszer megvalósíthatóságát, amely
arra utasítja a gyártókat, hogy átlátható 
rendszerben rögzítsék a nyersanyagok 
eredetét, létező példákat követve (FSC –
telephely-biztonsági tanúsítvány, FLEGT –
az erdészeti jogszabályok végrehajtására, 
az erdészeti irányításra és erdészeti 
termékek kereskedelmére vonatkozó uniós 
cselekvési terv az illegális nyersanyagok 
számára), figyelembe véve a 
nyersanyagokra vonatkozó fenntarthatósági 
kritériumok jövőbeni felállítását;

Or. it

Módosítás 53
Karl-Heinz Florenz

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
minden nyersanyagra vonatkozóan 

6. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy
vizsgálja meg egy, lehetőség szerint
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alakítson ki felügyeleti láncrendszert, arra 
utasítva a gyártókat, hogy átlátható 
rendszerben rögzítsék a nyersanyagok 
eredetét, létező példákat követve (FSC -
telephely-biztonsági tanúsítvány, FLEGT -
az erdészeti jogszabályok végrehajtására, 
az erdészeti irányításra és erdészeti 
termékek kereskedelmére vonatkozó uniós 
cselekvési terv az illegális nyersanyagok 
számára), figyelembe véve a 
nyersanyagokra vonatkozó fenntarthatósági 
kritériumok jövőbeni felállítását;

minden nyersanyagra vonatkozó
felügyeleti láncrendszer kidolgozásának 
lehetőségét, arra utasítva a gyártókat, hogy 
átlátható rendszerben rögzítsék a 
nyersanyagok eredetét, létező példákat 
követve (FSC – telephely-biztonsági 
tanúsítvány, FLEGT – az erdészeti 
jogszabályok végrehajtására, az erdészeti 
irányításra és erdészeti termékek 
kereskedelmére vonatkozó uniós cselekvési 
terv az illegális nyersanyagok számára), 
figyelembe véve a nyersanyagokra 
vonatkozó fenntarthatósági kritériumok 
jövőbeni felállítását;

Or. en

Módosítás 54
Bas Eickhout

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
minden nyersanyagra vonatkozóan 
alakítson ki felügyeleti láncrendszert, arra 
utasítva a gyártókat, hogy átlátható 
rendszerben rögzítsék a nyersanyagok 
eredetét, létező példákat követve (FSC -
telephely-biztonsági tanúsítvány, FLEGT 
- az erdészeti jogszabályok végrehajtására, 
az erdészeti irányításra és erdészeti 
termékek kereskedelmére vonatkozó uniós 
cselekvési terv az illegális nyersanyagok 
számára), figyelembe véve a 
nyersanyagokra vonatkozó fenntarthatósági 
kritériumok jövőbeni felállítását;

6. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
minden nyersanyagra vonatkozóan 
alakítson ki felügyeleti láncrendszert, arra 
utasítva a gyártókat, hogy átlátható 
rendszerben rögzítsék a nyersanyagok 
eredetét, létező példákat követve (például 
a fára és fatermékekre vonatkozó
995/2010/EU rendelet), figyelembe véve a 
nyersanyagokra vonatkozó fenntarthatósági 
kritériumok jövőbeni felállítását;

Or. en

Módosítás 55
Judith A. Merkies
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
minden nyersanyagra vonatkozóan 
alakítson ki felügyeleti láncrendszert, arra 
utasítva a gyártókat, hogy átlátható 
rendszerben rögzítsék a nyersanyagok 
eredetét, létező példákat követve (FSC -
telephely-biztonsági tanúsítvány, FLEGT -
az erdészeti jogszabályok végrehajtására, 
az erdészeti irányításra és erdészeti 
termékek kereskedelmére vonatkozó uniós 
cselekvési terv az illegális nyersanyagok 
számára), figyelembe véve a 
nyersanyagokra vonatkozó fenntarthatósági 
kritériumok jövőbeni felállítását;

6. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
minden nyersanyagra vonatkozóan 
alakítson ki felügyeleti láncrendszert, arra 
utasítva a gyártókat, hogy átlátható 
rendszerben rögzítsék a nyersanyagok 
eredetét, már megvalósított, létező 
példákat követve (FSC – telephely-
biztonsági tanúsítvány, FLEGT – az 
erdészeti jogszabályok végrehajtására, az 
erdészeti irányításra és erdészeti termékek 
kereskedelmére vonatkozó uniós cselekvési 
terv az illegális nyersanyagok számára), és 
ezt terjesszék ki az ásványi és biotikus 
nyersanyagokra is, figyelembe véve a 
nyersanyagokra vonatkozó fenntarthatósági 
kritériumok jövőbeni felállítását;

Or. en

Módosítás 56
Oreste Rossi

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólít a hulladékokról szóló 
keretirányelv megfelelő és azonnali 
végrehajtására, valamint az 
újrahasznosítható nyersanyagok 
hulladéklerakókba való elhelyezésének 
tilalmára, és az energetikai hasznosítással 
való elégetésre vonatkozó szigorú és 
nagyra törő energiahatékonysági 
követelményekre, amelyek célja az égetés
helyett a nyersanyagok újrahasznosítása 
és újrafeldolgozása;

7. felszólít a hulladékokról szóló 
keretirányelv megfelelő és azonnali 
végrehajtására, valamint az 
újrahasznosítható nyersanyagok 
hulladéklerakókba való elhelyezésének 
tilalmára, és az energetikai hasznosítással 
való elégetésre vonatkozó szigorú és 
nagyra törő energiahatékonysági 
követelményekre, amelyek az égetés
mellett a nyersanyagok újrahasznosítását 
és újrafeldolgozását is célozzák.

Or. it



PE466.974v01-00 34/58 AM\868777HU.doc

HU

Módosítás 57
Karl-Heinz Florenz

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólít a hulladékokról szóló 
keretirányelv megfelelő és azonnali 
végrehajtására, valamint az 
újrahasznosítható nyersanyagok
hulladéklerakókba való elhelyezésének 
tilalmára, és az energetikai hasznosítással 
való elégetésre vonatkozó szigorú és 
nagyra törő energiahatékonysági 
követelményekre, amelyek célja az égetés 
helyett a nyersanyagok újrahasznosítása és 
újrafeldolgozása.

7. felszólít a hulladékokról szóló 
keretirányelv és a kapcsolódó 
jogszabályok megfelelő és azonnali 
végrehajtására, valamint a kezeletlen 
háztartási hulladék hulladéklerakókba 
való elhelyezésének tilalmára 2025-ig 
(esetleg fokozatos megközelítéssel), és az 
energetikai hasznosítással való elégetésre 
vonatkozó szigorú és nagyra törő 
energiahatékonysági követelményekre, 
amelyek célja az égetés helyett a 
nyersanyagok újrahasznosítása és 
újrafeldolgozása;

Or. en

Módosítás 58
Bas Eickhout

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólít a hulladékokról szóló 
keretirányelv megfelelő és azonnali 
végrehajtására, valamint az 
újrahasznosítható nyersanyagok 
hulladéklerakókba való elhelyezésének 
tilalmára, és az energetikai hasznosítással 
való elégetésre vonatkozó szigorú és 
nagyra törő energiahatékonysági 
követelményekre, amelyek célja az égetés
helyett a nyersanyagok újrahasznosítása 
és újrafeldolgozása.

7. felszólít a hulladékokról szóló 
keretirányelv megfelelő és azonnali 
végrehajtására és különösen a 
hulladékhierarchia szigorú 
végrehajtására, amely elsőbbséget biztosít  
a megelőzésnek, az újrahasznosításnak és 
az újrafeldolgozásnak az égetéssel 
szemben; sajnálja, hogy az 
újrafeldolgozást sok esetben akadályozzák 
az olcsóbb – ugyanakkor jelentős 
externáliákkal és társadalmi költségekkel 
járó – hulladékkezelési lehetőségek, 
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például a hulladéklerakás vagy az égetés
rendelkezésre állása; e tekintetben adózási 
eszközöket sürget annak érdekében, hogy 
a komparatív előnyök az újrafeldolgozás 
javára tolódjanak el;

Or. en

Módosítás 59
Julie Girling

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólít a hulladékokról szóló 
keretirányelv megfelelő és azonnali 
végrehajtására, valamint az 
újrahasznosítható nyersanyagok 
hulladéklerakókba való elhelyezésének 
tilalmára, és az energetikai hasznosítással 
való elégetésre vonatkozó szigorú és 
nagyra törő energiahatékonysági 
követelményekre, amelyek célja az égetés 
helyett a nyersanyagok újrahasznosítása 
és újrafeldolgozása.

7. felszólít a hulladékokról szóló 
keretirányelv megfelelő és azonnali 
végrehajtására;

Or. en

Módosítás 60
Judith A. Merkies

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólít a hulladékokról szóló 
keretirányelv megfelelő és azonnali 
végrehajtására, valamint az 
újrahasznosítható nyersanyagok 
hulladéklerakókba való elhelyezésének 
tilalmára, és az energetikai hasznosítással 

7. felszólít a hulladékokról szóló 
keretirányelv megfelelő és azonnali 
végrehajtására, valamint az 
újrahasznosítható nyersanyagok 
hulladéklerakókba való elhelyezésének 
tilalmára, és az energetikai hasznosítással 
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való elégetésre vonatkozó szigorú és 
nagyra törő energiahatékonysági 
követelményekre, amelyek célja az égetés 
helyett a nyersanyagok újrahasznosítása és 
újrafeldolgozása.

való elégetésre vonatkozó szigorú és 
nagyra törő energiahatékonysági 
követelményekre, amelyek célja az égetés 
helyett a nyersanyagok újrahasznosítása és 
újrafeldolgozása a lehető legtöbb hasznos 
nyersanyag lehető legkorábbi és a 
hulladékforráshoz lehető legközelebbi 
visszanyerése, a visszanyerés lehetetlenné 
válásának megelőzése, a környezetre 
gyakorolt bármilyen káros hatás 
mérséklése és az energiahatékonyság 
fokozása céljából;

Or. en

Módosítás 61
Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólít a hulladékokról szóló 
keretirányelv megfelelő és azonnali 
végrehajtására, valamint az 
újrahasznosítható nyersanyagok 
hulladéklerakókba való elhelyezésének 
tilalmára, és az energetikai hasznosítással 
való elégetésre vonatkozó szigorú és 
nagyra törő energiahatékonysági 
követelményekre, amelyek célja az égetés 
helyett a nyersanyagok újrahasznosítása és 
újrafeldolgozása.

7. felszólít a hulladékokról szóló 
keretirányelv megfelelő és azonnali 
végrehajtására, valamint az 
újrahasznosítható nyersanyagok 
hulladéklerakókba való elhelyezésére 
vonatkozó fokozatos tilalom bevezetésére,
a forgalomba hozott termékek döntő 
többségének újrafeldolgozhatóságát 
biztosító környezetbarát tervezési 
kritériumok kidolgozására és az 
energetikai hasznosítással való elégetésre 
vonatkozó szigorú és nagyra törő 
energiahatékonysági követelményekre, 
amelyek célja az égetés helyett a 
nyersanyagok újrahasznosítása és 
újrafeldolgozása.

Or. en

Módosítás 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólít a hulladékokról szóló 
keretirányelv megfelelő és azonnali 
végrehajtására, valamint az 
újrahasznosítható nyersanyagok 
hulladéklerakókba való elhelyezésének
tilalmára, és az energetikai hasznosítással 
való elégetésre vonatkozó szigorú és 
nagyra törő energiahatékonysági 
követelményekre, amelyek célja az égetés 
helyett a nyersanyagok újrahasznosítása
és újrafeldolgozása.

7. felszólít a hulladékokról szóló 
keretirányelv megfelelő és azonnali 
végrehajtására az újrahasznosítható 
nyersanyagok hulladéklerakókba való 
elhelyezésének megakadályozása 
érdekében, továbbá az erőforrások
energetikai hasznosítással való
visszanyerésére vonatkozó szigorú és 
nagyra törő energiahatékonysági 
követelményekre a hulladékhierarchiával 
összhangban és azzal a végső céllal, hogy 
megakadályozzák a nyersanyagok
megsemmisítését.

Or. es

Módosítás 63
Riikka Manner

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólít a hulladékokról szóló 
keretirányelv megfelelő és azonnali 
végrehajtására, valamint az
újrahasznosítható nyersanyagok 
hulladéklerakókba való elhelyezésének 
tilalmára, és az energetikai hasznosítással 
való elégetésre vonatkozó szigorú és 
nagyra törő energiahatékonysági 
követelményekre, amelyek célja az égetés 
helyett a nyersanyagok újrahasznosítása és 
újrafeldolgozása.

7. felszólít a hulladékokról szóló 
keretirányelv megfelelő és azonnali 
végrehajtására, valamint az 
újrahasznosítható nyersanyagok 
hulladéklerakókba való elhelyezésének 
tilalmára, és az energetikai hasznosítással 
való elégetésre vonatkozó, a 
célkitűzéseknek megfelelő
energiahatékonysági követelményekre, 
amelyek célja a nyersanyagok 
újrahasznosítása és újrafeldolgozása;

Or. fi
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Módosítás 64
Gaston Franco

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. felszólít a hulladékokról szóló 
keretirányelv megfelelő és azonnali 
végrehajtására, valamint az 
újrahasznosítható nyersanyagok 
hulladéklerakókba való elhelyezésének 
tilalmára, és az energetikai hasznosítással 
való elégetésre vonatkozó szigorú és 
nagyra törő energiahatékonysági 
követelményekre, amelyek célja az égetés 
helyett a nyersanyagok újrahasznosítása 
és újrafeldolgozása;

7. felszólít a hulladékokról szóló 
keretirányelv és különösen a 
hulladékhierarchia megfelelő és azonnali 
végrehajtására, amelynek célja, hogy 
előnyben részesítse a nyersanyagok
újrahasznosítását és újrafeldolgozását, 
illetve egyéb módokon való visszanyerését 
az ártalmatlanítással szemben, 
ugyanakkor folytassa a 
hulladéklerakóban történő elhelyezés 
fokozatos visszaszorítását;

Or. fr

Módosítás 65
Bas Eickhout

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7 a. egyetért a Bizottság elemzésével, 
amely szerint a hulladékra vonatkozó 
hatályos uniós jogszabályok megfelelőbb 
végrehajtása és érvényesítése 
elengedhetetlen az erőforrás-hatékony 
Európa felé vezető úton, ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy 2011 végéig terjesszen 
elő javaslatot egy hulladékkezelési 
jogszabályok végrehajtásával foglalkozó 
uniós ügynökség és egy közvetlen 
környezetvédelmi ellenőrzéseket 
végrehajtó külön európai szerv együttes 
létrehozására, miután a hatályos 
jogszabályok megfelelőbb végrehajtása a 
környezetre és az emberi egészségre 
gyakorolt jótékony hatásai mellett jelentős 
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gazdasági hasznot is biztosítana, és 
fokozná az értékes másodlagos 
nyersanyagokhoz való hozzájutást;

Or. en

Módosítás 66
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. véleménye szerint a hulladék 
gyűjtésére és szelektálására vonatkozó 
számos irányelvben már rögzített 
célkitűzéseket tovább kell finomítani, és az 
anyagok legnagyobb mértékű és legjobb 
minőségű hasznosítása érdekében kell 
meghatározni az újrafeldolgozás –
gyűjtés, bontás, előkezelés és 
újrafeldolgozás/finomítás – minden egyes 
fázisában;

Or. en

Módosítás 67
Esther de Lange

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. ezzel összefüggésben felhívja a 
figyelmet a trágyában található 
nyersanyagok és tápanyagok 
pazarlásának elkerülésére, és felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
támogassák a trágya feldolgozását;  ezzel 
összefüggésben rámutat annak 
fontosságára, hogy a kirothasztott anyagot 
a műtrágya helyettesítőjeként határozzák 
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meg;

Or. nl

Módosítás 68
Karin Kadenbach

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
hulladékokról szóló keretirányelv 
megfelelő és azonnali végrehajtása 
érdekében tiltsa meg az újrahasznosítható 
nyersanyagok hulladéklerakókba való 
elhelyezését, és vezessen be az energetikai 
hasznosítással való elégetésre vonatkozó 
szigorú és nagyra törő, a nyersanyagok 
újrahasznosítását és újrafeldolgozását 
célzó energiahatékonysági 
követelményeket; terjesszen elő javaslatot 
a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 
26-i 1999/31/EK tanácsi rendelet 
módosítására; továbbá dolgozza ki és 
bővítse ki az annak 5. cikke (2) 
bekezdésében foglalt célkitűzéseket; a 
hulladékokról szóló keretirányelv szerint a 
biológiailag lebontható települési 
hulladék hulladéklerakóba történő 
elhelyezésére vonatkozó tilalommal 
összefüggő csökkentési célt 2020-tól 
kezdődően 5%-ban rögzített csökkentési 
céllal ki kell terjeszteni az összes 
biológiailag lebontható hulladékra;

Or. de

Módosítás 69
Lucas Hartong

Véleménytervezet
8 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

8. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
cselekvési tervet integrálja a nyersanyag-
politikára vonatkozó stratégiába a 
gazdaság és a környezet közötti 
kapcsolatok erősítése céljából, továbbá 
vegye figyelembe a nyersanyagok 
kitermelésének, előállításának, 
használatának és ártalmatlanításának 
környezeti hatásait; sürgeti az Európai 
Bizottságot, hogy minden tagállamban 
támogassa a stratégiai területfelhasználás 
tervezésének fejlesztését a nyersanyag-
kitermelés más földhasználati igényekkel 
való kiegyenlítése, valamint a környezet és 
a biológiai sokféleség védelme érdekében;

törölve

Or. nl

Módosítás 70
Karl-Heinz Florenz

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
cselekvési tervet integrálja a nyersanyag-
politikára vonatkozó stratégiába a 
gazdaság és a környezet közötti 
kapcsolatok erősítése céljából, továbbá 
vegye figyelembe a nyersanyagok 
kitermelésének, előállításának, 
használatának és ártalmatlanításának 
környezeti hatásait; sürgeti az Európai
Bizottságot, hogy minden tagállamban 
támogassa a stratégiai területfelhasználás 
tervezésének fejlesztését a nyersanyag-
kitermelés más földhasználati igényekkel 
való kiegyenlítése, valamint a környezet és 
a biológiai sokféleség védelme érdekében;

8. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy
biztosítsa a biológiai sokféleség területén 
megalkotott jogszabályok következetes 
végrehajtását, és sürgeti a Bizottságot, 
hogy minden lehetséges eszközt 
használjon fel annak biztosítására, hogy a 
tagállamok elfogadják a Bizottság azon 
véleményét, hogy a Natura 2000 
területeken vagy azok közelében folytatott 
nyersanyag-kitermelési tevékenységek 
összeegyeztethetők a környezetvédelemmel
és a biológiai sokféleséggel, és hogy a 
tagállamokban folyó stratégiai 
területfelhasználási tervezés során ne 
zárják ki a szomszédos tagállamok 
nyersanyagigényét; sürgeti a Bizottságot, 
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hogy folytassa tovább a 2010. júliusi 
iránymutatás megállapításainak 
terjesztését;

Or. en

Módosítás 71
Judith A. Merkies

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
cselekvési tervet integrálja a nyersanyag-
politikára vonatkozó stratégiába a gazdaság 
és a környezet közötti kapcsolatok 
erősítése céljából, továbbá vegye 
figyelembe a nyersanyagok 
kitermelésének, előállításának, 
használatának és ártalmatlanításának 
környezeti hatásait; sürgeti az Európai 
Bizottságot, hogy minden tagállamban 
támogassa a stratégiai területfelhasználás 
tervezésének fejlesztését a nyersanyag-
kitermelés más földhasználati igényekkel 
való kiegyenlítése, valamint a környezet és 
a biológiai sokféleség védelme érdekében;

8. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
cselekvési tervet integrálja a nyersanyag-
politikára vonatkozó stratégiába a gazdaság 
és a környezet közötti kapcsolatok 
erősítése céljából, továbbá vegye 
figyelembe a nyersanyagok 
kitermelésének, előállításának, 
használatának és ártalmatlanításának 
környezeti hatásait; sürgeti az Európai 
Bizottságot, hogy minden tagállamban 
támogassa a stratégiai területfelhasználás 
tervezésének fejlesztését a nyersanyag-
kitermelés más földhasználati igényekkel 
való kiegyenlítése, valamint a környezet és 
a biológiai sokféleség védelme érdekében;
megállapítja, hogy a nyersanyagok 
kitermelése vonatkozásában új 
megközelítésre van szükség, miután 
alapértelmezés szerint csak nem lakott 
vagy nem ipari területeket – például 
sebezhető Natura 2000 területeket –
vesznek figyelembe nyersanyag-kitermelés 
céljára, miközben a legjobb 
kitermelőhelyek esetlegesen már 
használatban vannak más célra;

Or. en
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Módosítás 72
Anja Weisgerber

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza a hazai nyersanyagok 
jelentőségét az európai ipar 
nyersanyagellátásának alapjaként; ezért 
felszólítja a tagállamokat, hogy hosszú 
távon biztosítsák a regionális és országos 
jelentőségű nyersanyag-lelőhelyek 
biztonságát; felszólítja továbbá a 
Bizottságot, hogy javítsa a hazai 
nyersanyagok kitermelésének 
keretfeltételeit annak érdekében, hogy 
minden új irányelvben és rendeletben, 
illetve a meglévő irányelvek és rendeletek 
felülvizsgálata során egyenlő súllyal 
vegyék figyelembe a környezeti, 
társadalmi és gazdasági szempontokat az 
ásványianyag-lelőhelyekhez való 
fenntartható hozzáférés biztosítása 
céljából;

Or. de

Módosítás 73
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog, Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. üdvözli az olyan eszközök és 
mutatószámok – például a TEEB –
kidolgozását, amelyek újra felmérik a 
biológiai sokféleség és az ökoszisztémák 
pénzbeli értékét, és fontos jelzést adnak a 
nyersanyagok kitermelésének, 
felhasználásának és ártalmatlanításának 
valós áráról, így internalizálják a belső 
költségeket; sürgeti a Bizottságot, hogy 
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támogassa és serkentse ezen eszközök 
kidolgozását és használatát;

Or. en

Módosítás 74
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy a balesetek 
megelőzése és a kitermelés által érintett 
területek helyreállítása érdekében a 
nyersanyag-kitermelési tevékenységeket a 
legszigorúbb munka- és környezetvédelmi 
előírások figyelembe vételével kell 
folytatni;

Or. es

Módosítás 75
János Áder

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. megjegyzi, hogy míg a környezetre 
rendkívül veszélyes cianidos bányászati 
technológiával egy tonnányi ércből 
csupán 2 gramm arany állítható elő, addig 
egy tonna mobiltelefon-hulladékból 150-
szer ennyi, azaz közel 300 gramm arany 
nyerhető ki, cianid használata nélkül; 
emlékezteti ezért az Európai Bizottságot a 
2010. május 5-én elfogadott európai 
parlamenti állásfoglalásra, amely a 
cianidos bányászati technológia 2011 vége 
előtti teljes uniós betiltására szólít fel;
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Módosítás 76
Lucas Hartong

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza a vállalatok társadalmi 
felelősségének szerepét, a legszigorúbb 
nemzetközi környezetvédelmi és szociális 
előírások betartását, valamint a BAT 
alkalmazását; felszólítja az Európai 
Bizottságot, hogy kövesse az Egyesült 
Államokban elfogadott, a 
válságövezetekből származó 
ásványkincsekre vonatkozó Dodd-Frank-
féle törvény szellemiségét, és arra sürgeti, 
hogy nyújtson be jogalkotási javaslatot; 
támogatja a nyersanyag-kitermelő 
iparágak átláthatóságára irányuló 
kezdeményezést (EITI);

törölve

Or. nl

Módosítás 77
Karl-Heinz Florenz

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza a vállalatok társadalmi 
felelősségének szerepét, a legszigorúbb 
nemzetközi környezetvédelmi és szociális 
előírások betartását, valamint a BAT 
alkalmazását; felszólítja az Európai 
Bizottságot, hogy kövesse az Egyesült 
Államokban elfogadott, a 
válságövezetekből származó 
ásványkincsekre vonatkozó Dodd-Frank-
féle törvény szellemiségét, és arra sürgeti, 

9. hangsúlyozza a vállalatok társadalmi 
felelősségének szerepét, a legszigorúbb 
nemzetközi környezetvédelmi és szociális 
előírások betartását, valamint a BAT 
alkalmazását; felszólítja az Európai 
Bizottságot, hogy ahol lehetséges, kövesse 
az Egyesült Államokban elfogadott, a 
válságövezetekből származó 
ásványkincsekre vonatkozó Dodd-Frank-
féle törvény szellemiségét, és arra sürgeti, 
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hogy nyújtson be jogalkotási javaslatot; 
támogatja a nyersanyag-kitermelő iparágak 
átláthatóságára irányuló kezdeményezést 
(EITI);

hogy nyújtson be jogalkotási javaslatot; 
támogatja a nyersanyag-kitermelő iparágak 
átláthatóságára irányuló kezdeményezést 
(EITI);

Or. en

Módosítás 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza a vállalatok társadalmi 
felelősségének szerepét, a legszigorúbb 
nemzetközi környezetvédelmi és szociális
előírások betartását, valamint a BAT 
alkalmazását; felszólítja az Európai 
Bizottságot, hogy kövesse az Egyesült 
Államokban elfogadott, a 
válságövezetekből származó 
ásványkincsekre vonatkozó Dodd-Frank-
féle törvény szellemiségét, és arra sürgeti, 
hogy nyújtson be jogalkotási javaslatot; 
támogatja a nyersanyag-kitermelő iparágak 
átláthatóságára irányuló kezdeményezést 
(EITI); 

9. hangsúlyozza a vállalatok társadalmi 
felelősségének szerepét, a legszigorúbb 
nemzetközi környezetvédelmi és 
munkaügyi előírások betartását, valamint a 
BAT alkalmazását; hangsúlyozza továbbá, 
hogy a nyersanyag-kitermelésben 
tevékenykedő vállalkozások hatalmas 
felelősséget viselnek annak 
biztosításában, hogy a kitermelés ne 
legyen káros hatással a közelben élő 
lakosok egészségére; felszólítja az Európai 
Bizottságot, hogy kövesse az Egyesült 
Államokban elfogadott, a 
válságövezetekből származó 
ásványkincsekre vonatkozó Dodd-Frank-
féle törvény szellemiségét, és arra sürgeti, 
hogy nyújtson be jogalkotási javaslatot; 
támogatja a nyersanyag-kitermelő iparágak 
átláthatóságára irányuló kezdeményezést 
(EITI);

Or. sv

Módosítás 79
Judith A. Merkies

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy a fejlesztési 
politika nem a nyersanyag-diplomácia 
eszköze; egyetért azzal, hogy a 
kereskedelmi megállapodásoknak 
biztosítaniuk kell a szükséges 
rugalmasságot ahhoz, hogy támogassák a 
fejlődő országokat abban, hogy 
kapcsolódási pontokat hozzanak létre a 
nyersanyag-kitermelő ágazat és a helyi 
ipar között; véleménye szerint tiszteletben 
kell tartani az országok erőforrások feletti 
önrendelkezését, ebben az összefüggésben 
pedig kéri a Bizottságot, hogy 
alkalmazzon olyan differenciált 
megközelítést, amely figyelembe veszi a 
különféle nemzeti összefüggéseket annak 
érdekében, hogy a fejlesztési célok és a 
fejlődő országok iparosodása ne 
kerüljenek veszélybe;

Or. en

Módosítás 80
João Ferreira

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza az együttműködési és a 
fejlesztési támogatási politika terén 
meghirdetett célkitűzésekkel való 
összhang szükségességét; véleménye 
szerint a nyersanyagokban gazdag fejlődő 
országok nem száműzhetők a nettó 
nyersanyag-exportáló országok szerepébe, 
hanem ki kell alakítaniuk saját ipar- és 
fejlesztési politikáikat, hogy előrelépjenek 
az értékláncban; elutasítja az úgynevezett 
„nyersanyag-diplomácia” álcája mögött 
megbúvó neokolonialista elképzelést;
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Or. pt

Módosítás 81
Oreste Rossi

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felszólít fenntarthatóbb gazdasági 
modellek aktív bevezetésére és 
támogatására annak biztosítása 
érdekében, hogy az Európai Unióban a 
nyersanyagok a jövőben is hozzáférhetőek 
legyenek; felszólítja az Európai 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan jogi 
eszközöket, amelyek a források 
hatékonyabb felhasználását célozzák, 
elkerülve a kívánttal ellentétes hatásokat, 
javasolja, hogy a Bizottság készítsen 
átfogó tanulmányt a gazdasági 
lízingmodellekről mint a tulajdonlás 
alternatív formáiról, valamint a 
nyersanyaghasználatra és 
újrahasznosításra gyakorolt hatásukról;

törölve

Or. it

Módosítás 82
Lucas Hartong

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felszólít fenntarthatóbb gazdasági 
modellek aktív bevezetésére és 
támogatására annak biztosítása 
érdekében, hogy az Európai Unióban a 
nyersanyagok a jövőben is hozzáférhetőek 
legyenek; felszólítja az Európai 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan jogi 
eszközöket, amelyek a források 

törölve
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hatékonyabb felhasználását célozzák, 
elkerülve a kívánttal ellentétes hatásokat, 
javasolja, hogy a Bizottság készítsen 
átfogó tanulmányt a gazdasági 
lízingmodellekről mint a tulajdonlás 
alternatív formáiról, valamint a 
nyersanyaghasználatra és 
újrahasznosításra gyakorolt hatásukról;

Or. nl

Módosítás 83
Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felszólít fenntarthatóbb gazdasági 
modellek aktív bevezetésére és 
támogatására annak biztosítása érdekében, 
hogy az Európai Unióban a nyersanyagok a 
jövőben is hozzáférhetőek legyenek;
felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki olyan jogi eszközöket, 
amelyek a források hatékonyabb 
felhasználását célozzák, elkerülve a 
kívánttal ellentétes hatásokat, javasolja, 
hogy a Bizottság készítsen átfogó 
tanulmányt a gazdasági lízingmodellekről 
mint a tulajdonlás alternatív formáiról, 
valamint a nyersanyaghasználatra és 
újrahasznosításra gyakorolt hatásukról;

10. felszólít fenntarthatóbb gazdasági 
modellek aktív bevezetésére és 
támogatására annak biztosítása érdekében, 
hogy az Európai Unióban a nyersanyagok a 
jövőben is hozzáférhetőek legyenek;
felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki olyan új eszközöket (például 
a másodlagos nyersanyagok elterjedését 
szolgáló „zöld tanúsítványokat”), amelyek 
a források hatékonyabb felhasználását 
célozzák, elkerülve a kívánttal ellentétes 
hatásokat; javasolja, hogy a Bizottság 
készítsen átfogó tanulmányt a gazdasági 
lízingmodellekről mint a tulajdonlás 
alternatív formáiról, valamint a 
nyersanyaghasználatra és újrahasznosításra 
gyakorolt hatásukról; kiemeli, hogy e 
tekintetben a tájékozottság a fő kihívás;

Or. en

Módosítás 84
Julie Girling
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Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felszólít fenntarthatóbb gazdasági 
modellek aktív bevezetésére és 
támogatására annak biztosítása érdekében, 
hogy az Európai Unióban a nyersanyagok a 
jövőben is hozzáférhetőek legyenek; 
felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki olyan jogi eszközöket, 
amelyek a források hatékonyabb 
felhasználását célozzák, elkerülve a 
kívánttal ellentétes hatásokat, javasolja, 
hogy a Bizottság készítsen átfogó 
tanulmányt a gazdasági lízingmodellekről 
mint a tulajdonlás alternatív formáiról, 
valamint a nyersanyaghasználatra és 
újrahasznosításra gyakorolt hatásukról;

10. felszólít fenntarthatóbb gazdasági 
modellek aktív bevezetésére és 
támogatására annak biztosítása érdekében, 
hogy az Európai Unióban a nyersanyagok a 
jövőben is hozzáférhetőek legyenek; 
felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki olyan megközelítéseket, 
amelyek a források hatékonyabb 
felhasználását célozzák, elkerülve a 
kívánttal ellentétes hatásokat, javasolja, 
hogy a Bizottság készítsen átfogó 
tanulmányt a gazdasági lízingmodellekről 
mint a tulajdonlás alternatív formáiról, 
valamint a nyersanyaghasználatra és 
újrahasznosításra gyakorolt hatásukról;

Or. en

Módosítás 85
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. hangsúlyozza, hogy egy, a GDP-t 
meghaladó és az erőforrás-felhasználást 
és az erőforrás-termelékenységet mérő új 
mutatószám elengedhetetlen ahhoz, hogy 
a gazdasági növekedés és a nyersanyag-
felhasználás elváljon egymástól;

Or. en
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Módosítás 86
João Ferreira

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. felhívja a figyelmet a 
nyersanyagokkal kapcsolatos spekuláció 
veszélyes hatásaira; véleménye szerint a 
„származtatott termékek” pénzügyi piaca 
– amely az évek során aránytalan mértékű 
növekedést mutatott, és intézkedések 
meghozatalát teszi szükségessé és 
sürgetővé e téren – nem homályosíthatja 
el a tényleges piacot; hangsúlyozza a 
nyersanyagok mozgására és a belőlük 
fizikailag meglévő készletekre vonatkozó 
hivatalos információk meglétének 
fontosságát;

Or. pt

Módosítás 87
Karl-Heinz Florenz

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az ásványi készletekre, a 
nem energetikai hasznosítású 
nyersanyagokra, valamint a vízre és a 
földhasználatra kivetett adó hatásait, 
különösen az esetleges mellékhatásokat, 
így például a nem fenntartható 
helyettesítést, az adóelkerülést vagy a 
gazdasági tevékenység áthelyezését 
harmadik országokba; rámutat arra, hogy 
az erőforrásokra kivetett adó értékesebbé 
tenné az erőforrásokat, aminek 
következtében javulna a nyersanyagok 
felhasználása, újrahasznosítása és 

törölve
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újrafelhasználása, illetve csökkenne az 
erőforrások exportja.

Or. en

Módosítás 88
Lucas Hartong

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az ásványi készletekre, a 
nem energetikai hasznosítású 
nyersanyagokra, valamint a vízre és a 
földhasználatra kivetett adó hatásait, 
különösen az esetleges mellékhatásokat, 
így például a nem fenntartható 
helyettesítést, az adóelkerülést vagy a 
gazdasági tevékenység áthelyezését 
harmadik országokba; rámutat arra, hogy 
az erőforrásokra kivetett adó értékesebbé 
tenné az erőforrásokat, aminek 
következtében javulna a nyersanyagok 
felhasználása, újrahasznosítása és 
újrafelhasználása, illetve csökkenne az 
erőforrások exportja.

törölve

Or. nl

Módosítás 89
Julie Girling

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az ásványi készletekre, a 
nem energetikai hasznosítású 
nyersanyagokra, valamint a vízre és a 

törölve
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földhasználatra kivetett adó hatásait, 
különösen az esetleges mellékhatásokat, 
így például a nem fenntartható 
helyettesítést, az adóelkerülést vagy a 
gazdasági tevékenység áthelyezését 
harmadik országokba; rámutat arra, hogy 
az erőforrásokra kivetett adó értékesebbé 
tenné az erőforrásokat, aminek 
következtében javulna a nyersanyagok 
felhasználása, újrahasznosítása és 
újrafelhasználása, illetve csökkenne az 
erőforrások exportja.

Or. en

Módosítás 90
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az ásványi készletekre, a 
nem energetikai hasznosítású 
nyersanyagokra, valamint a vízre és a 
földhasználatra kivetett adó hatásait, 
különösen az esetleges mellékhatásokat, 
így például a nem fenntartható 
helyettesítést, az adóelkerülést vagy a 
gazdasági tevékenység áthelyezését 
harmadik országokba; rámutat arra, hogy 
az erőforrásokra kivetett adó értékesebbé 
tenné az erőforrásokat, aminek 
következtében javulna a nyersanyagok 
felhasználása, újrahasznosítása és 
újrafelhasználása, illetve csökkenne az 
erőforrások exportja.

törölve

Or. es

Módosítás 91
Oreste Rossi
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Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az ásványi készletekre, a 
nem energetikai hasznosítású 
nyersanyagokra, valamint a vízre és a 
földhasználatra kivetett adó hatásait, 
különösen az esetleges mellékhatásokat, 
így például a nem fenntartható 
helyettesítést, az adóelkerülést vagy a 
gazdasági tevékenység áthelyezését 
harmadik országokba; rámutat arra, hogy 
az erőforrásokra kivetett adó értékesebbé 
tenné az erőforrásokat, aminek 
következtében javulna a nyersanyagok 
felhasználása, újrahasznosítása és 
újrafelhasználása, illetve csökkenne az 
erőforrások exportja;

11. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az ásványi készletekre, a 
nem energetikai hasznosítású 
nyersanyagokra, valamint a vízre és a 
földhasználatra kivetett adó hatásait, 
különösen az esetleges mellékhatásokat, 
így például a nem fenntartható 
helyettesítést, az adóelkerülést vagy a 
gazdasági tevékenység áthelyezését 
harmadik országokba;

Or. it

Módosítás 92
Bas Eickhout

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az ásványi készletekre, a 
nem energetikai hasznosítású 
nyersanyagokra, valamint a vízre és a 
földhasználatra kivetett adó hatásait, 
különösen az esetleges mellékhatásokat, 
így például a nem fenntartható 
helyettesítést, az adóelkerülést vagy a 
gazdasági tevékenység áthelyezését 
harmadik országokba; rámutat arra, hogy 
az erőforrásokra kivetett adó értékesebbé 
tenné az erőforrásokat, aminek 
következtében javulna a nyersanyagok 
felhasználása, újrahasznosítása és 

11. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az ásványi készletekre, a 
nem energetikai hasznosítású 
nyersanyagokra, valamint a vízre és a 
földhasználatra kivetett adó hatásait, 
különösen az esetleges mellékhatásokat, 
így például a nem fenntartható 
helyettesítést, az adóelkerülést vagy a 
gazdasági tevékenység áthelyezését 
harmadik országokba, és terjesszen elő 
javaslatokat ilyen hatású, az erőforrás-
hatékonyság prioritásával összhangban 
lévő uniós eszközökre; rámutat arra, hogy 
az elsődleges nyersanyagokra, például 
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újrafelhasználása, illetve csökkenne az 
erőforrások exportja.

fémekre kivetett adó elősegítené, hogy a 
komparatív előny az újrafeldolgozás 
irányába mozduljon el a szűz 
nyersanyagok kitermelésével szemben, és 
elősegítené, hogy az adóteher a 
munkaerőről az erőforrásokra 
helyeződjön át;

Or. en

Módosítás 93
Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Sergio Berlato

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az ásványi készletekre, a 
nem energetikai hasznosítású
nyersanyagokra, valamint a vízre és a 
földhasználatra kivetett adó hatásait, 
különösen az esetleges mellékhatásokat, 
így például a nem fenntartható 
helyettesítést, az adóelkerülést vagy a 
gazdasági tevékenység áthelyezését 
harmadik országokba; rámutat arra, hogy 
az erőforrásokra kivetett adó értékesebbé 
tenné az erőforrásokat, aminek 
következtében javulna a nyersanyagok 
felhasználása, újrahasznosítása és 
újrafelhasználása, illetve csökkenne az 
erőforrások exportja;

11. kéri valamennyi olyan jogi és fiskális 
eszköz gondos értékelését, amely már 
rendelkezésre áll az ásványi készletek, a 
nem energetikai hasznosítású 
nyersanyagok felhasználása, és a 
földhasználat hatékonyságának 
előmozdítására és javítására;

Or. it

Módosítás 94
Riikka Manner

Véleménytervezet
11 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

11. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az ásványi készletekre, a 
nem energetikai hasznosítású 
nyersanyagokra, valamint a vízre és a 
földhasználatra kivetett adó hatásait, 
különösen az esetleges mellékhatásokat, 
így például a nem fenntartható 
helyettesítést, az adóelkerülést vagy a 
gazdasági tevékenység áthelyezését 
harmadik országokba; rámutat arra, hogy 
az erőforrásokra kivetett adó értékesebbé 
tenné az erőforrásokat, aminek 
következtében javulna a nyersanyagok 
felhasználása, újrahasznosítása és 
újrafelhasználása, illetve csökkenne az 
erőforrások exportja.

11. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az ásványi készletekre, a 
nem energetikai hasznosítású 
nyersanyagokra, valamint a vízre és a 
földhasználatra kivetett adó hatásait, 
különösen az esetleges mellékhatásokat, 
így például a nem fenntartható 
helyettesítést, az adóelkerülést vagy a 
gazdasági tevékenység áthelyezését 
harmadik országokba;

Or. fi

Módosítás 95
Kriton Arsenis

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az ásványi készletekre, a 
nem energetikai hasznosítású 
nyersanyagokra, valamint a vízre és a 
földhasználatra kivetett adó hatásait, 
különösen az esetleges mellékhatásokat, 
így például a nem fenntartható 
helyettesítést, az adóelkerülést vagy a 
gazdasági tevékenység áthelyezését 
harmadik országokba; rámutat arra, hogy 
az erőforrásokra kivetett adó értékesebbé 
tenné az erőforrásokat, aminek 
következtében javulna a nyersanyagok 
felhasználása, újrahasznosítása és 
újrafelhasználása, illetve csökkenne az 
erőforrások exportja.

11. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az ásványi készletekre, a fel
nem használt kitermelt nyersanyagokra, a 
nem energetikai hasznosítású 
nyersanyagokra, valamint a vízre és a 
földhasználatra kivetett adó hatásait, 
különösen az esetleges mellékhatásokat, 
így például a nem fenntartható 
helyettesítést, az adóelkerülést vagy a 
gazdasági tevékenység áthelyezését 
harmadik országokba; rámutat arra, hogy 
az erőforrásokra kivetett adó értékesebbé 
tenné az erőforrásokat, aminek 
következtében javulna a nyersanyagok 
felhasználása, újrahasznosítása és 
újrafelhasználása, illetve csökkenne az 
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erőforrások exportja;

Or. en

Módosítás 96
Karl-Heinz Florenz, Judith A. Merkies

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11 a. bátorítja a Bizottságot, hogy az 
„Innovatív Unió” kiemelt 
kezdeményezéssel összhangban folytassa a 
nyersanyagokra vonatkozó innovatív 
partnerség előkészítését, és hangsúlyozza 
annak fontosságát, hogy már korai 
szakaszban szoros együttműködés 
alakuljon ki az e vonatkozásban érintett 
valamennyi intézmény között;

Or. en

Módosítás 97
Judith A. Merkies, Marita Ulvskog

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. véleménye szerint elő kell mozdítani, 
hogy a termékek – és ennek következtében 
a nyersanyagok és a biotikus anyagok –
élettartama hosszabb legyen, miután 
kitermelésük, felhasználásuk és 
ártalmatlanításuk nagy hatást gyakorol a 
földhasználatra, a vizekre, az energiára és 
a közlekedésre; rámutat arra, hogy a 
nyersanyag-stratégiát be kell építeni az 
átfogóbb Európa 2020 stratégiába, e 
stratégia általános céljainak alapvető 
részeként, célzottabb erőforrás-



PE466.974v01-00 58/58 AM\868777HU.doc

HU

hatékonysági innovációt sürget, és 
rámutat arra, hogy az anyagok 
felhasználásában mutatott nagyobb 
hatékonyság jelentős hatást gyakorol az 
iparra és a közlekedési ágazatra;

Or. en

Módosítás 98
Kathleen Van Brempt

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11 a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
gyűjtsön adatokat a hulladéklerakók 
bányászata révén történő nyersanyag-
visszanyerésben rejlő potenciálról az 
Unióban, és dolgozza ki a 
hulladéklerakókban zajló kitermelés 
feltételeire vonatkozó előírásokat, 
beleértve egyéb erőforrások lehetséges 
visszanyerését, az elsődleges 
nyersanyagok kitermeléséhez mért 
energiahatékonyságot, a környezetre és az 
emberi egészségre gyakorolt lehetséges 
hatást (például üvegházhatást okozó 
gázok és mérgező anyagok kibocsátása), 
valamint az energiatermelés és a tájkép 
helyreállítása tekintetében kínálkozó 
lehetőségeket;

Or. en


