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Módosítás 183
Richard Seeber

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 24 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24. Noha az elmúlt húsz évben jelentősen 
csökkent az uniós környezetbe kijutó 
nitrogén és foszfor mennyisége, a túlzott 
tápanyagterhelés továbbra is hátrányosan 
befolyásolja a levegő- és vízminőséget és 
negatív hatással van az ökoszisztémákra, 
ami jelentős egészségproblémák forrása az 
emberre nézve. Különösen az ésszerűtlen 
műtrágyahaszálatból és a nem megfelelő 
szennyvízkezelésből eredő 
ammóniaterhelés problémáját kell sürgősen 
megoldani a tápanyagterhelés további 
jelentős csökkentéséhez. További 
erőfeszítéseket kell tenni a tápanyagciklus 
költség- és erőforrás-hatékonyabb kezelése 
és a műtrágyahasználat hatékonyabbá 
tétele érdekében is. E kihívások 
kezeléséhez a környezetre vonatkozó uniós 
szabályozást jobban érvényre kell juttatni, 
továbbá szükség szerint szigorítani kell a 
szabványokat, és a tápanyagciklus 
tárgykörét holisztikusabban – a túlzott 
tápanyagterhelés és az eutrofizálódás 
tárgyában meglévő uniós politikák 
összekapcsolásával és szerves egységbe 
foglalásával – kell megközelíteni.

24. Noha az elmúlt húsz évben jelentősen 
csökkent az uniós környezetbe kijutó 
nitrogén és foszfor mennyisége, a túlzott 
tápanyagterhelés továbbra is hátrányosan 
befolyásolja a levegő- és vízminőséget és 
negatív hatással van az ökoszisztémákra, 
ami jelentős egészségproblémák forrása az 
emberre nézve. Különösen az ésszerűtlen 
műtrágyahasználatból és a nem megfelelő 
szennyvízkezelésből eredő 
ammóniaterhelés problémáját kell sürgősen 
megoldani a tápanyagterhelés további 
jelentős csökkentéséhez. További 
erőfeszítéseket kell tenni a tápanyagciklus 
költség- és erőforrás-hatékonyabb kezelése 
és a műtrágyahasználat hatékonyabbá 
tétele érdekében is. E kihívások 
kezeléséhez a környezetre vonatkozó uniós 
szabályozást jobban érvényre kell juttatni, 
továbbá szükség szerint szigorítani kell a
szabványokat, és a tápanyagciklus 
tárgykörét holisztikusabban – a túlzott 
tápanyagterhelés és az eutrofizálódás 
tárgyában meglévő uniós politikák 
összekapcsolásával és szerves egységbe 
foglalásával – kell megközelíteni. Fontos 
továbbá e területre vonatkozóan a 
lakosság környezettudatosságának további 
növelése. Ennek pedig a műtrágya és a 
növényvédő szerek magántulajdonú 
kertekben és zöld területeken való 
csökkentett mértékű használatában kell 
megjelennie.

Or. de
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Módosítás 184
Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 24 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a. A program több célja szempontjából 
előnyösek lennének a kevésbé intenzív 
állattenyésztési módszerek, mivel ezzel 
csökkenhetne a nitrogén- és 
foszforkibocsátás, a biológiai sokféleséget 
fenyegető veszély, és javulhatna a talaj-, 
levegő- és vízminőség.

Or. en

Módosítás 185
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 25 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. A biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
stratégia keretében intézkedésekre kerül 
sor az ökoszisztémák 15%-ának 
helyreállítása és a zöld infrastruktúrák 
fokozottabb igénybevétele érdekében. Ezek 
az intézkedések segíteni fognak a 
földterületek elaprózódásának 
leküzdésében, tovább fogják fejleszteni a 
természeti tőkét, és ellenállóbbá fogják 
tenni az ökoszisztémákat, ezenkívül 
költséghatékony megoldásokat kínálhatnak 
az éghajlatváltozás enyhítésére és az ahhoz 
való alkalmazkodásra, valamint a 
katasztrófakockázat-kezelésre. Addig is a 
természeti tőkeállomány megőrzését fogják 
szolgálni – különböző szinteken – az 
ökoszisztémák és szolgáltatásaik 
feltérképezése és értékelése érdekében tett 
tagállami erőfeszítések és a „nettó 
veszteség elkerülésére” irányuló, 2015-ben 

25. A biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
stratégia keretében intézkedésekre kerül 
sor az Unióban az ökoszisztémák 15%-
ának 2020-ig történő helyreállítása – ezt 
azonban minimumnak tekintve, és kéri, 
hogy az EU tűzzön ki olyan lényegesen 
magasabb helyreállítási célt, amely 
tükrözi saját ambiciózusabb kiemelt célját 
és 2050-es helyzetre vonatkozó jövőképét –
és a zöld infrastruktúrák fokozottabb 
igénybevétele érdekében. Ezek az 
intézkedések segíteni fognak a 
földterületek elaprózódásának 
leküzdésében. A madárvédelmi és az 
élőhelyvédelmi irányelv teljes körű 
végrehajtásának kiegészítéseként ezek az 
intézkedések még inkább hozzá fognak 
járulni az egészséges és ellenállóképes 
ökoszisztémák létrehozásához és 
fenntartásához és szolgáltatásaik 
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esedékes kezdeményezés. Az 
ökoszisztéma-szolgáltatások gazdasági 
értéke 2020-ra az uniós és országos szintű 
számviteli és jelentéstételi rendszerek 
szerves részévé válik: ez javulást fog hozni 
az Európai Unió természeti tőkéjével való 
gazdálkodásban.

javításához, tovább fogják fejleszteni a 
természeti tőkét, és ellenállóbbá fogják 
tenni az ökoszisztémákat, ezenkívül 
költséghatékony megoldásokat kínálhatnak 
az éghajlatváltozás enyhítésére és az ahhoz 
való alkalmazkodásra, valamint a 
katasztrófakockázat-kezelésre. Addig is a 
természeti tőkeállomány megőrzését fogják 
szolgálni az ökoszisztémák és 
szolgáltatásaik feltérképezése és értékelése 
érdekében tett tagállami erőfeszítések és a 
„nettó veszteség elkerülésére” irányuló, 
2015-ben esedékes kezdeményezés. Az 
ökoszisztéma-szolgáltatások gazdasági 
értéke 2020-ra az uniós és országos szintű 
számviteli és jelentéstételi rendszerek 
szerves részévé válik: ez javulást fog hozni 
az Európai Unió természeti tőkéjével való 
gazdálkodásban.

Or. en

Módosítás 186
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 25 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. A biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
stratégia keretében intézkedésekre kerül 
sor az ökoszisztémák 15%-ának 
helyreállítása és a zöld infrastruktúrák 
fokozottabb igénybevétele érdekében. Ezek 
az intézkedések segíteni fognak a 
földterületek elaprózódásának 
leküzdésében, tovább fogják fejleszteni a 
természeti tőkét, és ellenállóbbá fogják 
tenni az ökoszisztémákat, ezenkívül 
költséghatékony megoldásokat kínálhatnak 
az éghajlatváltozás enyhítésére és az ahhoz 
való alkalmazkodásra, valamint a 
katasztrófakockázat-kezelésre. Addig is a 
természeti tőkeállomány megőrzését fogják 
szolgálni – különböző szinteken – az 

25. A biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
stratégia keretében intézkedésekre kerül 
sor az ökoszisztémák 15%-ának 
helyreállítása és a zöld infrastruktúrák 
fokozottabb igénybevétele érdekében. Ezek 
az intézkedések segíteni fognak a 
földterületek elaprózódásának 
leküzdésében, tovább fogják fejleszteni a 
természeti tőkét, és ellenállóbbá fogják 
tenni az ökoszisztémákat, ezenkívül 
költséghatékony megoldásokat kínálhatnak 
az éghajlatváltozás enyhítésére és az ahhoz 
való alkalmazkodásra, valamint a 
katasztrófakockázat-kezelésre. A tagállami 
jellemzőket és kiindulási pontokat 
azonban az intézkedések során figyelembe 
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ökoszisztémák és szolgáltatásaik 
feltérképezése és értékelése érdekében tett 
tagállami erőfeszítések és a „nettó 
veszteség elkerülésére” irányuló, 2015-ben 
esedékes kezdeményezés. Az 
ökoszisztéma-szolgáltatások gazdasági 
értéke 2020-ra az uniós és országos szintű 
számviteli és jelentéstételi rendszerek 
szerves részévé válik: ez javulást fog hozni 
az Európai Unió természeti tőkéjével való 
gazdálkodásban.

kell venni. Addig is a természeti 
tőkeállomány megőrzését fogják szolgálni 
– különböző szinteken – az ökoszisztémák 
és szolgáltatásaik feltérképezése és 
értékelése érdekében tett tagállami 
erőfeszítések és a „nettó veszteség 
elkerülésére” irányuló, 2015-ben esedékes 
kezdeményezés. Az ökoszisztéma-
szolgáltatások gazdasági értéke 2020-ra az 
uniós és országos szintű számviteli és 
jelentéstételi rendszerek szerves részévé 
válik: ez javulást fog hozni az Európai 
Unió természeti tőkéjével való 
gazdálkodásban.

Or. fi

Módosítás 187
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. Az Európai Unió természeti tőkéjének 
védelme, megőrzése és fejlesztése 
érdekében a program biztosítani fogja, 
hogy 2020-ra:

26. Az Európai Unió természeti tőkéjének 
védelme, megőrzése és fejlesztése 
érdekében a programnak biztosítania kell, 
hogy 2020-ra

Or. it

Módosítás 188
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. Az Európai Unió természeti tőkéjének 
védelme, megőrzése és fejlesztése 
érdekében a program biztosítani fogja, 
hogy 2020-ra:

26. Az Európai Unió természeti tőkéjének 
védelme, megőrzése és fenntartható 
felhasználásának fejlesztése érdekében a 
program biztosítani fogja, hogy 2020-ra:
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Or. en

Módosítás 189
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megálljon a biodiverzitás csökkenése és 
az ökoszisztémák romlása, az 
ökoszisztémák és szolgáltatásaik pedig 
fennmaradjanak és javuljanak;

a) megálljon a biodiverzitás csökkenése és 
az ökoszisztémák romlása, az 
ökoszisztémák és szolgáltatásaik – ideértve 
a halállományokat – pedig ne csak
fennmaradjanak, hanem javuljanak is;

Or. en

Módosítás 190
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megálljon a biodiverzitás csökkenése és 
az ökoszisztémák romlása, az 
ökoszisztémák és szolgáltatásaik pedig 
fennmaradjanak és javuljanak;

a) megálljon a biodiverzitás csökkenése és 
az ökoszisztémák romlása, az 
ökoszisztémák és szolgáltatásaik pedig 
fennmaradjanak, helyreálljanak és 
javuljanak, különösen az elsőbbségi 
cselekvési keretekkel támogatott Natura 
2000 hálózat teljes körű megvalósítása és 
eredményes megőrzése, valamint a nettó 
veszteség elkerülésére vonatkozó elv 
végrehajtása révén;

Or. en

Módosítás 191
Anna Rosbach
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az édesvizek, valamint az átmeneti és a 
part menti vizek terhelésének hatása 
jelentősen csökkenjen, s ezáltal sikerüljön 
elérni, fenntartani és meghaladni a víz-
keretirányelv szerinti jó állapotot;

b) az édesvizek, valamint az átmeneti és a 
part menti vizek terhelésének hatása 
jelentősen csökkenjen, s ezáltal sikerüljön 
elérni, fenntartani és lehetőleg meghaladni 
a víz-keretirányelv szerinti jó állapotot;

Or. en

Módosítás 192
Richard Seeber, Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az édesvizek, valamint az átmeneti és a 
part menti vizek terhelésének hatása 
jelentősen csökkenjen, s ezáltal sikerüljön 
elérni, fenntartani és meghaladni a víz-
keretirányelv szerinti jó állapotot;

b) az édesvizek, valamint az átmeneti és a 
part menti vizek terhelésének hatása 
jelentősen csökkenjen, s ezáltal – többek 
között a kölcsönös megfeleltetésre 
irányuló intézkedések révén – sikerüljön 
elérni, fenntartani és meghaladni a víz-
keretirányelv szerinti jó állapotot;

Or. de

Módosítás 193
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tengervizek terhelésének hatása 
jelentősen csökkenjen, s ezáltal sikerüljön 
elérni, fenntartani és meghaladni a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelvben szerinti jó 

c) a tengervizek terhelésének hatása 
jelentősen csökkenjen, s ezáltal sikerüljön 
elérni, fenntartani és meghaladni a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelvben szerinti jó 
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környezetvédelmi állapotot; környezetvédelmi állapotot. Ez hozzá fog 
járulni a biológiai sokféleség és a tengeri 
környezet megőrzéséhez is;

Or. en

Módosítás 194
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a levegőszennyezésnek az 
ökoszisztémákra és a biológiai 
sokféleségre gyakorolt hatásai tovább
csökkenjenek;

d) a levegőszennyezésnek az 
ökoszisztémákra és a biológiai 
sokféleségre gyakorolt hatásai jelentősen
csökkenjenek, a kritikus terhelések és 
szintek túllépésének elkerülésére 
vonatkozó hosszú távú célkitűzés elérése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 195
Christa Klaß, Britta Reimers

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az uniós földgazdálkodás fenntartható 
legyen, a talaj megfelelő védelemben 
részesüljön, és jó úton haladjon a 
szennyezett helyszínek helyreállítása;

e) az uniós földgazdálkodás fenntartható 
legyen, a tagállamokban a talaj megfelelő 
védelemben részesüljön, és jó úton 
haladjon a szennyezett helyszínek 
tagállamok általi helyreállítása;

Or. de

Módosítás 196
Anna Rosbach
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az uniós földgazdálkodás fenntartható 
legyen, a talaj megfelelő védelemben 
részesüljön, és jó úton haladjon a 
szennyezett helyszínek helyreállítása;

e) az uniós földgazdálkodás fenntartható 
legyen, a talaj megfelelő védelemben 
részesüljön, a mezőgazdasági földterületek 
talajtermékenysége fokozódjon, és jó úton 
haladjon a szennyezett helyszínek 
helyreállítása;

Or. en

Módosítás 197
Margrete Auken, Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az uniós földgazdálkodás fenntartható 
legyen, a talaj megfelelő védelemben 
részesüljön, és jó úton haladjon a 
szennyezett helyszínek helyreállítása;

e) az uniós földgazdálkodás fenntartható 
legyen, a talaj egy kötelező érvényű jogi 
kereten belül megfelelő védelemben 
részesüljön, és jó úton haladjon a 
szennyezett helyszínek helyreállítása;

Or. en

Módosítás 198
Marit Paulsen, Riikka Manner

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az erdők és az általuk nyújtott 
szolgáltatások védelemben részesüljenek, 
és fokozódjon az éghajlatváltozással és a 
tűzvészekkel szembeni ellenálló 
képességük;

g) az erdők és az általuk nyújtott 
szolgáltatások sokasága védelemben 
részesüljön, ezekkel fenntarthatóan 
gazdálkodjanak, és fokozódjon az 
éghajlatváltozással és a tűzvészekkel 
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szembeni ellenálló képességük, mivel az 
erdők fontos megújuló 
nyersanyagforrások;

Or. en

Módosítás 199
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az erdők és az általuk nyújtott 
szolgáltatások védelemben részesüljenek, 
és fokozódjon az éghajlatváltozással és a 
tűzvészekkel szembeni ellenálló 
képességük;

g) az erdőkkel fenntarthatóan 
gazdálkodjanak, védve ezzel az általuk 
nyújtott szolgáltatásokat, és fokozva az 
éghajlatváltozással, tűzvészekkel, 
viharokkal, kártevőkkel és betegségekkel
szembeni ellenálló képességüket;

Or. en

Indokolás

A programnak ahelyett, hogy pusztán az erdők védelmére összpontosít, ki kell emelnie a 
fenntartható erdőgazdálkodás szerepét.

Módosítás 200
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) teljes mértékben megvalósuljon a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós 
stratégia;

a) további késedelem nélkül teljes 
mértékben megvalósuljon a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos uniós stratégia;

Or. en
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Módosítás 201
Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) teljes mértékben megvalósuljon a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós 
stratégia;

a) teljes mértékben megvalósuljon a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos uniós 
stratégia és szigorodjanak a szárazföldi és 
tengeri élőhelyek és fajok megőrzésére 
vonatkozó uniós jogszabályok;

Or. en

Módosítás 202
Richard Seeber, Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) teljes mértékben megvalósuljon az 
európai vízkincs megőrzéséről szóló terv;

b) teljes mértékben megvalósuljon a 
vízügyi keretirányelv és – többek között a 
kölcsönös megfeleltetésre irányuló 
intézkedések révén – az európai vízkincs 
megőrzéséről szóló terv;

Or. de

Módosítás 203
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) teljes mértékben megvalósuljon az 
európai vízkincs megőrzéséről szóló terv;

b) teljes mértékben megvalósuljon az 
európai vízkincs megőrzéséről szóló terv 
figyelembe véve azonban a tagállamok 
közötti eltéréseket és sajátos jellemzőiket;
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Or. fi

Módosítás 204
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fokozott erőfeszítések történjenek 
többek között a halállományok egészséges 
szintjének 2020-ig történő helyreállítása 
érdekében – kezdve azzal, hogy 2015-től 
minden halászat legfeljebb a legnagyobb 
fenntartható hozamnak megfelelő 
mennyiségben halásszon –, valamint uniós 
szintű célérték kerüljön megállapításra a 
tengeri hulladék mennyiségi csökkentésére;

c) fokozott erőfeszítések történjenek 
többek között a halállományok egészséges 
szintjének 2020-ig történő helyreállítása 
érdekében – kezdve azzal, hogy 2015-től 
minden halászat legfeljebb a legnagyobb 
fenntartható hozamnak megfelelő 
mennyiségben halásszon –, uniós szintű 
célérték kerüljön megállapításra a tengeri 
hulladék mennyiségi csökkentésére, 
valamint aktív támogatásban 
részesüljenek a tengeri hulladékkal való 
szennyezés megelőzését és leküzdését 
célzó, a köz- és magánszférából érkező 
kezdeményezések, többek között a 
„hulladékhalászat” kategóriájába tartozó 
kezdeményezések;

Or. en

Módosítás 205
Matthias Groote

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fokozott erőfeszítések történjenek 
többek között a halállományok egészséges 
szintjének 2020-ig történő helyreállítása 
érdekében – kezdve azzal, hogy 2015-től 
minden halászat legfeljebb a legnagyobb 
fenntartható hozamnak megfelelő 
mennyiségben halásszon –, valamint uniós 

c) fokozott erőfeszítések történjenek 
többek között a halállományok egészséges 
szintjének 2020-ig történő helyreállítása 
érdekében – kezdve azzal, hogy 2015-től 
minden halászat legfeljebb a legnagyobb 
fenntartható hozamnak megfelelő 
mennyiségben halásszon –, valamint uniós 
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szintű célérték kerüljön megállapításra a 
tengeri hulladék mennyiségi csökkentésére;

szintű célérték kerüljön megállapításra a 
tengeri hulladék mennyiségi csökkentésére; 
létrejöjjön továbbá az integrált és 
koherens parti gazdálkodás a 
környezetvédelem, valamint a tengerek és 
a tengerparti területek fenntartható 
használata közötti hosszú távú egyensúly 
biztosítása érdekében;

Or. de

Módosítás 206
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fokozott erőfeszítések történjenek az 
uniós levegőminőségi szabályozással való 
teljes összhang eléréséhez, továbbá 
stratégiai célértékek és cselekvések 
kerüljenek meghatározásra a 2020 utáni 
időszakra;

d) az eltérő földrajzi és éghajlati 
jellemzőket figyelembe véve fokozott 
erőfeszítések történjenek az uniós 
levegőminőségi szabályozással való teljes 
összhang eléréséhez, továbbá stratégiai 
célértékek és cselekvések kerüljenek 
meghatározásra a 2020 utáni időszakra;

Or. it

Módosítás 207
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) fokozott erőfeszítések történjenek az 
uniós levegőminőségi szabályozással való 
teljes összhang eléréséhez, továbbá 
stratégiai célértékek és cselekvések 
kerüljenek meghatározásra a 2020 utáni 
időszakra;

d) elérjék az uniós levegőminőségi 
szabályozással való teljes összhangot, 
továbbá stratégiai célértékek és 
cselekvések kerüljenek meghatározásra a 
2020 utáni időszakra;
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Or. en

Módosítás 208
Andrés Perelló Rodríguez

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a szennyezett helyszínek helyreállítása 
és a földhasználati megfontolásoknak az 
összehangolt – valamennyi érintett 
kormányzati szint bevonásával történő –
döntéshozatalba való fokozottabb 
integrálása érdekében, s ehhez a talajra és a 
földterületekre mint erőforrásra 
vonatkozóan célértékek és a földhasználat 
tervezésére vonatkozóan célkitűzések 
kerüljenek elfogadásra;

e) a szennyezett helyszínek helyreállítása 
és a földhasználati megfontolásoknak az 
összehangolt – valamennyi érintett 
kormányzati szint bevonásával történő –
döntéshozatalba való fokozottabb 
integrálása érdekében, s ehhez a talajra és a 
földterületekre mint erőforrásra 
vonatkozóan célok és kötelező érvényű 
jogszabályok, valamint a földhasználat 
tervezésére vonatkozóan célkitűzések 
kerüljenek elfogadásra;

Or. es

Módosítás 209
Christa Klaß, Britta Reimers

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) fokozott erőfeszítések történjenek a 
talajerózió visszaszorítása, a talaj 
szervesanyag-tartalmának növelése, a 
szennyezett helyszínek helyreállítása és a 
földhasználati megfontolásoknak az 
összehangolt – valamennyi érintett 
kormányzati szint bevonásával történő –
döntéshozatalba való fokozottabb 
integrálása érdekében, s ehhez a talajra és a 
földterületekre mint erőforrásra 
vonatkozóan célértékek és a földhasználat 
tervezésére vonatkozóan célkitűzések 

e) fokozott erőfeszítések történjenek 
nemzeti szinten a talajerózió 
visszaszorítása, a talaj szervesanyag-
tartalmának növelése, a szennyezett 
helyszínek helyreállítása és a 
földhasználati megfontolásoknak az 
összehangolt – valamennyi érintett 
kormányzati szint bevonásával történő –
döntéshozatalba való fokozottabb 
integrálása érdekében, s ehhez a talajra és a 
földterületekre mint erőforrásra 
vonatkozóan célértékek és a földhasználat 
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kerüljenek elfogadásra; tervezésére vonatkozóan célkitűzések 
kerüljenek elfogadásra;

nemzeti szinten fokozott erőfeszítések 
történjenek a földhasználat csökkentése és 
az élelmiszerek, takarmányok és megújuló 
nyersanyagok termelésére szolgáló 
mezőgazdasági földterületek 
megőrzésének előmozdítása érdekében;

Or. de

Módosítás 210
Richard Seeber

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 2 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) további lépések történjenek a 
nitrogén- és foszforkibocsátás 
csökkentésére, beleértve a települési és 
ipari szennyvízből és a 
műtrágyahasználatból származó kibocsátás 
csökkentését is;

f) további lépések történjenek a nitrogén és 
foszforkibocsátás csökkentésére, beleértve 
a települési és ipari szennyvízből és a 
műtrágyahasználatból származó kibocsátás 
csökkentését is; a műtrágyák és a 
növényvédő szerek különösen a 
magántulajdonban lévő kertekben és zöld 
területeken való használatának 
csökkentésére irányuló kezdeményezések 
révén növeljék a lakosság 
környezettudatosságát;

Or. de

Módosítás 211
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 2 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) további lépések történjenek a 
nitrogén- és foszforkibocsátás 
csökkentésére, beleértve a települési és 

f) további lépések történjenek a 
nitrogén- és foszforkibocsátás 
csökkentésére, beleértve a forrásnál 
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ipari szennyvízből és a 
műtrágyahasználatból származó kibocsátás 
csökkentését is;

történő jobb ellenőrzésen keresztül a 
települési és ipari szennyvízből és a 
műtrágyák használatának jobb 
ellenőrzésén keresztül a 
műtrágyahasználatból származó kibocsátás 
csökkentését is;

Or. en

Módosítás 212
Elena Oana Antonescu

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 2 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) további lépések történjenek a 
nitrogén- és foszforkibocsátás 
csökkentésére, beleértve a települési és 
ipari szennyvízből és a 
műtrágyahasználatból származó kibocsátás 
csökkentését is;

f) további lépések történjenek a 
nitrogén- és foszforkibocsátás 
csökkentésére, beleértve a forrásnál 
történő jobb ellenőrzésen keresztül a 
települési és ipari szennyvízből és a 
műtrágyák használatának jobb 
ellenőrzésén keresztül a 
műtrágyahasználatból származó kibocsátás 
csökkentését is;

Or. en

Módosítás 213
Gaston Franco

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 2 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) további lépések történjenek a nitrogén-
és foszforkibocsátás csökkentésére, 
beleértve a települési és ipari szennyvízből 
és a műtrágyahasználatból származó 
kibocsátás csökkentését is;

f) további lépések történjenek a 
nitrogénkibocsátás csökkentésére, 
valamint a foszforkibocsátás csökkentésére
és hasznosítására, beleértve a települési és 
ipari szennyvízből és a 
műtrágyahasználatból származó kibocsátás 
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csökkentését is;

Or. fr

Indokolás

Ösztönözni kell a mezőgazdaság számára alapvető anyagot jelentő foszfor hasznosítását, 
amelynek természetes lelőhelyei fokozatosan kiapadnak, a települési szennyvízben azonban 
jelentős mennyiségben előfordul.

Módosítás 214
Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 2 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a környezetvédelmi célkitűzéseknek az 
agrárpolitikában való jobb 
érvényesítésével előmozdítsák a
termőföldhöz kötött, fenntartható 
állattenyésztési rendszerekre való átállást; 

Or. en

Módosítás 215
Marit Paulsen, Riikka Manner

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 2 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) olyan új uniós erdészeti stratégia 
kerüljön kidolgozásra és végrehajtásra, 
amely figyelembe veszi az erdőkkel 
szembeni igények és az erdők előnyeinek 
sokféleségét, és stratégiaibb erdővédelmi 
és -fejlesztési megközelítést szorgalmaz.

g) olyan új uniós erdészeti stratégia 
kerüljön kidolgozásra és végrehajtásra, 
amely figyelembe veszi az erdőkkel 
szembeni igények és az erdők előnyeinek 
sokféleségét, és stratégiaibb erdővédelmi 
és -fejlesztési megközelítést szorgalmaz, a 
fenntartható erdészet különböző 
regionális feltételeinek egyidejű 
tiszteletben tartása mellett.
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Or. en

Módosítás 216
Andrés Perelló Rodríguez

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 2 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) olyan új uniós erdészeti stratégia
kerüljön kidolgozásra és végrehajtásra, 
amely figyelembe veszi az erdőkkel 
szembeni igények és az erdők előnyeinek 
sokféleségét, és stratégiaibb erdővédelmi 
és -fejlesztési megközelítést szorgalmaz.

g) az új uniós erdészeti stratégia mellett 
olyan új közös uniós erdészeti politika
kerüljön kidolgozásra és végrehajtásra, 
amely figyelembe veszi az erdőkkel 
szembeni igények és az erdők előnyeinek 
sokféleségét, és stratégiaibb erdővédelmi 
és -fejlesztési megközelítést szorgalmaz.

Or. es

Módosítás 217
Andrés Perelló Rodríguez

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 26 pont – 2 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) olyan új uniós erdészeti stratégia 
kerüljön kidolgozásra és végrehajtásra, 
amely figyelembe veszi az erdőkkel 
szembeni igények és az erdők előnyeinek 
sokféleségét, és stratégiaibb erdővédelmi 
és -fejlesztési megközelítést szorgalmaz.

g) olyan új uniós erdészeti stratégia 
kerüljön kidolgozásra és végrehajtásra, 
amely figyelembe veszi az erdőkkel 
szembeni igények és az erdők előnyeinek 
sokféleségét, stratégiaibb erdővédelmi és -
fejlesztési megközelítést szorgalmaz, és
elkülöníti az erdőtüzek megfékezéséhez 
szükséges anyagi és emberi erőforrásokat.

Or. es

Módosítás 218
Giancarlo Scottà
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2. sz. kiemelt célkitűzés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. sz. kiemelt célkitűzés: erőforrás-
hatékony, környezetbarát és versenyképes 
uniós gazdaság kialakítása

2. sz. kiemelt célkitűzés: alacsony szén-
dioxid-kibocsátású, erőforrás-hatékony, 
környezetbarát és ökoszisztéma-kímélő
körkörös gazdaság versenyképessé tétele

Or. it

(Lásd a 2. cikk (1) bekezdése b) pontjának módosítását.)

Módosítás 219
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 2. sz. kiemelt célkitűzés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. sz. kiemelt célkitűzés: erőforrás-
hatékony, környezetbarát és versenyképes 
uniós gazdaság kialakítása

2. sz. kiemelt célkitűzés: erőforrás-
hatékony, környezetbarát, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású és versenyképes uniós 
gazdaság kialakítása

Or. fr

Módosítás 220
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 27 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. Az Európa 2020 stratégia „Erőforrás-
hatékony Európa” kiemelt 
kezdeményezésének az a célja, hogy 
támogassa az átállást egy olyan 
gazdaságra, amely hatékonyan használja 
fel az erőforrásokat, a növekedést teljesen
függetleníti az erőforrás- és 
energiafelhasználástól és annak környezeti 

27. Az Európa 2020 stratégia „Erőforrás-
hatékony Európa” kiemelt 
kezdeményezésének az a célja, hogy 
versenyképessé tegyen egy olyan 
gazdaságot, amely hatékonyan használja 
fel az erőforrásokat, a növekedést a 
lehetőségekhez mérten függetleníti az 
erőforrás- és energiafelhasználástól és 
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hatásaitól, kevesebb üvegházhatású 
gázkibocsátással jár, a hatékonyságot és az 
innovációt a versenyképesség szolgálatába
állítja, és előmozdítja az 
energiabiztonságot. E kezdeményezésnek 
kulcsfontosságú építőeleme az erőforrás-
hatékony Európa megvalósításának 
ütemterve és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 
megvalósításának ütemterve: ezek jelölik 
ki a célkitűzések eléréséhez végrehajtandó 
cselekvések keretét.

annak környezeti hatásaitól, kevesebb 
üvegházhatású gázkibocsátással jár, az 
innovációt helyezi a középpontba, és 
előmozdítja az energiabiztonságot. E 
kezdeményezésnek kulcsfontosságú 
építőeleme az erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemterve és az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes 
gazdaság megvalósításának ütemterve:
ezeken alapulhatnak a célkitűzések 
eléréséhez végrehajtandó cselekvésekkel 
kapcsolatos, lehetséges forgatókönyvek.

Or. it

Módosítás 221
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 27 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. Az Európa 2020 stratégia „Erőforrás-
hatékony Európa” kiemelt 
kezdeményezésének az a célja, hogy 
támogassa az átállást egy olyan 
gazdaságra, amely hatékonyan használja 
fel az erőforrásokat, a növekedést teljesen 
függetleníti az erőforrás- és 
energiafelhasználástól és annak környezeti 
hatásaitól, kevesebb üvegházhatású 
gázkibocsátással jár, a hatékonyságot és az 
innovációt a versenyképesség szolgálatába 
állítja, és előmozdítja az 
energiabiztonságot. E kezdeményezésnek 
kulcsfontosságú építőeleme az erőforrás-
hatékony Európa megvalósításának 
ütemterve és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 
megvalósításának ütemterve: ezek jelölik 
ki a célkitűzések eléréséhez végrehajtandó 
cselekvések keretét.

27. Az Európa 2020 stratégia „Erőforrás-
hatékony Európa” kiemelt 
kezdeményezésének az a célja, hogy 
támogassa az átállást egy olyan 
gazdaságra, amely hatékonyan használja 
fel az erőforrásokat, a növekedést teljesen 
függetleníti az erőforrás- és 
energiafelhasználástól és annak környezeti 
hatásaitól, kevesebb üvegházhatású 
gázkibocsátással jár, a hatékonyságot és az 
innovációt a versenyképesség szolgálatába 
állítja, és előmozdítja az 
energiabiztonságot. Kulcsfontosságú 
kiindulási pont az erőforrás-hatékony 
Európa megvalósításának ütemterve és az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság megvalósításának 
ütemtervéről szóló bizottsági javaslat, a 
2050-ig szóló energiaügyi ütemterv és a 
közlekedésről szóló fehér könyv: ezek 
jelölik ki a célkitűzések eléréséhez 
végrehajtandó cselekvések keretét a 2015-
ben megkötendő új, globális éghajlati 
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megállapodáson belül.

Or. en

Módosítás 222
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 27 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. Az Európa 2020 stratégia „Erőforrás-
hatékony Európa” kiemelt 
kezdeményezésének az a célja, hogy 
támogassa az átállást egy olyan 
gazdaságra, amely hatékonyan használja 
fel az erőforrásokat, a növekedést teljesen 
függetleníti az erőforrás- és 
energiafelhasználástól és annak környezeti 
hatásaitól, kevesebb üvegházhatású 
gázkibocsátással jár, a hatékonyságot és az 
innovációt a versenyképesség szolgálatába 
állítja, és előmozdítja az 
energiabiztonságot. E kezdeményezésnek 
kulcsfontosságú építőeleme az erőforrás-
hatékony Európa megvalósításának 
ütemterve és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 
megvalósításának ütemterve: ezek jelölik 
ki a célkitűzések eléréséhez végrehajtandó 
cselekvések keretét.

27. Az Európa 2020 stratégia „Erőforrás-
hatékony Európa” kiemelt 
kezdeményezésének az a célja, hogy 
támogassa az átállást egy olyan 
gazdaságra, amely hatékonyan használja 
fel az erőforrásokat, a növekedést teljesen 
függetleníti az erőforrás- és 
energiafelhasználástól és annak környezeti 
hatásaitól, kevesebb üvegházhatású 
gázkibocsátással jár, a hatékonyságot és az 
innovációt a versenyképesség szolgálatába 
állítja, és előmozdítja az 
energiabiztonságot. E kezdeményezésnek 
kulcsfontosságú építőeleme az erőforrás-
hatékony Európa megvalósításának 
ütemterve, az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 
megvalósításának ütemterve és a bevált 
gyakorlatok tagállamok közötti cseréje: 
ezek jelölik ki a célkitűzések eléréséhez 
végrehajtandó cselekvések keretét.

Or. en

Módosítás 223
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 27 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. Az Európa 2020 stratégia „Erőforrás-
hatékony Európa” kiemelt 
kezdeményezésének az a célja, hogy 
támogassa az átállást egy olyan 
gazdaságra, amely hatékonyan használja 
fel az erőforrásokat, a növekedést teljesen 
függetleníti az erőforrás- és 
energiafelhasználástól és annak környezeti 
hatásaitól, kevesebb üvegházhatású 
gázkibocsátással jár, a hatékonyságot és az 
innovációt a versenyképesség szolgálatába 
állítja, és előmozdítja az 
energiabiztonságot. E kezdeményezésnek 
kulcsfontosságú építőeleme az erőforrás-
hatékony Európa megvalósításának 
ütemterve és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, versenyképes gazdaság 
megvalósításának ütemterve: ezek jelölik 
ki a célkitűzések eléréséhez végrehajtandó 
cselekvések keretét.

27. Az Európa 2020 stratégia „Erőforrás-
hatékony Európa” kiemelt 
kezdeményezésének az a célja, hogy 
támogassa az átállást egy olyan 
gazdaságra, amely hatékonyan használja 
fel az erőforrásokat, összességében 
csökkenti az erőforrások kitermelését és 
felhasználását, a növekedést teljesen 
függetleníti az erőforrás- és 
energiafelhasználástól és annak környezeti 
hatásaitól, kevesebb üvegházhatású 
gázkibocsátással jár, a hatékonyságot és az 
innovációt a versenyképesség szolgálatába 
állítja, és előmozdítja az energia- és 
erőforrás-biztonságot. E 
kezdeményezésnek kulcsfontosságú 
építőeleme az erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemterve és az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes 
gazdaság megvalósításának ütemterve: 
ezek jelölik ki a célkitűzések eléréséhez 
végrehajtandó cselekvések keretét.

Or. en

Módosítás 224
Riikka Manner

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 27 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. A biogazdaság az intelligens és zöld 
európai növekedés kulcsa. A 
biogazdaságnak különösen jelentős 
hatása van az Európai Unió regionális 
gazdaságaira, illetve elősegíti a gazdasági 
növekedést és munkahelyeket teremt. A 
biogazdaság a nyersanyagok kínálati 
láncaiba történő beruházásokat igényel 
annak érdekében, hogy a nyersanyagok 
elérhetősége biztosított legyen.
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Or. fi

Módosítás 225
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 28 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. Mivel az erőforrások egyre drágábbak 
és szűkösebbek, és beszerzésük egyre 
körülményesebb, a versenyképesség 
fokozásához energiahatékonyág-növelő 
innovációra van szükség a gazdaság 
minden területén. Az innovációnak – az 
ökoinnovációnak is – a vállalkozói szektor 
a fő motorja. Ám a piacok önmagukban 
nem jelenthetnek megoldást. Az 
ökoinnováció megfelelő keretfeltételeinek 
kialakításához elengedhetetlen, hogy
uniós és tagállami szintű kormányzati 
fellépés ösztönözzön olyan fenntartható 
üzleti és technológiai megoldások 
kidolgozására, amelyek megoldást 
jelentenek a környezeti kihívásokra.

28. Mivel az erőforrások egyre drágábbak 
és szűkösebbek, és beszerzésük egyre 
körülményesebb, a versenyképesség 
fokozásához energiahatékonyág-növelő 
innovációra van szükség a gazdaság 
minden területén. Az innovációnak – az 
ökoinnovációnak is – a vállalkozói szektor 
a fő motorja. Ezért az uniós és tagállami 
szintű kormányzati fellépésnek az 
ökoinnováció általános keretfeltételeinek 
kialakítására kell szorítkoznia, hogy 
ezáltal el lehessen kerülni, hogy a 
környezeti kihívásokra megoldást jelentő 
fenntartható üzleti és technológiai 
megoldások kidolgozása eltorzítsa a 
szabad piac természetes fejlődési 
folyamatát.

Or. it

Módosítás 226
Margrete Auken, Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 28 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. Mivel az erőforrások egyre drágábbak 
és szűkösebbek, és beszerzésük egyre 
körülményesebb, a versenyképesség 
fokozásához energiahatékonyág-növelő 
innovációra van szükség a gazdaság 
minden területén. Az innovációnak – az 

28. Mivel az erőforrások egyre drágábbak 
és szűkösebbek, beszerzésük egyre 
körülményesebb, és importfüggőség 
alakult ki, a versenyképesség fokozásához 
energiahatékonyág-növelő innovációra és 
az összességében vett erőforrás-



AM\931425HU.doc 25/72 PE508.027v01-00

HU

ökoinnovációnak is – a vállalkozói szektor 
a fő motorja. Ám a piacok önmagukban 
nem jelenthetnek megoldást. Az
ökoinnováció megfelelő keretfeltételeinek 
kialakításához elengedhetetlen, hogy uniós 
és tagállami szintű kormányzati fellépés 
ösztönözzön olyan fenntartható üzleti és 
technológiai megoldások kidolgozására, 
amelyek megoldást jelentenek a környezeti 
kihívásokra.

felhasználás csökkentésre van szükség a 
gazdaság minden területén. A biztonságos 
nyersanyag-ellátáshoz hozzájárulva meg 
kell erősíteni az ipar és a 
hulladékgazdálkodási ágazat közötti 
innovációs partnerségeket, valamint a 
fontos technológiai nyersanyagok 
újrafeldolgozhatóságára vonatkozó 
kutatást. Az innovációnak – az 
ökoinnovációnak is – a vállalkozói szektor 
a fő motorja, mely szektor a nagyra törő 
környezetvédelmi jogszabályok által adott 
szabályozási jelzésekre reagál. Ám a 
piacok önmagukban nem jelenthetnek 
megoldást. A beruházások és az
ökoinnováció megfelelő jogi
keretfeltételeinek kialakításához 
elengedhetetlen, hogy uniós és tagállami 
szintű kormányzati fellépés ösztönözzön 
olyan fenntartható üzleti és technológiai 
megoldások kidolgozására, amelyek 
megoldást jelentenek a környezeti 
kihívásokra.

Or. en

Módosítás 227
Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 28 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. Mivel az erőforrások egyre drágábbak 
és szűkösebbek, és beszerzésük egyre 
körülményesebb, a versenyképesség 
fokozásához energiahatékonyág-növelő 
innovációra van szükség a gazdaság 
minden területén. Az innovációnak – az 
ökoinnovációnak is – a vállalkozói szektor 
a fő motorja. Ám a piacok önmagukban 
nem jelenthetnek megoldást. Az 
ökoinnováció megfelelő keretfeltételeinek 
kialakításához elengedhetetlen, hogy uniós 
és tagállami szintű kormányzati fellépés 

28. Mivel az erőforrások egyre drágábbak 
és szűkösebbek, és beszerzésük egyre 
körülményesebb, a versenyképesség 
fokozásához energiahatékonyág-növelő 
innovációra van szükség a gazdaság 
minden területén. Az innovációnak – az 
ökoinnovációnak is – a vállalkozói szektor 
a fő motorja. Ám a piacok önmagukban 
nem jelenthetnek megoldást. Az 
ökoinnováció megfelelő keretfeltételeinek 
kialakításához elengedhetetlen, hogy uniós 
és tagállami szintű kormányzati fellépés 
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ösztönözzön olyan fenntartható üzleti és 
technológiai megoldások kidolgozására, 
amelyek megoldást jelentenek a környezeti 
kihívásokra.

ösztönözzön olyan fenntartható üzleti és 
technológiai megoldások kidolgozására, 
amelyek megoldást jelentenek a környezeti 
kihívásokra, és mozdítsa elő az 
erőforrások felhasználásának 
fenntartható formáit.

Or. en

Módosítás 228
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 29 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. A környezeti kihívásoknak való 
megfelelés alapvető követelménye jelentős 
társadalmi-gazdasági előnyökkel is jár. A 
karbonszegény és erőforrás-hatékony 
gazdaságra való átállás potenciális 
munkahelyteremtő hatása kulcsfontosságú 
az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási 
célkitűzései teljesítéséhez. Az Európai 
Unióban a környezeti technológiák és 
szolgáltatások ágazatában foglalkoztatottak 
száma évente mintegy 3%-kal nőtt az 
elmúlt években. Az ökoipar globális 
piacának becsült értéke legalább 
egymilliárd euró, és az előrejelzések 
szerint a következő tíz évben majdnem 
kétszeresére fog nőni. Az európai cégek 
máris a hulladék-újrafeldolgozás és az 
energiahatékonyság világszintű 
élvonalában vannak, és arra kell ösztönözni 
őket, hogy – az ökoinnovációs cselekvési 
terv támogatásával – kihasználják a 
globális kereslet jelenlegi növekedését. Az 
európai megújulóenergia-ágazat például 
várhatóan önmagában 400 000 új 
munkahelyet fog teremteni 2020-ig.

29. A környezeti kihívásoknak való 
megfelelés alapvető követelménye jelentős 
társadalmi-gazdasági előnyökkel is jár. Az
alacsony szén-dioxid-kibocsátású és 
erőforrás-hatékony gazdaság 
versenyképessége növelésének potenciális 
munkahelyteremtő hatása kulcsfontosságú 
az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási 
célkitűzései teljesítéséhez. Az Európai 
Unióban a környezeti technológiák és 
szolgáltatások ágazatában foglalkoztatottak 
száma évente mintegy 3%-kal nőtt az 
elmúlt években. Az ökoipar globális 
piacának becsült értéke legalább 
hárommilliárd euró, és az előrejelzések 
szerint a következő tíz évben majdnem 
kétszeresére fog nőni. Az európai cégek 
máris a hulladék-újrafeldolgozás és az 
energiahatékonyság világszintű 
élvonalában vannak, és arra kell ösztönözni 
őket, hogy – az ökoinnovációs cselekvési 
terv támogatásával – kihasználják a 
globális kereslet jelenlegi növekedését. Az 
európai megújulóenergia-ágazat például 
várhatóan önmagában 400 000 új 
munkahelyet fog teremteni 2020-ig.

Or. it
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Módosítás 229
Richard Seeber, Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 29 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. A környezeti kihívásoknak való 
megfelelés alapvető követelménye jelentős 
társadalmi-gazdasági előnyökkel is jár. A 
karbonszegény és erőforrás-hatékony 
gazdaságra való átállás potenciális 
munkahelyteremtő hatása kulcsfontosságú 
az Európa 2020 stratégia foglalkoztatási 
célkitűzései teljesítéséhez. Az Európai 
Unióban a környezeti technológiák és 
szolgáltatások ágazatában foglalkoztatottak 
száma évente mintegy 3%-kal nőtt az 
elmúlt években. Az ökoipar globális 
piacának becsült értéke legalább 
egymilliárd euró, és az előrejelzések 
szerint a következő tíz évben majdnem 
kétszeresére fog nőni. Az európai cégek 
máris a hulladék-újrafeldolgozás és az 
energiahatékonyság világszintű 
élvonalában vannak, és arra kell ösztönözni 
őket, hogy – az ökoinnovációs cselekvési 
terv támogatásával – kihasználják a 
globális kereslet jelenlegi növekedését. Az 
európai megújulóenergia-ágazat például 
várhatóan önmagában 400 000 új 
munkahelyet fog teremteni 2020-ig.

29. A környezeti kihívásoknak való 
megfelelés alapvető követelménye jelentős 
társadalmi-gazdasági előnyökkel is jár. A 
biztonságos és fenntartható, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású és erőforrás-
hatékony gazdaságra való átállás 
potenciális munkahelyteremtő hatása 
kulcsfontosságú az Európa 2020 stratégia 
foglalkoztatási célkitűzései teljesítéséhez. 
Az Európai Unióban a környezeti 
technológiák és szolgáltatások ágazatában 
foglalkoztatottak száma évente mintegy 
3%-kal nőtt az elmúlt években. Az ökoipar 
globális piacának becsült értéke legalább 
egymilliárd euró, és az előrejelzések 
szerint a következő tíz évben majdnem 
kétszeresére fog nőni. Az európai cégek 
máris a hulladék-újrafeldolgozás és az 
energiahatékonyság világszintű 
élvonalában vannak, és arra kell ösztönözni 
őket, hogy – az ökoinnovációs cselekvési 
terv támogatásával – kihasználják a 
globális kereslet jelenlegi növekedését. Az 
európai megújulóenergia-ágazat például 
várhatóan önmagában 400 000 új 
munkahelyet fog teremteni 2020-ig..

Or. en

Módosítás 230
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 29 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29a. Ennek eléréséhez az EU-nak meg 
kell teremtenie és fenn kell tartania a 
bioalapú ágazatok fejlesztéséhez 
szükséges feltételeket, ami magában 
foglalja annak biztosítását, hogy ezek 
fenntartható nyersanyagellátással 
rendelkezzenek.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az előadó 28. módosításán alapul, amely az „ökoipar” kifejezést a „bioalapú 
ágazatok” kifejezéssel váltotta fel, mivel a bioalapú ágazatok említése támogatja az EU 
biogazdasági stratégiáját.

Módosítás 231
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. A 2020-ra kitűzött mérföldkövek 
eléréséhez és egy versenyképes, 
karbonszegény gazdaság 2050-ig történő 
kialakításához elengedhetetlen teljes 
mértékben végrehajtani az uniós éghajlat-
változási és energiaügyi csomagot. Az 
Európai Unió jelenleg jó úton halad afelé, 
hogy belföldi üvegházhatású 
gázkibocsátását 2020-ig 20%-kal az 1990. 
évi szint alá csökkentse, a 20%-os 
energiahatékonysági célérték 
teljesítéséhez azonban a hatékonyság 
sokkal gyorsabb növelésére lesz szükség. 
Ez azért is fontos, mert az energiakereslet 
még mindig növekvőben van, és viták 
folynak az élelmezési és a bioenergetikai
célú földhasználat közötti ellentétről. 
Ebben a tekintetben az új 
energiahatékonysági irányelv várhatóan 

30. A 2020-ra kitűzött mérföldkövek 
eléréséhez és a célkitűzések 2050-ig 
történő megvalósításához elengedhetetlen 
teljes mértékben végrehajtani az uniós 
éghajlat-változási és energiaügyi csomagot. 
Noha az Európai Unió jelenleg jó úton 
halad afelé, hogy belföldi üvegházhatású 
gázkibocsátását 2020-ig 20%-kal az 1990. 
évi szint alá csökkentse, sajnálatos módon 
meg kell állapítani, hogy a csomag 
végrehajtása miatt az energiaköltségek 
rendkívüli mértékben növekednek, ami –
paradox módon – ösztönzőleg hat a szén-
dioxid-kibocsátások áthelyezésére. Ebben 
a tekintetben az új energiahatékonysági 
irányelv várhatóan jelentős előrelépést fog 
jelenteni. A hatékony és fenntartható 
energiafelhasználást illetően különösen 
figyelembe kell venni az élelmezési célú és 
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jelentős előrelépést fog jelenteni. a bioüzemanyag előállítását célzó
földhasználat közötti ellentétről folyó 
vitákat.

Or. it

Módosítás 232
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. A 2020-ra kitűzött mérföldkövek 
eléréséhez és egy versenyképes, 
karbonszegény gazdaság 2050-ig történő 
kialakításához elengedhetetlen teljes 
mértékben végrehajtani az uniós éghajlat-
változási és energiaügyi csomagot. Az 
Európai Unió jelenleg jó úton halad afelé, 
hogy belföldi üvegházhatású 
gázkibocsátását 2020-ig 20%-kal az 1990. 
évi szint alá csökkentse, a 20%-os 
energiahatékonysági célérték teljesítéséhez 
azonban a hatékonyság sokkal gyorsabb 
növelésére lesz szükség. Ez azért is fontos, 
mert az energiakereslet még mindig 
növekvőben van, és viták folynak az 
élelmezési és a bioenergetikai célú 
földhasználat közötti ellentétről. Ebben a 
tekintetben az új energiahatékonysági 
irányelv várhatóan jelentős előrelépést fog 
jelenteni.

30. A 2020-ra kitűzött mérföldkövek 
eléréséhez és egy versenyképes, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 2050-ig 
történő kialakításához elengedhetetlen 
teljes mértékben végrehajtani az uniós 
éghajlat-változási és energiaügyi csomagot. 
Az Európai Unió jelenleg jó úton halad 
afelé, hogy belföldi üvegházhatású 
gázkibocsátását 2020-ig 20%-kal az 1990. 
évi szint alá csökkentse, a 20%-os 
energiahatékonysági célérték teljesítéséhez 
azonban a hatékonyság sokkal gyorsabb 
növelésére lesz szükség. Ebben a 
tekintetben az új energiahatékonysági 
irányelv várhatóan jelentős előrelépést fog 
jelenteni. Ez azért is fontos, mert az 
energiakereslet még mindig növekvőben 
van. Ezen túlmenően az 
energiahatékonyságot az erőforrás-
hatékonyságnak is támogatnia kell, 
előmozdítva ezzel a nyersanyagok ipari 
célra való rendelkezésre állását. Külön 
figyelmet kell fordítani az élelmezési és a 
bioüzemanyag-előállítási célú 
földhasználat közötti ellentétről folyó 
vitára. Létfontosságú annak biztosítása is, 
hogy fenntarthatóan gazdálkodjanak a 
faerőforrásokkal, ezen belül az 
energetikai célú biomasszával is, és ezeket 
az anyagok kaszkádszerű hasznosításának 
figyelembevételével használják fel, 
előmozdítva ezzel az alacsony szén-dioxid-
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kibocsátású gazdaságra és a nagyobb 
értékű termékekre való átmenetet.

Or. en

Módosítás 233
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. A 2020-ra kitűzött mérföldkövek
eléréséhez és egy versenyképes, 
karbonszegény gazdaság 2050-ig történő 
kialakításához elengedhetetlen teljes 
mértékben végrehajtani az uniós éghajlat-
változási és energiaügyi csomagot. Az 
Európai Unió jelenleg jó úton halad afelé, 
hogy belföldi üvegházhatású 
gázkibocsátását 2020-ig 20%-kal az 1990. 
évi szint alá csökkentse, a 20%-os 
energiahatékonysági célérték teljesítéséhez 
azonban a hatékonyság sokkal gyorsabb 
növelésére lesz szükség. Ez azért is fontos, 
mert az energiakereslet még mindig 
növekvőben van, és viták folynak az 
élelmezési és a bioenergetikai célú 
földhasználat közötti ellentétről. Ebben a 
tekintetben az új energiahatékonysági 
irányelv várhatóan jelentős előrelépést fog 
jelenteni.

30. A 2020-ra kitűzött három cél
eléréséhez és egy versenyképes, 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, a magas szintű 
megújulóenergia-ellátáson alapuló 
gazdaság 2050-ig történő kialakításához 
elengedhetetlen teljes mértékben 
végrehajtani az uniós éghajlat-változási és 
energiaügyi csomagot. Az Európai Unió 
jelenleg jó úton halad afelé, hogy belföldi 
üvegházhatású gázkibocsátását 2020-ig 
20%-kal az 1990. évi szint alá csökkentse, 
és akár nagyobb eredmény elérésére is 
képes lehet, a 20%-os energiahatékonysági 
célérték teljesítéséhez azonban minden 
léptékben a hatékonyság sokkal gyorsabb 
növelésére lesz szükség. Ez azért is fontos, 
mert az energiakereslet még mindig 
növekvőben van, és fokozódik az 
élelmezési és az energetikai célú 
földhasználat közötti verseny. Ezért fontos 
biztosítani, hogy az energetikai célra 
felhasznált biomassza mennyiségét a 
kaszkádszerű hasznosítás elvének 
tiszteletben tartása mellett a 
fenntarthatóan biztosítható mennyiségre 
korlátozzák. Jóllehet, ebben a tekintetben 
az új energiahatékonysági irányelv 
várhatóan jelentős előrelépést fog jelenteni, 
azt ki kell egészíteni az uniós piacra 
belépő, energiához kapcsolódó összes 
termék energiafelhasználására vonatkozó 
követelmények megszabásával.
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Módosítás 234
Christa Klaß, Britta Reimers

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. A 2020-ra kitűzött mérföldkövek 
eléréséhez és egy versenyképes, 
karbonszegény gazdaság 2050-ig történő 
kialakításához elengedhetetlen teljes 
mértékben végrehajtani az uniós éghajlat-
változási és energiaügyi csomagot. Az 
Európai Unió jelenleg jó úton halad afelé, 
hogy belföldi üvegházhatású 
gázkibocsátását 2020-ig 20%-kal az 1990. 
évi szint alá csökkentse, a 20%-os 
energiahatékonysági célérték teljesítéséhez 
azonban a hatékonyság sokkal gyorsabb 
növelésére lesz szükség. Ez azért is fontos, 
mert az energiakereslet még mindig 
növekvőben van, és viták folynak az 
élelmezési és a bioenergetikai célú 
földhasználat közötti ellentétről. Ebben a 
tekintetben az új energiahatékonysági 
irányelv várhatóan jelentős előrelépést fog 
jelenteni.

30. A 2020-ra kitűzött mérföldkövek 
eléréséhez és egy versenyképes, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 2050-ig 
történő kialakításához elengedhetetlen 
teljes mértékben végrehajtani az uniós 
éghajlat-változási és energiaügyi csomagot. 
Az Európai Unió jelenleg jó úton halad 
afelé, hogy belföldi üvegházhatású 
gázkibocsátását 2020-ig 20%-kal az 1990. 
évi szint alá csökkentse, a 20%-os 
energiahatékonysági célérték teljesítéséhez 
azonban a hatékonyság sokkal gyorsabb 
növelésére lesz szükség. Ez azért is fontos, 
mert az energiakereslet még mindig 
növekvőben van. Ebben a tekintetben az új 
energiahatékonysági irányelv várhatóan 
jelentős előrelépést fog jelenteni.

Or. de

Módosítás 235
Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. A 2020-ra kitűzött mérföldkövek 
eléréséhez és egy versenyképes, 
karbonszegény gazdaság 2050-ig történő 

30. A 2020-ra kitűzött mérföldkövek 
eléréséhez és egy versenyképes, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 2050-ig 
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kialakításához elengedhetetlen teljes 
mértékben végrehajtani az uniós éghajlat-
változási és energiaügyi csomagot. Az 
Európai Unió jelenleg jó úton halad afelé, 
hogy belföldi üvegházhatású 
gázkibocsátását 2020-ig 20%-kal az 1990. 
évi szint alá csökkentse, a 20%-os 
energiahatékonysági célérték teljesítéséhez 
azonban a hatékonyság sokkal gyorsabb 
növelésére lesz szükség. Ez azért is fontos, 
mert az energiakereslet még mindig 
növekvőben van, és viták folynak az 
élelmezési és a bioenergetikai célú 
földhasználat közötti ellentétről. Ebben a 
tekintetben az új energiahatékonysági 
irányelv várhatóan jelentős előrelépést fog 
jelenteni.

történő kialakításához elengedhetetlen 
teljes mértékben végrehajtani az uniós 
éghajlat-változási és energiaügyi csomagot. 
Az Európai Unió jelenleg jó úton halad 
afelé, hogy belföldi üvegházhatású 
gázkibocsátását 2020-ig 20%-kal az 1990. 
évi szint alá csökkentse, a 20%-os 
energiahatékonysági célérték teljesítéséhez 
azonban a hatékonyság sokkal gyorsabb 
növelésére lesz szükség. Ez azért is fontos, 
mert az energiakereslet még mindig 
növekvőben van, és fokozódik az 
élelmezési és az energetikai célú 
földhasználat közötti verseny. Ezért fontos 
biztosítani, hogy az energetikai célra 
felhasznált biomassza mennyiségét a 
fenntarthatóan biztosítható mennyiségre 
korlátozzák, és hogy a biomasszát a 
kaszkádszerű hasznosítás elvének 
alkalmazása mellett a lehető 
leghatékonyabban használják fel. Ebben a 
tekintetben az új energiahatékonysági 
irányelv várhatóan jelentős előrelépést fog 
jelenteni.

Or. en

Módosítás 236
Margrete Auken, Jo Leinen, Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 31 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. Ahhoz, hogy az Európai Unió ki tudja 
venni méltó részét a globális 
erőfeszítésekből, minden gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentéséhez. Az Európai Uniónak meg 
kell határoznia az éghajlat- és 
energiapolitikai keretének 2020 után 
esedékes következő lépéseit annak 
érdekében, hogy nemzetközi 
tárgyalásokba bocsátkozhasson egy új, 

31. Ahhoz, hogy az Európai Unió 
teljesíteni tudja vállalásait, és 2050-ig 
elérje az üvegházhatású gázkibocsátás 80-
95%-os csökkentésére vonatkozó 
célkitűzést, minden gazdasági ágazatnak 
hozzá kell járulnia az üvegházhatású 
gázkibocsátás csökkentéséhez. Az Európai 
Uniónak sürgősen meg kell határoznia a 
2020 utáni éghajlat- és energiapolitikai 
kerete felé vezető, következő lépéseket, 
amely keret három, jogilag kötelező 
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jogilag kötelező érvényű megállapodásról, 
és hogy a szükséges középtávú
beruházásokhoz egyértelmű szabályozási 
keretet biztosítson a tagállamoknak és az 
iparnak. Ezért az Európai Uniónak 
mérlegelnie kell, hogy milyen szakpolitikai 
megoldásokkal érhetők el a karbonszegény
gazdaság megvalósításának ütemtervében 
előirányzott 2020 utáni 
kibocsátáscsökkentések. A 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemterv és a közlekedésről 
szóló fehér könyv határozott politikai 
kereteket igényel. Ezenkívül a 
tagállamoknak a karbonszegény fejlődés 
tekintetében hosszú távú, költséghatékony 
stratégiákat kell kidolgozniuk és 
alkalmazniuk azon uniós célkitűzés elérése 
érdekében, hogy – a középhőmérséklet-
növekekedés 2 °C alatt tartását szolgáló 
globális erőfeszítések részeként – az 
évszázad közepéig az 1990 évihez képest 
80–95%-kal csökkenjen az üvegházhatású 
gázkibocsátás. Az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 2020 után 
is központi pillére lesz az uniós éghajlat-
politikának.

érvényű célt tartalmaz a 
kibocsátáscsökkentés, az 
energiahatékonyság és a megújuló 
energia tekintetében, annak érdekében, 
hogy 2015-re felkészüljön az új, jogilag 
kötelező érvényű megállapodásra irányuló
nemzetközi tárgyalásokon való aktív 
részvételre, és hogy a szükséges közép- és 
hosszú távú beruházásokhoz egyértelmű 
jogi szabályozási keretet biztosítson a 
tagállamoknak és az iparnak. Ezért az 
Európai Uniónak mérlegelnie kell, hogy 
milyen szakpolitikai megoldásokkal 
érhetők el az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság megvalósításának 
ütemtervében előirányzott 2020 utáni 
kibocsátáscsökkentések, összhangban a 
javasolt mérföldkövekkel és a legújabb 
tudományos eredményekkel. A 2050-ig 
szóló energiaügyi ütemterv és a 
közlekedésről szóló fehér könyv határozott 
politikai kereteket és 2030-ra, 2040-re és 
2050-re vonatkozó mérföldköveket és 
célokat igényel. Ezenkívül a 
tagállamoknak az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású fejlődés tekintetében hosszú 
távú, költséghatékony stratégiákat kell 
kidolgozniuk és alkalmazniuk azon uniós 
célkitűzés elérése érdekében, hogy – a
középhőmérséklet-növekekedés 2°C alatt 
tartását szolgáló globális erőfeszítések 
részeként – az évszázad közepéig az 1990 
évihez képest megszűnjön az 
üvegházhatású gázkibocsátás. Az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 2020 után 
is központi pillére lesz az uniós éghajlat-
politikának, és azt strukturálisan meg kell 
újítani, hogy ösztönözze az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású és fenntartható 
technológiákba való beruházást. Az EU-
nak ahhoz, hogy teljesíteni tudja 
nemzetközi kötelezettségvállalásait, 
kapacitásépítés, pénzügyi támogatás és 
technológiaátadás formájában jelentős 
támogatást kell nyújtania a fejlődő 
országoknak az éghajlatváltozás 
mérséklésére irányuló erőfeszítéseikben.
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Módosítás 237
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 31 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. Ahhoz, hogy az Európai Unió ki tudja 
venni méltó részét a globális 
erőfeszítésekből, minden gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentéséhez. Az Európai Uniónak meg 
kell határoznia az éghajlat- és 
energiapolitikai keretének 2020 után 
esedékes következő lépéseit annak 
érdekében, hogy nemzetközi tárgyalásokba 
bocsátkozhasson egy új, jogilag kötelező 
érvényű megállapodásról, és hogy a 
szükséges középtávú beruházásokhoz 
egyértelmű szabályozási keretet biztosítson 
a tagállamoknak és az iparnak. Ezért az 
Európai Uniónak mérlegelnie kell, hogy 
milyen szakpolitikai megoldásokkal 
érhetők el a karbonszegény gazdaság 
megvalósításának ütemtervében 
előirányzott 2020 utáni 
kibocsátáscsökkentések. A 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemterv és a közlekedésről 
szóló fehér könyv határozott politikai 
kereteket igényel. Ezenkívül a 
tagállamoknak a karbonszegény fejlődés 
tekintetében hosszú távú, költséghatékony 
stratégiákat kell kidolgozniuk és 
alkalmazniuk azon uniós célkitűzés elérése 
érdekében, hogy – a középhőmérséklet-
növekekedés 2 °C alatt tartását szolgáló 
globális erőfeszítések részeként – az 
évszázad közepéig az 1990 évihez képest 
80–95%-kal csökkenjen az üvegházhatású 
gázkibocsátás. Az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 2020 után 
is központi pillére lesz az uniós éghajlat-

31. Ahhoz, hogy az Európai Unió ki tudja 
venni méltó részét a globális 
erőfeszítésekből, minden gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentéséhez. Az Európai Uniónak meg 
kell határoznia a következő lépéseket
annak érdekében, hogy nemzetközi 
tárgyalásokba bocsátkozhasson egy új, 
jogilag kötelező érvényű, globális
megállapodásról, amelynek az a célja, 
hogy a szükséges közép- és hosszú távú
beruházásokhoz egyértelmű szabályozási 
keretet biztosítson a tagállamoknak és az 
iparnak. A 2050-ig szóló energiaügyi 
ütemterv és a közlekedésről szóló fehér 
könyv határozott politikai kereteket 
igényel. Ezenkívül a tagállamoknak az
alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlődés 
tekintetében hosszú távú, költséghatékony 
stratégiákat kell kidolgozniuk és 
alkalmazniuk azon uniós célkitűzés elérése 
érdekében, hogy – a középhőmérséklet-
növekedés 2°C alatt tartását szolgáló 
globális erőfeszítések részeként – az 
évszázad közepéig az 1990 évihez képest 
80–95%-kal csökkenjen az üvegházhatású 
gázkibocsátás. Az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
valószínűleg 2020 után is az uniós 
éghajlat-politika egyik központi pillére 
lesz.
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politikának.

Or. it

Módosítás 238
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 31 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. Ahhoz, hogy az Európai Unió ki tudja 
venni méltó részét a globális 
erőfeszítésekből, minden gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentéséhez. Az Európai Uniónak meg 
kell határoznia az éghajlat- és 
energiapolitikai keretének 2020 után 
esedékes következő lépéseit annak 
érdekében, hogy nemzetközi tárgyalásokba 
bocsátkozhasson egy új, jogilag kötelező 
érvényű megállapodásról, és hogy a 
szükséges középtávú beruházásokhoz 
egyértelmű szabályozási keretet biztosítson 
a tagállamoknak és az iparnak. Ezért az 
Európai Uniónak mérlegelnie kell, hogy 
milyen szakpolitikai megoldásokkal 
érhetők el a karbonszegény gazdaság 
megvalósításának ütemtervében 
előirányzott 2020 utáni 
kibocsátáscsökkentések. A 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemterv és a közlekedésről 
szóló fehér könyv határozott politikai 
kereteket igényel. Ezenkívül a 
tagállamoknak a karbonszegény fejlődés 
tekintetében hosszú távú, költséghatékony 
stratégiákat kell kidolgozniuk és 
alkalmazniuk azon uniós célkitűzés elérése 
érdekében, hogy – a középhőmérséklet-
növekekedés 2 °C alatt tartását szolgáló 
globális erőfeszítések részeként – az 
évszázad közepéig az 1990 évihez képest 
80–95%-kal csökkenjen az üvegházhatású 
gázkibocsátás. Az uniós 

31. Ahhoz, hogy az Európai Unió ki tudja 
venni méltó részét a globális 
erőfeszítésekből, minden gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentéséhez. Az Európai Uniónak – az 
éghajlat- és energiaügyi politikák 2030-as 
keretéről küszöbön álló vita alapján – meg 
kell határoznia a következő lépéseket
annak érdekében, hogy nemzetközi 
tárgyalásokba bocsátkozhasson egy új, 
jogilag kötelező érvényű megállapodásról, 
és hogy a szükséges középtávú 
beruházásokhoz egyértelmű szabályozási 
keretet biztosítson a tagállamoknak és az 
iparnak. Ezért az Európai Uniónak 
mérlegelnie kell az e tekintetben a 
Bizottság által benyújtandó szakpolitikai 
megoldási javaslatokat. A 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemterv és a közlekedésről 
szóló fehér könyv határozott politikai 
kereteket igényel. Ezenkívül a 
tagállamoknak az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású fejlődés tekintetében hosszú 
távú, költséghatékony stratégiákat kell 
kidolgozniuk és alkalmazniuk azon uniós 
célkitűzés elérése érdekében, hogy – a 
középhőmérséklet-növekedés 2°C alatt 
tartását szolgáló globális erőfeszítések 
részeként – az évszázad közepéig az 1990 
évihez képest 80–95%-kal csökkenjen az 
üvegházhatású gázkibocsátás. Az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 2020 után 
is központi pillére lesz az uniós éghajlat-
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kibocsátáskereskedelmi rendszer 2020 után 
is központi pillére lesz az uniós éghajlat-
politikának.

politikának.

Or. en

Módosítás 239
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 31 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. Ahhoz, hogy az Európai Unió ki tudja 
venni méltó részét a globális 
erőfeszítésekből, minden gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentéséhez. Az Európai Uniónak meg 
kell határoznia az éghajlat- és 
energiapolitikai keretének 2020 után 
esedékes következő lépéseit annak 
érdekében, hogy nemzetközi tárgyalásokba 
bocsátkozhasson egy új, jogilag kötelező 
érvényű megállapodásról, és hogy a 
szükséges középtávú beruházásokhoz 
egyértelmű szabályozási keretet biztosítson 
a tagállamoknak és az iparnak. Ezért az 
Európai Uniónak mérlegelnie kell, hogy 
milyen szakpolitikai megoldásokkal 
érhetők el a karbonszegény gazdaság 
megvalósításának ütemtervében 
előirányzott 2020 utáni 
kibocsátáscsökkentések. A 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemterv és a közlekedésről 
szóló fehér könyv határozott politikai 
kereteket igényel. Ezenkívül a 
tagállamoknak a karbonszegény fejlődés 
tekintetében hosszú távú, költséghatékony 
stratégiákat kell kidolgozniuk és 
alkalmazniuk azon uniós célkitűzés elérése 
érdekében, hogy – a középhőmérséklet-
növekekedés 2 °C alatt tartását szolgáló 
globális erőfeszítések részeként – az 
évszázad közepéig az 1990 évihez képest 

31. Ahhoz, hogy az Európai Unió ki tudja 
venni méltó részét a globális 
erőfeszítésekből, minden gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentéséhez. Az Európai Uniónak meg 
kell határoznia az éghajlat- és 
energiapolitikai keretének 2020 után 
esedékes következő lépéseit annak 
érdekében, hogy nemzetközi tárgyalásokba 
bocsátkozhasson egy új, jogilag kötelező 
érvényű megállapodásról, és hogy a 
szükséges középtávú beruházásokhoz 
egyértelmű szabályozási keretet biztosítson 
a tagállamoknak és az iparnak. Ezért az 
Európai Uniónak időben el kell magát 
köteleznie az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra, a megújuló 
energiaforrásokra és az 
energiahatékonyságra vonatkozó kötelező 
célkitűzéseken nyugvó, 2030-ig szóló 
energia- és éghajlat-politikai 
keretrendszer mellett. A 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemterv és a közlekedésről 
szóló fehér könyv határozott politikai 
kereteket igényel. Ezenkívül a 
tagállamoknak az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású fejlődés tekintetében hosszú 
távú, költséghatékony stratégiákat kell 
kidolgozniuk és alkalmazniuk azon uniós 
célkitűzés elérése érdekében, hogy – a 
középhőmérséklet-növekedés 2°C alatt 
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80–95%-kal csökkenjen az üvegházhatású 
gázkibocsátás. Az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 2020 után 
is központi pillére lesz az uniós éghajlat-
politikának.

tartását szolgáló globális erőfeszítések 
részeként – az évszázad közepéig az 1990 
évihez képest 80–95%-kal csökkenjen az 
üvegházhatású gázkibocsátás. Az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 2020 után 
is központi pillére lesz az uniós éghajlat-
politikának.

Or. de

Módosítás 240
João Ferreira

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 31 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. Ahhoz, hogy az Európai Unió ki tudja 
venni méltó részét a globális 
erőfeszítésekből, minden gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentéséhez. Az Európai Uniónak meg 
kell határoznia az éghajlat- és 
energiapolitikai keretének 2020 után 
esedékes következő lépéseit annak 
érdekében, hogy nemzetközi tárgyalásokba 
bocsátkozhasson egy új, jogilag kötelező 
érvényű megállapodásról, és hogy a 
szükséges középtávú beruházásokhoz 
egyértelmű szabályozási keretet biztosítson 
a tagállamoknak és az iparnak. Ezért az 
Európai Uniónak mérlegelnie kell, hogy 
milyen szakpolitikai megoldásokkal 
érhetők el a karbonszegény gazdaság 
megvalósításának ütemtervében 
előirányzott 2020 utáni 
kibocsátáscsökkentések. A 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemterv és a közlekedésről 
szóló fehér könyv határozott politikai 
kereteket igényel. Ezenkívül a 
tagállamoknak a karbonszegény fejlődés 
tekintetében hosszú távú, költséghatékony
stratégiákat kell kidolgozniuk és 
alkalmazniuk azon uniós célkitűzés elérése 

31. Ahhoz, hogy az Európai Unió ki tudja 
venni méltó részét a globális 
erőfeszítésekből, minden gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentéséhez. Az Európai Uniónak meg 
kell határoznia az éghajlat- és 
energiapolitikai keretének 2020 után 
esedékes következő lépéseit annak 
érdekében, hogy nemzetközi tárgyalásokba 
bocsátkozhasson egy új, jogilag kötelező 
érvényű megállapodásról, és hogy a 
szükséges középtávú beruházásokhoz 
egyértelmű szabályozási keretet biztosítson 
a tagállamoknak és az iparnak. Ezért az 
Európai Uniónak mérlegelnie kell, hogy 
milyen szakpolitikai megoldásokkal 
érhetők el az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság megvalósításának 
ütemtervében előirányzott 2020 utáni 
kibocsátáscsökkentések. A 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemterv és a közlekedésről 
szóló fehér könyv határozott politikai 
kereteket igényel. Ezenkívül a 
tagállamoknak az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású fejlődés tekintetében hosszú 
távú, gazdaságilag életképes stratégiákat 
kell kidolgozniuk és alkalmazniuk azon 
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érdekében, hogy – a középhőmérséklet-
növekekedés 2 C alatt tartását szolgáló 
globális erőfeszítések részeként – az 
évszázad közepéig az 1990 évihez képest 
80–95%-kal csökkenjen az üvegházhatású 
gázkibocsátás. Az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 2020 
után is központi pillére lesz az uniós 
éghajlat-politikának.

uniós célkitűzés elérése érdekében, hogy –
a középhőmérséklet-növekedés 2C alatt 
tartását szolgáló globális erőfeszítések 
részeként – az évszázad közepéig az 1990 
évihez képest 80–95%-kal csökkenjen az 
üvegházhatású gázkibocsátás.

Or. pt

Módosítás 241
Ewald Stadler

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 31 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. Ahhoz, hogy az Európai Unió ki tudja 
venni méltó részét a globális 
erőfeszítésekből, minden gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentéséhez. Az Európai Uniónak meg 
kell határoznia az éghajlat- és 
energiapolitikai keretének 2020 után 
esedékes következő lépéseit annak 
érdekében, hogy nemzetközi tárgyalásokba 
bocsátkozhasson egy új, jogilag kötelező 
érvényű megállapodásról, és hogy a 
szükséges középtávú beruházásokhoz 
egyértelmű szabályozási keretet biztosítson 
a tagállamoknak és az iparnak. Ezért az 
Európai Uniónak mérlegelnie kell, hogy 
milyen szakpolitikai megoldásokkal 
érhetők el a karbonszegény gazdaság 
megvalósításának ütemtervében 
előirányzott 2020 utáni 
kibocsátáscsökkentések. A 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemterv és a közlekedésről 
szóló fehér könyv határozott politikai 
kereteket igényel. Ezenkívül a 
tagállamoknak a karbonszegény fejlődés 
tekintetében hosszú távú, költséghatékony 

31. Ahhoz, hogy az Európai Unió ki tudja 
venni méltó részét a globális 
erőfeszítésekből, minden gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentéséhez. Az Európai Uniónak meg 
kell határoznia az éghajlat- és 
energiapolitikai keretének 2020 után 
esedékes következő lépéseit annak 
érdekében, hogy nemzetközi tárgyalásokba 
bocsátkozhasson egy új, jogilag kötelező 
érvényű megállapodásról, és hogy a 
szükséges középtávú beruházásokhoz 
egyértelmű szabályozási keretet biztosítson 
a tagállamoknak és az iparnak. Ezért az 
Európai Uniónak mérlegelnie kell, hogy 
milyen szakpolitikai megoldásokkal 
érhetők el az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság megvalósításának 
ütemtervében előirányzott 2020 utáni 
kibocsátáscsökkentések. A 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemterv és a közlekedésről 
szóló fehér könyv határozott politikai 
kereteket igényel. Ezenkívül a 
tagállamoknak az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású fejlődés tekintetében hosszú 
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stratégiákat kell kidolgozniuk és 
alkalmazniuk azon uniós célkitűzés elérése 
érdekében, hogy – a középhőmérséklet-
növekekedés 2 °C alatt tartását szolgáló 
globális erőfeszítések részeként – az 
évszázad közepéig az 1990 évihez képest 
80–95%-kal csökkenjen az üvegházhatású 
gázkibocsátás. Az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 2020 után 
is központi pillére lesz az uniós éghajlat-
politikának.

távú, költséghatékony stratégiákat kell 
kidolgozniuk és alkalmazniuk azon uniós 
célkitűzés elérése érdekében, hogy – a 
középhőmérséklet-növekedés 2°C alatt 
tartását szolgáló globális erőfeszítések 
részeként – az évszázad közepéig az 1990 
évihez képest 80–95%-kal csökkenjen az 
üvegházhatású gázkibocsátás. Egyidejűleg
szabályos időközönként ellenőrizni kell, 
hogy e célok reálisan teljesíthetőek-e még. 
Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 
2020 után is központi pillére lesz az uniós 
éghajlat-politikának.

Or. de

Indokolás

Amennyiben a megcélzott 2°C-os célkitűzést nem sikerül elérni, a sikertelen szakpolitikai 
intézkedéseket fel kell függeszteni annak érdekében, hogy azok a lehető legkisebb mértékű 
terhet róják Európa gazdasági fejlődésére.

Módosítás 242
Andrés Perelló Rodríguez

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 31 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. Ahhoz, hogy az Európai Unió ki tudja 
venni méltó részét a globális 
erőfeszítésekből, minden gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentéséhez. Az Európai Uniónak meg 
kell határoznia az éghajlat- és 
energiapolitikai keretének 2020 után 
esedékes következő lépéseit annak 
érdekében, hogy nemzetközi tárgyalásokba 
bocsátkozhasson egy új, jogilag kötelező 
érvényű megállapodásról, és hogy a 
szükséges középtávú beruházásokhoz 
egyértelmű szabályozási keretet biztosítson 
a tagállamoknak és az iparnak. Ezért az 
Európai Uniónak mérlegelnie kell, hogy 

31. Ahhoz, hogy az Európai Unió ki tudja 
venni méltó részét a globális 
erőfeszítésekből, minden gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentéséhez. Az Európai Uniónak meg 
kell határoznia az éghajlat- és 
energiapolitikai keretének 2020 után 
esedékes következő lépéseit annak 
érdekében, hogy nemzetközi tárgyalásokba 
bocsátkozhasson egy új, jogilag kötelező 
érvényű megállapodásról, és hogy a 
szükséges középtávú beruházásokhoz 
egyértelmű szabályozási keretet biztosítson 
a tagállamoknak és az iparnak. Ezért az 
Európai Uniónak mérlegelnie kell, hogy 
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milyen szakpolitikai megoldásokkal 
érhetők el a karbonszegény gazdaság 
megvalósításának ütemtervében 
előirányzott 2020 utáni 
kibocsátáscsökkentések. A 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemterv és a közlekedésről 
szóló fehér könyv határozott politikai 
kereteket igényel. Ezenkívül a 
tagállamoknak a karbonszegény fejlődés 
tekintetében hosszú távú, költséghatékony 
stratégiákat kell kidolgozniuk és 
alkalmazniuk azon uniós célkitűzés elérése 
érdekében, hogy – a középhőmérséklet-
növekekedés 2 C alatt tartását szolgáló 
globális erőfeszítések részeként – az 
évszázad közepéig az 1990 évihez képest 
80–95%-kal csökkenjen az üvegházhatású 
gázkibocsátás. Az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 2020 után 
is központi pillére lesz az uniós éghajlat-
politikának.

milyen szakpolitikai megoldásokkal 
érhetők el az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság megvalósításának 
ütemtervében előirányzott 2020 utáni 
kibocsátáscsökkentések. A 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemterv és a közlekedésről 
szóló fehér könyv határozott politikai 
kereteket igényel. Ezenkívül a 
tagállamoknak az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású fejlődés tekintetében hosszú 
távú, költséghatékony stratégiákat kell 
kidolgozniuk és alkalmazniuk azon uniós 
célkitűzés elérése érdekében, hogy – a 
középhőmérséklet-növekedés 2C alatt 
tartását szolgáló globális erőfeszítések 
részeként – az évszázad közepéig az 1990 
évihez képest 80–95%-kal csökkenjen az 
üvegházhatású gázkibocsátás. Az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 2020 után 
is központi pillére lesz az uniós éghajlat-
politikának. A kibocsátáskereskedelem 
első időszakában meg kell hozni a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
működésében tapasztalt hiányosságok és 
egyensúlytalanságok kiküszöbölését célzó 
strukturális intézkedéseket.

Or. es

Módosítás 243
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 33 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. Intézkedésekre kerül sor továbbá az 
uniós piacra kerülő áruk és szolgáltatások 
teljes életciklusra vetített környezeti 
teljesítményének javítása érdekében, olyan 
intézkedések útján, amelyek növelik a 
környezetileg fenntartható termékek 
kínálatát, és előmozdítják a fogyasztói 
kereslet jelentős elmozdulását e termékek 
felé. Ez a fogyasztóknak és a 

33. Egyes meglévő, termeléssel és 
fogyasztással kapcsolatos politikai 
eszközök korlátozott hatókörrel 
rendelkeznek. Olyan keretre van szükség, 
amely megfelelő jelzéseket ad a 
termelőknek és a fogyasztóknak, hogy 
előmozdítsák az erőforrás-hatékonyságot 
és a körkörös gazdaságot. Intézkedésekre 
kerül sor az uniós piacra kerülő áruk és 
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vállalkozásoknak – köztük a kkv-knek is –
szánt ösztönzők, valamint a működésük és 
termékeik környezeti hatásának 
csökkentését szolgáló piaci alapú és 
szabályozási eszközök kiegyensúlyozott 
kombinációja révén fog megvalósulni. A 
termékekre vonatkozó meglévő 
szabályozás – például a környezetbarát 
tervezésről szóló és az energiafogyasztás 
címkézéséről szóló irányelv, valamint az 
ökocímke-rendelet – felülvizsgálatra kerül 
a termékek teljes életciklusra vetített 
környezeti teljesítményének és erőforrás-
hatékonyságának növelése érdekében, 
ezáltal egységesebbé téve a fenntartható 
termelés és fogyasztás uniós keretét.

szolgáltatások teljes életciklusra vetített 
környezeti teljesítményének javítása 
érdekében, olyan intézkedések útján, 
amelyek növelik a környezetileg 
fenntartható termékek kínálatát, és 
előmozdítják a fogyasztói kereslet jelentős 
elmozdulását e termékek felé. Ez a 
fogyasztóknak és a vállalkozásoknak –
köztük a kkv-knek is – szánt ösztönzők, 
valamint a működésük és termékeik 
környezeti hatásának csökkentését szolgáló 
piaci alapú és szabályozási eszközök 
kiegyensúlyozott kombinációja révén fog 
megvalósulni. A fogyasztóknak pontos és 
megbízható információkat kell kapniuk az 
általuk megvásárolt termékekről, a 
környezetvédelmi adatokkal kapcsolatban 
is. Támogatni kell az erőforrás-hatékony 
üzleti modelleket is, így például a 
termékszolgáltatási rendszereket, ezen 
belül a termékek bérbeadását. A 
termékekre vonatkozó meglévő 
szabályozás – például a környezetbarát 
tervezésről szóló és az energiafogyasztás 
címkézéséről szóló irányelv, valamint az 
ökocímke-rendelet – felülvizsgálatra kerül 
a termékek teljes életciklusra vetített 
környezeti teljesítményének és erőforrás-
hatékonyságának növelése érdekében, 
valamint a meglévő rendelkezések 
kezelése érdekében, a fenntartható termelés 
és fogyasztás egységesebb uniós 
jogszabályi kerete révén. Ez az életciklus-
mutatókkal alátámasztott jogszabályi keret 
megoldást jelentene a fenntartható 
fogyasztással és termeléssel foglalkozó,
meglévő joganyag töredezettségére és 
hatálybeli korlátaira, valamint 
azonosítaná és kitöltené a szakpolitika, az 
ösztönzők és a jogszabályok hézagait, a 
termékek környezeti teljesítményére 
vonatkozó minimumkövetelmények 
biztosítása érdekében.

Or. en
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Módosítás 244
Margrete Auken, Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 33 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. Intézkedésekre kerül sor továbbá az 
uniós piacra kerülő áruk és szolgáltatások 
teljes életciklusra vetített környezeti 
teljesítményének javítása érdekében, olyan 
intézkedések útján, amelyek növelik a 
környezetileg fenntartható termékek 
kínálatát, és előmozdítják a fogyasztói 
kereslet jelentős elmozdulását e termékek 
felé. Ez a fogyasztóknak és a 
vállalkozásoknak – köztük a kkv-knek is –
szánt ösztönzők, valamint a működésük és 
termékeik környezeti hatásának 
csökkentését szolgáló piaci alapú és 
szabályozási eszközök kiegyensúlyozott 
kombinációja révén fog megvalósulni. A 
termékekre vonatkozó meglévő 
szabályozás – például a környezetbarát 
tervezésről szóló és az energiafogyasztás 
címkézéséről szóló irányelv, valamint az 
ökocímke-rendelet – felülvizsgálatra kerül 
a termékek teljes életciklusra vetített 
környezeti teljesítményének és erőforrás-
hatékonyságának növelése érdekében, 
ezáltal egységesebbé téve a fenntartható 
termelés és fogyasztás uniós keretét.

33. Intézkedésekre kerül sor és 
célértékeket határoznak meg továbbá az 
uniós piacra kerülő áruk és szolgáltatások 
teljes életciklusra vetített környezeti 
teljesítményének javítása érdekében, olyan 
intézkedések útján, amelyek növelik a 
környezetileg fenntartható termékek 
kínálatát, és előmozdítják a fogyasztói 
kereslet jelentős elmozdulását e termékek 
felé. Ez a fogyasztóknak és a 
vállalkozásoknak – köztük a kkv-knek is –
szánt ösztönzők, valamint a működésük és 
termékeik környezeti hatásának 
csökkentését szolgáló piaci alapú és 
szabályozási eszközök kiegyensúlyozott 
kombinációja révén fog megvalósulni. A 
termékekre vonatkozó meglévő 
szabályozás – például a környezetbarát 
tervezésről szóló és az energiafogyasztás 
címkézéséről szóló irányelv, valamint az 
ökocímke-rendelet – felülvizsgálatra kerül 
a termékek teljes életciklusra vetített 
környezeti teljesítményének és erőforrás-
hatékonyságának növelése érdekében, 
ezáltal egységesebbé téve a fenntartható 
termelés és fogyasztás uniós keretét és 
biztosítva a helyreállító, körkörös 
gazdaság felé való elmozdulást. A termelői 
felelősséget meghatározott 
termékcsoportok szavatossági idejének 
meghosszabbításával fogják erősíteni. A 
fogyasztók és a végfelhasználók 
összehasonlítható és megbízható 
információkkal való ellátása érdekében a 
termékek címkézése tekintetében 
szabványosított módszertant kell előírni.

Or. en
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Módosítás 245
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 34 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. Mivel a termékekkel kapcsolatos 
környezeti hatások 80%-a tervezési 
szakaszban dől el, az uniós politikai 
keretnek biztosítania kell, hogy az uniós 
piacra kerülő kiemelt fontosságú termékek 
tervezése ökológiai szempontú, vagyis 
optimális erőforrás- és nyersanyag-
hatékonyságra törekedjen, többek között az 
újrefeldolgozhatóság, az 
újrafeldolgozottanyag-tartalom és a 
tartósság tényezőire hatva. A 
követelményeknek végrehajthatóknak és 
érvényre juttathatóknak kell lenniük. Uniós 
és nemzeti szinten fokozott erőfeszítésekre 
kerül sor az ökoinnováció akadályainak 
felszámolása és az Európa ökoiparában 
rejlő lehetőségek teljes kibontakoztatása, 
ennek révén pedig a zöld munkahelyek és a 
zöld növekedés előmozdítása érdekében.

34. Mivel a termékekkel kapcsolatos 
környezeti hatások 80%-a tervezési 
szakaszban dől el, az uniós politikai 
keretnek biztosítania kell, hogy az uniós 
piacra kerülő kiemelt fontosságú termékek 
tervezése ökológiai szempontú, vagyis 
optimális erőforrás- és nyersanyag-
hatékonyságra törekedjen, többek között a 
tartósság, a javíthatóság, az 
újrahasználhatóság, az 
újrafeldolgozhatóság, az 
újrafeldolgozottanyag-tartalom 
felhasználása és a szétszerelés tényezőire 
hatva. A termékeket és alkatrészeiket 
hosszú távon fenntartható forrásból kell 
előállítani, és ezeket úgy kell megtervezni, 
hogy újrahasználhatók vagy teljes 
mértékben újrafeldolgozhatók legyenek. A 
követelményeknek végrehajthatóknak és 
érvényre juttathatóknak kell lenniük. Uniós 
és nemzeti szinten fokozott erőfeszítésekre 
kerül sor az ökoinnováció akadályainak 
felszámolása, a fogyasztók 
tájékoztatásának és tudatosságának 
javítása és az Európa ökoiparában rejlő 
lehetőségek teljes kibontakoztatása, ennek
révén pedig a zöld munkahelyek és a zöld 
növekedés előmozdítása érdekében.

Or. en

Módosítás 246
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 34 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. Mivel a termékekkel kapcsolatos 
környezeti hatások 80%-a tervezési 
szakaszban dől el, az uniós politikai 
keretnek biztosítania kell, hogy az uniós 
piacra kerülő kiemelt fontosságú termékek 
tervezése ökológiai szempontú, vagyis 
optimális erőforrás- és nyersanyag-
hatékonyságra törekedjen, többek között az 
újrefeldolgozhatóság, az 
újrafeldolgozottanyag-tartalom és a 
tartósság tényezőire hatva. A 
követelményeknek végrehajthatóknak és 
érvényre juttathatóknak kell lenniük. Uniós 
és nemzeti szinten fokozott erőfeszítésekre 
kerül sor az ökoinnováció akadályainak 
felszámolása és az Európa ökoiparában 
rejlő lehetőségek teljes kibontakoztatása, 
ennek révén pedig a zöld munkahelyek és a 
zöld növekedés előmozdítása érdekében.

34. Mivel a termékekkel kapcsolatos 
környezeti hatások 80%-a tervezési 
szakaszban dől el, az uniós politikai 
keretnek biztosítania kell, hogy az uniós 
piacra kerülő kiemelt fontosságú termékek 
tervezése tiszteletben tartsa a 
környezetvédelmi szempontokat, vagyis 
optimális erőforrás- és nyersanyag-
hatékonyságra törekedjen, többek között az 
újrafeldolgozhatóság, az 
újrafeldolgozottanyag-tartalom és a 
tartósság tényezőire hatva. A 
követelményeknek végrehajthatóknak és 
érvényre juttathatóknak kell lenniük. Uniós 
és nemzeti szinten fokozott erőfeszítésekre 
kerül sor az ökoinnováció akadályainak 
felszámolása és az Európa ökoiparában 
rejlő lehetőségek teljes kibontakoztatása, 
ennek révén pedig a zöld munkahelyek és a 
zöld növekedés előmozdítása érdekében.

Or. fr

Módosítás 247
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 34 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. Mivel a termékekkel kapcsolatos 
környezeti hatások 80%-a tervezési 
szakaszban dől el, az uniós politikai 
keretnek biztosítania kell, hogy az uniós 
piacra kerülő kiemelt fontosságú termékek 
tervezése ökológiai szempontú, vagyis 
optimális erőforrás- és nyersanyag-
hatékonyságra törekedjen, többek között az 
újrefeldolgozhatóság, az 
újrafeldolgozottanyag-tartalom és a 
tartósság tényezőire hatva. A 
követelményeknek végrehajthatóknak és 

34. Mivel a termékekkel kapcsolatos 
környezeti hatások 80%-a tervezési 
szakaszban dől el, az uniós politikai 
keretnek ösztönöznie kell, hogy az uniós 
piacra kerülő kiemelt fontosságú termékek 
tervezése ökológiai szempontú, vagyis 
optimális erőforrás- és nyersanyag-
hatékonyságra törekedjen, többek között az 
újrafeldolgozhatóság, az 
újrafeldolgozottanyag-tartalom és a 
tartósság tényezőire hatva. A 
követelményeknek végrehajthatóknak és 
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érvényre juttathatóknak kell lenniük. Uniós 
és nemzeti szinten fokozott erőfeszítésekre 
kerül sor az ökoinnováció akadályainak 
felszámolása és az Európa ökoiparában 
rejlő lehetőségek teljes kibontakoztatása, 
ennek révén pedig a zöld munkahelyek és a 
zöld növekedés előmozdítása érdekében.

érvényre juttathatóknak kell lenniük. Uniós 
és nemzeti szinten fokozott erőfeszítésekre 
kerül sor az ökoinnováció akadályainak 
felszámolása és az Európa ökoiparában 
rejlő lehetőségek teljes kibontakoztatása, 
ennek révén pedig a zöld munkahelyek és a 
zöld növekedés előmozdítása érdekében.

Or. it

Módosítás 248
Ewald Stadler

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 34 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. Mivel a termékekkel kapcsolatos 
környezeti hatások 80%-a tervezési 
szakaszban dől el, az uniós politikai 
keretnek biztosítania kell, hogy az uniós 
piacra kerülő kiemelt fontosságú termékek 
tervezése ökológiai szempontú, vagyis 
optimális erőforrás- és nyersanyag-
hatékonyságra törekedjen, többek között az 
újrefeldolgozhatóság, az 
újrafeldolgozottanyag-tartalom és a 
tartósság tényezőire hatva. A 
követelményeknek végrehajthatóknak és 
érvényre juttathatóknak kell lenniük. Uniós 
és nemzeti szinten fokozott erőfeszítésekre 
kerül sor az ökoinnováció akadályainak 
felszámolása és az Európa ökoiparában 
rejlő lehetőségek teljes kibontakoztatása, 
ennek révén pedig a zöld munkahelyek és a 
zöld növekedés előmozdítása érdekében.

34. Mivel a termékekkel kapcsolatos 
környezeti hatások 80%-a tervezési 
szakaszban dől el, az uniós politikai 
keretnek biztosítania kell, hogy az uniós 
piacra kerülő kiemelt fontosságú termékek 
tervezése ökológiai szempontú, vagyis 
optimális erőforrás- és nyersanyag-
hatékonyságra törekedjen, többek között az 
újrafeldolgozhatóság, az 
újrafeldolgozottanyag-tartalom és a 
tartósság tényezőire hatva. A 
követelményeknek végrehajthatóknak és 
érvényre juttathatóknak kell lenniük. Uniós 
és nemzeti szinten fokozott erőfeszítésekre 
kerül sor az ökoinnováció akadályainak 
felszámolása és az Európa ökoiparában 
rejlő lehetőségek teljes kibontakoztatása, 
ennek révén pedig a zöld munkahelyek és a 
zöld növekedés előmozdítása érdekében. 
Ezek az intézkedések azonban semmi
esetre sem eredményezhetik termékek 
betiltását.

Or. de

Indokolás

Az izzólámpákra vonatkozó tilalom számos fogyasztó körében értetlenségre talált. Az egyszerű 
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tilalmakkal szemben célravezetőbb a környezeti szempontból kedvező termékek hátrányos 
termékekkel szembeni alternatívaként való támogatása és szubvencionálása.

Módosítás 249
Ewald Stadler

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 35 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35. Az üvegházhatású gázkibocsátáson és 
az energián kívüli tényezőkre ható 
erőforráshatékonyság-javító cselekvések 
keretének kijelölése érdekében célértékeket 
kell meghatározni a fogyasztás teljes 
környezeti hatására vonatkozóan, 
különösen az élelmiszer-ipari, a lakás- és a 
mobilitási ágazatban. Ez utóbbiaknak 
tudható be ugyanis a fogyasztás környezeti 
hatásainak csaknem 80%-a. A Rio+20 
csúcstalálkozó következtetései között 
szerepelt annak elismerése, hogy jelentősen 
csökkenteni kell a betakarítás után és az 
élelmiszer-ellátási lánc más szakaszaiban 
keletkező élelmiszer-veszteséget és -
hulladékot.

35. Az üvegházhatású gázkibocsátáson és 
az energián kívüli tényezőkre ható 
erőforráshatékonyság-javító cselekvések 
keretének kijelölése érdekében célértékeket 
kell meghatározni a fogyasztás teljes 
környezeti hatására vonatkozóan, 
különösen az élelmiszer-ipari, a lakás- és a 
mobilitási ágazatban. Az iparral együtt 
ezeknek az ágazatoknak tudható be 
ugyanis a környezeti hatások jelentős 
része. A Rio+20 csúcstalálkozó 
következtetései között szerepelt annak 
elismerése, hogy jelentősen csökkenteni 
kell a betakarítás után és az élelmiszer-
ellátási lánc más szakaszaiban keletkező 
élelmiszer-veszteséget és -hulladékot.

Or. de

Indokolás

Az ipar is energiát használ fel, és így a fogyasztással összefüggő környezetterhelésben is 
érintett. Szükséges tűnik ennek pontosítása, mert az EU-ban a fogyasztó fogalmát nem 
egységesen alkalmazzák.

Módosítás 250
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 35 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35. Az üvegházhatású gázkibocsátáson és 35. Az üvegházhatású gázkibocsátáson és 



AM\931425HU.doc 47/72 PE508.027v01-00

HU

az energián kívüli tényezőkre ható 
erőforráshatékonyság-javító cselekvések 
keretének kijelölése érdekében célértékeket 
kell meghatározni a fogyasztás teljes 
környezeti hatására vonatkozóan, 
különösen az élelmiszer-ipari, a lakás- és a 
mobilitási ágazatban. Ez utóbbiaknak 
tudható be ugyanis a fogyasztás környezeti 
hatásainak csaknem 80%-a. A Rio+20 
csúcstalálkozó következtetései között 
szerepelt annak elismerése, hogy jelentősen 
csökkenteni kell a betakarítás után és az 
élelmiszer-ellátási lánc más szakaszaiban 
keletkező élelmiszer-veszteséget és -
hulladékot.

az energián kívüli tényezőkre ható 
erőforráshatékonyság-javító cselekvések 
keretének kijelölése érdekében célértékeket 
kell meghatározni a fogyasztás teljes 
környezeti hatására vonatkozóan, 
különösen az élelmiszer-ipari, a lakás- és a 
mobilitási ágazatban. Ez utóbbiaknak 
tudható be ugyanis a fogyasztás környezeti 
hatásainak csaknem 80%-a. A Rio+20 
csúcstalálkozó következtetései között 
szerepelt annak elismerése, hogy jelentősen 
csökkenteni kell a betakarítás után és az 
élelmiszer-ellátási lánc más szakaszaiban 
keletkező élelmiszer-veszteséget és -
hulladékot. A Bizottságnak ezért elő kell 
terjesztenie a szükségtelen élelmiszer-
pazarlás megszüntetésére vonatkozó,
átfogó stratégiát, és támogatnia kell a 
tagállamokat a túlzott hulladékképződés 
elleni küzdelemben.

Or. de

Módosítás 251
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 35 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35. Az üvegházhatású gázkibocsátáson és 
az energián kívüli tényezőkre ható 
erőforráshatékonyság-javító cselekvések 
keretének kijelölése érdekében célértékeket 
kell meghatározni a fogyasztás teljes 
környezeti hatására vonatkozóan, 
különösen az élelmiszer-ipari, a lakás- és a 
mobilitási ágazatban. Ez utóbbiaknak 
tudható be ugyanis a fogyasztás környezeti 
hatásainak csaknem 80%-a. A Rio+20 
csúcstalálkozó következtetései között 
szerepelt annak elismerése, hogy jelentősen 
csökkenteni kell a betakarítás után és az 
élelmiszer-ellátási lánc más szakaszaiban 
keletkező élelmiszer-veszteséget és -

35. Az üvegházhatású gázkibocsátáson és 
az energián kívüli tényezőkre ható 
erőforráshatékonyság-javító cselekvések 
keretének kijelölése érdekében 2015-ig el 
kell fogadni a földlábnyom, a vízlábnyom, 
az anyaglábnyom és a szénlábnyom 
mérőszámait és célértékeit. 2015-re e
mutatók közül legalább az egyiknek az 
európai szemeszter részét kell alkotnia. 
Ezen túlmenően célértékeket kell 
meghatározni a fogyasztás teljes környezeti 
hatására vonatkozóan, különösen az 
élelmiszer-ipari, a lakás- és a mobilitási 
ágazatban. Ez utóbbiaknak tudható be 
ugyanis a fogyasztás környezeti hatásainak 
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hulladékot. csaknem 80%-a. A Rio+20 csúcstalálkozó 
következtetései között szerepelt annak 
elismerése, hogy jelentősen csökkenteni 
kell a betakarítás után és az élelmiszer-
ellátási lánc más szakaszaiban keletkező 
élelmiszer-veszteséget és -hulladékot.

Or. en

Módosítás 252
Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 35 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. Az emberi fogyasztásra alkalmas 
gabona állatok takarmányozására való 
felhasználása nem erőforrás-hatékony, 
mivel ennek tápértéke nagyrészt elvész a 
növényi tápanyag állati eredetű 
tápanyaggá való átalakulásakor. Ez a 
növények és a termesztésükhöz használt 
föld, víz és energia pazarló felhasználása.

Or. en

Módosítás 253
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 36 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36. Az egyes kategóriákba tartozó 
termékek kötelező zöld közbeszerzésén 
túlmenően a tagállamok többsége önkéntes 
cselekvési terveket is elfogadott, és sok 
tagállam célértékeket is meghatározott 
bizonyos termékcsoportokra. Komoly 
lehetőségek vannak még azonban arra, 
hogy a különböző szintű közigazgatási 

36. Az egyes kategóriákba tartozó 
termékek kötelező zöld közbeszerzésén 
túlmenően a tagállamok többsége önkéntes 
cselekvési terveket is elfogadott, és sok 
tagállam célértékeket is meghatározott 
bizonyos termékcsoportokra. Komoly 
lehetőségek vannak még azonban arra, 
hogy a különböző szintű közigazgatási 
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szervek a beszerzési döntéseik révén 
tovább csökkentsék környezeti hatásukat. 
A tagállamoknak és a régióknak további 
lépéseket kell tenniük azon cél eléréséhez, 
hogy közbeszerzéseiknek legalább 50%-ára 
a zöld közbeszerzés kritériumait 
alkalmazzák. A Bizottság értékelni fogja 
annak lehetőségét, hogy agázatspecifikus
jogalkotás útján kötelező erejű szabályokat 
állapítson meg további termékkategóriák 
zöld közbeszerzésére vonatkozóan.

szervek a beszerzési döntéseik révén 
tovább csökkentsék környezeti hatásukat. 
A tagállamoknak és a régióknak további 
lépéseket kell tenniük azon cél eléréséhez, 
hogy közbeszerzéseiknek legalább 50%-ára 
a zöld közbeszerzés kritériumait 
alkalmazzák. A Bizottság ágazatspecifikus
jogalkotás útján további kötelező erejű 
szabályokat fog javasolni további 
termékkategóriák zöld közbeszerzésére 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 254
João Ferreira

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 36 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36. Az egyes kategóriákba tartozó 
termékek kötelező zöld közbeszerzésén 
túlmenően a tagállamok többsége önkéntes 
cselekvési terveket is elfogadott, és sok 
tagállam célértékeket is meghatározott 
bizonyos termékcsoportokra. Komoly 
lehetőségek vannak még azonban arra, 
hogy a különböző szintű közigazgatási 
szervek a beszerzési döntéseik révén 
tovább csökkentsék környezeti hatásukat. 
A tagállamoknak és a régióknak további 
lépéseket kell tenniük azon cél eléréséhez, 
hogy közbeszerzéseiknek legalább 50%-ára 
a zöld közbeszerzés kritériumait 
alkalmazzák. A Bizottság értékelni fogja 
annak lehetőségét, hogy agázatspecifikus
jogalkotás útján kötelező erejű szabályokat 
állapítson meg további termékkategóriák 
zöld közbeszerzésére vonatkozóan.

36. Az egyes kategóriákba tartozó 
termékek kötelező zöld közbeszerzésén 
túlmenően a tagállamok többsége önkéntes 
cselekvési terveket is elfogadott, és sok 
tagállam célértékeket is meghatározott 
bizonyos termékcsoportokra. Komoly 
lehetőségek vannak még azonban arra, 
hogy a különböző szintű közigazgatási 
szervek a beszerzési döntéseik révén 
tovább csökkentsék környezeti hatásukat. 
A tagállamoknak és a régióknak további 
lépéseket kell tenniük azon cél eléréséhez, 
hogy közbeszerzéseiknek legalább 50%-ára
a zöld közbeszerzés kritériumait 
alkalmazzák. A Bizottság értékelni fogja 
annak lehetőségét, hogy ágazatspecifikus
normák útján ösztönözze további 
termékkategóriák zöld közbeszerzését.

Or. pt
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Módosítás 255
Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 36 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36. Az egyes kategóriákba tartozó 
termékek kötelező zöld közbeszerzésén 
túlmenően a tagállamok többsége önkéntes 
cselekvési terveket is elfogadott, és sok 
tagállam célértékeket is meghatározott 
bizonyos termékcsoportokra. Komoly 
lehetőségek vannak még azonban arra, 
hogy a különböző szintű közigazgatási 
szervek a beszerzési döntéseik révén 
tovább csökkentsék környezeti hatásukat. 
A tagállamoknak és a régióknak további 
lépéseket kell tenniük azon cél eléréséhez, 
hogy közbeszerzéseiknek legalább 50%-ára 
a zöld közbeszerzés kritériumait 
alkalmazzák. A Bizottság értékelni fogja 
annak lehetőségét, hogy agázatspecifikus
jogalkotás útján kötelező erejű szabályokat 
állapítson meg további termékkategóriák 
zöld közbeszerzésére vonatkozóan.

36. Az egyes kategóriákba tartozó 
termékek kötelező zöld közbeszerzésén 
túlmenően a tagállamok többsége önkéntes 
cselekvési terveket is elfogadott, és sok 
tagállam célértékeket is meghatározott 
bizonyos termékcsoportokra. Komoly 
lehetőségek vannak még azonban arra, 
hogy a különböző szintű közigazgatási 
szervek a beszerzési döntéseik révén 
tovább csökkentsék környezeti hatásukat. 
A tagállamoknak és a régióknak további 
lépéseket kell tenniük azon cél eléréséhez, 
hogy közbeszerzéseiknek legalább 50%-ára 
a zöld közbeszerzés kritériumait 
alkalmazzák. A Bizottság értékelni fogja 
annak lehetőségét, hogy ágazatspecifikus
jogalkotás útján kötelező erejű szabályokat 
állapítson meg további termékkategóriák –
köztük az élelmiszerek – zöld 
közbeszerzésére vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 256
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 36 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36. Az egyes kategóriákba tartozó 
termékek kötelező zöld közbeszerzésén 
túlmenően a tagállamok többsége önkéntes 
cselekvési terveket is elfogadott, és sok 
tagállam célértékeket is meghatározott 
bizonyos termékcsoportokra. Komoly 
lehetőségek vannak még azonban arra, 

36. Az egyes kategóriákba tartozó 
termékek kötelező zöld közbeszerzésén 
túlmenően a tagállamok többsége önkéntes 
cselekvési terveket is elfogadott, és sok 
tagállam célértékeket is meghatározott 
bizonyos termékcsoportokra. Komoly 
lehetőségek vannak még azonban arra, 
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hogy a különböző szintű közigazgatási 
szervek a beszerzési döntéseik révén 
tovább csökkentsék környezeti hatásukat. 
A tagállamoknak és a régióknak további 
lépéseket kell tenniük azon cél eléréséhez, 
hogy közbeszerzéseiknek legalább 50%-ára 
a zöld közbeszerzés kritériumait 
alkalmazzák. A Bizottság értékelni fogja 
annak lehetőségét, hogy agázatspecifikus
jogalkotás útján kötelező erejű szabályokat 
állapítson meg további termékkategóriák 
zöld közbeszerzésére vonatkozóan.

hogy a különböző szintű közigazgatási 
szervek a beszerzési döntéseik révén 
tovább csökkentsék környezeti hatásukat. 
A tagállamoknak és a régióknak további 
lépéseket kell tenniük azon cél eléréséhez, 
hogy közbeszerzéseiknek legalább 50%-ára 
a zöld közbeszerzés európai uniós
kritériumait alkalmazzák. A Bizottság
értékelni fogja annak lehetőségét, hogy 
ágazatspecifikus jogalkotás útján kötelező 
erejű szabályokat állapítson meg további 
termékkategóriák zöld közbeszerzésére 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 257
João Ferreira

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 37 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37. Ezenkívül komoly lehetőségek vannak 
az uniós hulladékgazdálkodás fejlesztésére, 
és ezáltal az erőforrás-felhasználás 
javítására, új piacok megnyitására,
munkahelyteremtésre és a nyersanyag-
importról való függőség csökkentésére, 
egyúttal pedig a környezetre gyakorolt 
hatás mérséklésére. Az Európai Unióban 
minden évben 2,7 milliárd tonna hulladék 
képződik, s ebből 98 millió tonna veszélyes 
hulladék. A szilárd hulladéknak átlagosan 
csak 40%-át használják vagy dolgozzák fel 
újra. A maradék hulladéklerakóba vagy 
hulladékégetőbe kerül. Ugyanakkor egyes 
tagállamokban a hulladéknak több mint 
70%-a kerül újrafeldolgozásra, példát 
mutatva arra, hogyan lehetne a hulladékot 
az Unió egyik kulcsfontosságú
erőforrásaként hasznosítani. Másfelől sok 
tagállam a települési hulladékának több 
mint 75%-át hulladéklerakóban helyezi el.

37. Ezenkívül komoly lehetőségek vannak 
az uniós állami hulladékgazdálkodás 
fejlesztésére, és ezáltal az erőforrás-
felhasználás javítására, 
munkahelyteremtésre és a nyersanyag-
importról való függőség csökkentésére, 
egyúttal pedig a környezetre gyakorolt 
hatás mérséklésére. Az Európai Unióban 
minden évben 2,7 milliárd tonna hulladék 
képződik, s ebből 98 millió tonna veszélyes 
hulladék. A szilárd hulladéknak átlagosan 
csak 40%-át használják vagy dolgozzák fel 
újra. A maradék hulladéklerakóba vagy 
hulladékégetőbe kerül. Ugyanakkor egyes 
tagállamokban a hulladéknak több mint 
70%-a kerül újrafeldolgozásra, példát 
mutatva arra, hogyan lehetne a hulladékot 
az Unió elsődleges kitermelést kiváltó vagy 
kiegészítő, másodlagos erőforrásaként 
hasznosítani. Másfelől sok tagállam a 
települési hulladékának több mint 75%-át 
hulladéklerakóban helyezi el.
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Or. pt

Módosítás 258
Gilles Pargneaux

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 37 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37. Ezenkívül komoly lehetőségek vannak 
az uniós hulladékgazdálkodás fejlesztésére, 
és ezáltal az erőforrás-felhasználás 
javítására, új piacok megnyitására, 
munkahelyteremtésre és a nyersanyag-
importról való függőség csökkentésére, 
egyúttal pedig a környezetre gyakorolt 
hatás mérséklésére. Az Európai Unióban 
minden évben 2,7 milliárd tonna hulladék 
képződik, s ebből 98 millió tonna veszélyes 
hulladék. A szilárd hulladéknak átlagosan 
csak 40%-át használják vagy dolgozzák fel 
újra. A maradék hulladéklerakóba vagy 
hulladékégetőbe kerül. Ugyanakkor egyes 
tagállamokban a hulladéknak több mint 
70%-a kerül újrafeldolgozásra, példát 
mutatva arra, hogyan lehetne a hulladékot 
az Unió egyik kulcsfontosságú 
erőforrásaként hasznosítani. Másfelől sok 
tagállam a települési hulladékának több 
mint 75%-át hulladéklerakóban helyezi el.

37. Ezenkívül komoly lehetőségek vannak 
az uniós hulladékgazdálkodás fejlesztésére, 
és ezáltal az erőforrás-felhasználás 
javítására, új piacok megnyitására, 
munkahelyteremtésre és a nyersanyag-
importról való függőség csökkentésére, 
egyúttal pedig a környezetre gyakorolt 
hatás mérséklésére. Az Európai Unióban 
minden évben 2,7 milliárd tonna hulladék 
képződik, s ebből 98 millió tonna veszélyes 
hulladék. A szilárd hulladéknak átlagosan 
csak 40%-át használják vagy dolgozzák fel 
újra. A folyékony hulladékok tekintetében 
nincsenek megbízható statisztikák, de az 
újrafeldolgozási arány kétségtelenül igen 
alacsony. A maradék hulladéklerakóba 
vagy hulladékégetőbe kerül. Ugyanakkor 
egyes tagállamokban a hulladéknak több 
mint 70%-a kerül újrafeldolgozásra, példát 
mutatva arra, hogyan lehetne a hulladékot 
az Unió egyik kulcsfontosságú 
erőforrásaként hasznosítani. Másfelől sok 
tagállam a települési hulladékának több 
mint 75%-át hulladéklerakóban helyezi el.

Or. fr

Módosítás 259
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 37 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37. Ezenkívül komoly lehetőségek vannak 
az uniós hulladékgazdálkodás fejlesztésére, 
és ezáltal az erőforrás-felhasználás 
javítására, új piacok megnyitására, 
munkahelyteremtésre és a nyersanyag-
importról való függőség csökkentésére, 
egyúttal pedig a környezetre gyakorolt 
hatás mérséklésére. Az Európai Unióban 
minden évben 2,7 milliárd tonna hulladék 
képződik, s ebből 98 millió tonna veszélyes 
hulladék. A szilárd hulladéknak átlagosan 
csak 40%-át használják vagy dolgozzák fel 
újra. A maradék hulladéklerakóba vagy 
hulladékégetőbe kerül. Ugyanakkor egyes 
tagállamokban a hulladéknak több mint 
70%-a kerül újrafeldolgozásra, példát 
mutatva arra, hogyan lehetne a hulladékot 
az Unió egyik kulcsfontosságú 
erőforrásaként hasznosítani. Másfelől sok 
tagállam a települési hulladékának több 
mint 75%-át hulladéklerakóban helyezi el.

37. Ezenkívül komoly lehetőségek vannak 
az uniós hulladékgazdálkodás fejlesztésére, 
és ezáltal az erőforrás-felhasználás 
javítására, új piacok megnyitására, 
munkahelyteremtésre és a nyersanyag-
importról való függőség csökkentésére, 
egyúttal pedig a környezetre gyakorolt 
hatás mérséklésére. Az Európai Unióban 
minden évben 2,7 milliárd tonna hulladék 
képződik, s ebből 98 millió tonna veszélyes 
hulladék. A szilárd hulladéknak átlagosan 
csak 40%-át készítik elő újrahasználatra
vagy dolgozzák fel újra. A maradék 
hulladéklerakóba vagy hulladékégetőbe 
kerül. Ugyanakkor egyes tagállamokban a 
települési hulladéknak több mint 70%-a 
kerül újrafeldolgozásra, példát mutatva 
arra, hogyan lehetne a hulladékot az Unió 
egyik kulcsfontosságú erőforrásaként 
hasznosítani. Másfelől sok tagállam a 
települési hulladékának több mint 75%-át 
hulladéklerakóban helyezi el.

Or. en

Módosítás 260
Matthias Groote

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 37 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37. Ezenkívül komoly lehetőségek vannak 
az uniós hulladékgazdálkodás fejlesztésére, 
és ezáltal az erőforrás-felhasználás 
javítására, új piacok megnyitására, 
munkahelyteremtésre és a nyersanyag-
importról való függőség csökkentésére, 
egyúttal pedig a környezetre gyakorolt 
hatás mérséklésére. Az Európai Unióban 
minden évben 2,7 milliárd tonna hulladék 
képződik, s ebből 98 millió tonna veszélyes 

37. Ezenkívül komoly lehetőségek vannak 
az uniós hulladékgazdálkodás fejlesztésére, 
és ezáltal az erőforrás-felhasználás 
javítására, új piacok megnyitására, 
munkahelyteremtésre és a nyersanyag-
importról való függőség csökkentésére, 
egyúttal pedig a környezetre gyakorolt 
hatás mérséklésére. Az Európai Unióban 
minden évben 2,7 milliárd tonna hulladék 
képződik, s ebből 98 millió tonna veszélyes 
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hulladék. A szilárd hulladéknak átlagosan 
csak 40%-át használják vagy dolgozzák fel 
újra. A maradék hulladéklerakóba vagy 
hulladékégetőbe kerül. Ugyanakkor egyes 
tagállamokban a hulladéknak több mint 
70%-a kerül újrafeldolgozásra, példát 
mutatva arra, hogyan lehetne a hulladékot 
az Unió egyik kulcsfontosságú 
erőforrásaként hasznosítani. Másfelől sok 
tagállam a települési hulladékának több 
mint 75%-át hulladéklerakóban helyezi el.

hulladék. A szilárd hulladéknak átlagosan 
csak 40%-át használják vagy dolgozzák fel 
újra. A maradék hulladéklerakóba vagy 
hulladékégetőbe kerül. A 
hulladékhierarchia szerint a hulladék 
elégetése vagy hulladéklerakókban 
történő elhelyezése csak végső esetben 
nyújthat megoldást a 
hulladékgazdálkodás terén. Minden 
esetben elsőbbséget kell biztosítani a 
hulladékképződés megelőzésének, a 
hulladék újrahasznosításának és 
újrafeldolgozásának. Ugyanakkor egyes
tagállamokban a hulladéknak több mint 
70%-a kerül újrafeldolgozásra, példát 
mutatva arra, hogyan lehetne a hulladékot 
az Unió egyik kulcsfontosságú 
erőforrásaként hasznosítani. Másfelől sok 
tagállam a települési hulladékának több 
mint 75%-át hulladéklerakóban helyezi el.

Or. de

Módosítás 261
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 37 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

37. Ezenkívül komoly lehetőségek vannak 
az uniós hulladékgazdálkodás fejlesztésére, 
és ezáltal az erőforrás-felhasználás 
javítására, új piacok megnyitására, 
munkahelyteremtésre és a nyersanyag-
importról való függőség csökkentésére, 
egyúttal pedig a környezetre gyakorolt 
hatás mérséklésére. Az Európai Unióban 
minden évben 2,7 milliárd tonna hulladék 
képződik, s ebből 98 millió tonna veszélyes 
hulladék. A szilárd hulladéknak átlagosan 
csak 40%-át használják vagy dolgozzák fel 
újra. A maradék hulladéklerakóba vagy 
hulladékégetőbe kerül. Ugyanakkor egyes 
tagállamokban a hulladéknak több mint 

37. Ezenkívül komoly lehetőségek vannak 
az uniós hulladékgazdálkodás fejlesztésére, 
és ezáltal az erőforrás-felhasználás és a 
másodlagos nyersanyagok használatának 
javítására, új piacok megnyitására, 
munkahelyteremtésre és a nyersanyag-
importról való függőség csökkentésére, 
egyúttal pedig a környezetre gyakorolt 
hatás mérséklésére. Az Európai Unióban 
minden évben 2,7 milliárd tonna hulladék 
képződik, s ebből 98 millió tonna veszélyes 
hulladék. A szilárd hulladéknak átlagosan 
csak 40%-át használják vagy dolgozzák fel 
újra. A maradék hulladéklerakóba vagy 
hulladékégetőbe kerül. Ugyanakkor egyes 
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70%-a kerül újrafeldolgozásra, példát 
mutatva arra, hogyan lehetne a hulladékot 
az Unió egyik kulcsfontosságú 
erőforrásaként hasznosítani. Másfelől sok 
tagállam a települési hulladékának több 
mint 75%-át hulladéklerakóban helyezi el.

tagállamokban a hulladéknak több mint 
70%-a kerül újrafeldolgozásra, példát 
mutatva arra, hogyan lehetne a hulladékot 
az Unió egyik kulcsfontosságú 
erőforrásaként hasznosítani. Másfelől sok 
tagállam a települési hulladékának több 
mint 75%-át hulladéklerakóban helyezi el.

Or. en

Módosítás 262
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 38 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, az Európai Unióban 
mindenhol teljes mértékben – a 
hulladékhierarchia szigorú alkalmazásával, 
a különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak. További 
erőfeszítéseket kell tenni az egy főre jutó 
abszolút hulladékképződés csökkentése, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, a hulladéklerakás 
felszámolása, az újrafeldolgozás minőségi 
színvonalának biztosítása és a másodlagos 
nyersanyagok piacainak kialakítása 
érdekében. A Rio+20 csúcstalálkozón 
elfogadottaknak megfelelően a veszélyes 
hulladékot úgy kell kezelni, hogy minél 
kisebb legyen az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt káros hatás. Ehhez 
az egész Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan piaci alapú 
eszközöket alkalmazni, amelyek előnyben 
részesítik a hulladékképződés megelőzését 
és a hulladék újrafeldolgozását, 
újrahasznosítását. Az Európai Unió belső 
piacát mentessé kell tenni a hulladék-

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, az Európai Unióban 
mindenhol teljes mértékben – a 
hulladékhierarchia szigorú alkalmazásával, 
a különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak. További 
erőfeszítéseket kell tenni, többek között a 
hulladékképződés megelőzésével 
kapcsolatban is, a hulladékképződés
csökkentése, az újrafeldolgozható és 
komposztálható hulladék 
ártalmatlanításból való fokozatos 
kivonása, a szükséges újrafeldolgozó és 
hasznosító infrastruktúra kialakítása 
érdekében szükséges tervezés elvégzése, az 
újrafeldolgozás minőségi színvonalának 
biztosítása és a másodlagos nyersanyagok 
piacainak kialakítása érdekében. A Rio+20 
csúcstalálkozón elfogadottaknak 
megfelelően a veszélyes hulladékot úgy 
kell kezelni, hogy minél kisebb legyen az 
emberi egészségre és a környezetre 
gyakorolt káros hatás.
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újrafeldolgozási tevékenységeket 
akadályozó tényezőktől, és felül kell 
vizsgálni a hulladék megelőzésére, 
újrahasznosítására, újrafeldolgozására és 
a hulladéklerakótól való eltérítésére 
megállapított célértékeket, a „körkörös” –
az erőforrásokat kaszkádszerűen 
hasznosító és maradék hulladékot szinte 
nem termelő – gazdaságra való átállás 
érdekében.

Or. en

Módosítás 263
Karl-Heinz Florenz

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 38 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, az Európai Unióban 
mindenhol teljes mértékben – a 
hulladékhierarchia szigorú alkalmazásával, 
a különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak. További 
erőfeszítéseket kell tenni az egy főre jutó 
abszolút hulladékképződés csökkentése, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, a hulladéklerakás 
felszámolása, az újrafeldolgozás minőségi 
színvonalának biztosítása és a másodlagos 
nyersanyagok piacainak kialakítása 
érdekében. A Rio+20 csúcstalálkozón 
elfogadottaknak megfelelően a veszélyes 
hulladékot úgy kell kezelni, hogy minél 
kisebb legyen az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt káros hatás. Ehhez 
az egész Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan piaci alapú 
eszközöket alkalmazni, amelyek előnyben 
részesítik a hulladékképződés megelőzését 

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, az Európai Unióban 
mindenhol teljes mértékben – a 
hulladékhierarchia szigorú alkalmazásával, 
a különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak. További 
erőfeszítéseket kell tenni az energetikai 
hasznosításnak az újrafeldolgozásra 
alkalmatlan és nem komposztálható 
anyagokra való korlátozása, a 
hulladéklerakás felszámolása, az 
újrafeldolgozás minőségi színvonalának 
biztosítása és a másodlagos nyersanyagok 
piacainak kialakítása érdekében. A Rio+20 
csúcstalálkozón elfogadottaknak 
megfelelően a veszélyes hulladékot úgy 
kell kezelni, hogy minél kisebb legyen az 
emberi egészségre és a környezetre 
gyakorolt káros hatás. Ehhez az egész 
Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan piaci alapú 
eszközöket alkalmazni, amelyek 
megfelelnek az ötlépcsős 
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és a hulladék újrafeldolgozását, 
újrahasznosítását. Az Európai Unió belső 
piacát mentessé kell tenni a hulladék-
újrafeldolgozási tevékenységeket 
akadályozó tényezőktől, és felül kell
vizsgálni a hulladék megelőzésére, 
újrahasznosítására, újrafeldolgozására és a 
hulladéklerakótól való eltérítésére 
megállapított célértékeket, a „körkörös” –
az erőforrásokat kaszkádszerűen hasznosító 
és maradék hulladékot szinte nem termelő 
– gazdaságra való átállás érdekében.

hulladékhierarchiának. Az Európai Unió 
belső piacát mentessé kell tenni a hulladék-
újrafeldolgozási tevékenységeket 
akadályozó tényezőktől, és felül kell 
vizsgálni a hulladék megelőzésére, 
újrahasznosítására, újrafeldolgozására és a 
hulladéklerakótól való eltérítésére 
vonatkozó ütemtervre megállapított 
célértékeket, a „körkörös” – az 
erőforrásokat kaszkádszerűen hasznosító és 
maradék hulladékot szinte nem termelő –
gazdaságra való átállás érdekében.

Or. de

Módosítás 264
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 38 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, az Európai Unióban 
mindenhol teljes mértékben – a 
hulladékhierarchia szigorú alkalmazásával, 
a különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak. További 
erőfeszítéseket kell tenni az egy főre jutó 
abszolút hulladékképződés csökkentése, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, a hulladéklerakás 
felszámolása, az újrafeldolgozás minőségi 
színvonalának biztosítása és a másodlagos 
nyersanyagok piacainak kialakítása 
érdekében. A Rio+20 csúcstalálkozón 
elfogadottaknak megfelelően a veszélyes 
hulladékot úgy kell kezelni, hogy minél 
kisebb legyen az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt káros hatás. Ehhez 
az egész Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan piaci alapú 

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, az Európai Unióban 
mindenhol teljes mértékben – a 
hulladékhierarchia szigorú alkalmazásával, 
a különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak. További 
erőfeszítéseket kell tenni a GDP-hez 
viszonyított országos hulladékképződés 
csökkentése, az újrafeldolgozás minőségi 
színvonalának biztosítása és a másodlagos 
nyersanyagok piacainak kialakítása 
érdekében. A Rio+20 csúcstalálkozón 
elfogadottaknak megfelelően a veszélyes 
hulladékot úgy kell kezelni, hogy minél 
kisebb legyen az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt káros hatás. Ehhez 
az egész Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan piaci alapú 
eszközöket alkalmazni, amelyek előnyben 
részesítik a hulladékképződés megelőzését 
és a hulladék újrafeldolgozását, 
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eszközöket alkalmazni, amelyek előnyben 
részesítik a hulladékképződés megelőzését 
és a hulladék újrafeldolgozását, 
újrahasznosítását. Az Európai Unió belső 
piacát mentessé kell tenni a hulladék-
újrafeldolgozási tevékenységeket 
akadályozó tényezőktől, és felül kell 
vizsgálni a hulladék megelőzésére, 
újrahasznosítására, újrafeldolgozására és a 
hulladéklerakótól való eltérítésére 
megállapított célértékeket, a „körkörös” –
az erőforrásokat kaszkádszerűen hasznosító 
és maradék hulladékot szinte nem termelő 
– gazdaságra való átállás érdekében.

újrahasznosítását. Az Európai Unió belső 
piacát mentessé kell tenni a hulladék-
újrafeldolgozási tevékenységeket 
akadályozó tényezőktől, és felül kell 
vizsgálni a hulladék megelőzésére, 
újrahasznosítására, újrafeldolgozására és a 
hulladéklerakótól való eltérítésére 
megállapított célértékeket, a „körkörös” –
az erőforrásokat kaszkádszerűen hasznosító 
és maradék hulladékot szinte nem termelő 
– gazdaságra való átállás érdekében.

Or. it

Indokolás

A hulladéklerakás 2020-ig történő teljes körű felszámolása valószínűtlen.

Módosítás 265
João Ferreira, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 38 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, az Európai Unióban 
mindenhol teljes mértékben és 
összehangolt módon – a 
hulladékhierarchiának megfelelően, a 
különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak. További 
erőfeszítéseket kell tenni az egy főre jutó 
abszolút hulladékképződés csökkentése, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, a hulladéklerakás 
felszámolása, az újrafeldolgozás minőségi 
színvonalának biztosítása és a másodlagos 
nyersanyagok piacainak kialakítása 

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, az Európai Unióban 
mindenhol teljes mértékben és 
összehangolt módon – a 
hulladékhierarchiának megfelelően, a 
különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak. További 
erőfeszítéseket kell tenni az egy főre jutó
abszolút hulladékképződés csökkentése, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, a hulladéklerakás 
felszámolása, az újrafeldolgozás minőségi 
színvonalának biztosítása és a másodlagos 
nyersanyagok piacainak kialakítása 
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érdekében. A Rio+20 csúcstalálkozón 
elfogadottaknak megfelelően a veszélyes 
hulladékot úgy kell kezelni, hogy minél 
kisebb legyen az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt káros hatás. Ehhez 
az egész Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan piaci alapú 
eszközöket alkalmazni, amelyek előnyben 
részesítik a hulladékképződés megelőzését 
és a hulladék újrafeldolgozását, 
újrahasznosítását. Az Európai Unió belső 
piacát mentessé kell tenni a hulladék-
újrafeldolgozási tevékenységeket 
akadályozó tényezőktől, és felül kell 
vizsgálni a hulladék megelőzésére, 
újrahasznosítására, újrafeldolgozására és a 
hulladéklerakótól való eltérítésére 
megállapított célértékeket, a „körkörös” –
az erőforrásokat kaszkádszerűen hasznosító 
és maradék hulladékot szinte nem termelő 
– gazdaságra való átállás érdekében.

érdekében. A Rio+20 csúcstalálkozón 
elfogadottaknak megfelelően a veszélyes 
hulladékot úgy kell kezelni, hogy minél 
kisebb legyen az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt káros hatás. Ehhez 
az egész Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan jogi és 
gazdasági ösztönzőket alkalmazni, 
amelyek előnyben részesítik a 
hulladékképződés megelőzését és a 
hulladék újrafeldolgozását, 
újrahasznosítását. Felül kell vizsgálni a 
hulladék megelőzésére, újrahasznosítására, 
újrafeldolgozására és a hulladéklerakótól 
való eltérítésére megállapított célértékeket, 
a „körkörös” – az erőforrásokat 
kaszkádszerűen hasznosító és maradék 
hulladékot szinte nem termelő –
gazdaságra való átállás érdekében.

Or. pt

Módosítás 266
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 38 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, az Európai Unióban 
mindenhol teljes mértékben – a 
hulladékhierarchia szigorú alkalmazásával, 
a különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak. További 
erőfeszítéseket kell tenni az egy főre jutó 
abszolút hulladékképződés csökkentése, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, a hulladéklerakás
felszámolása, az újrafeldolgozás minőségi 

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, annak 2020-ig történő 
elérésével, hogy szinte semennyi maradék 
hulladék ne keletkezzen, az Európai 
Unióban mindenhol teljes mértékben – a 
hulladékhierarchia szigorú alkalmazásával, 
a különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak, és meg 
kell erősíteni azt. További erőfeszítéseket 
kell tenni – a megelőzést is beleértve (pl. 
az élelmiszer-pazarlás csökkentése) – az 
egy főre jutó éves abszolút 
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színvonalának biztosítása és a másodlagos 
nyersanyagok piacainak kialakítása 
érdekében. A Rio+20 csúcstalálkozón 
elfogadottaknak megfelelően a veszélyes 
hulladékot úgy kell kezelni, hogy minél 
kisebb legyen az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt káros hatás. Ehhez 
az egész Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan piaci alapú 
eszközöket alkalmazni, amelyek előnyben 
részesítik a hulladékképződés megelőzését 
és a hulladék újrafeldolgozását, 
újrahasznosítását. Az Európai Unió belső 
piacát mentessé kell tenni a hulladék-
újrafeldolgozási tevékenységeket 
akadályozó tényezőktől, és felül kell 
vizsgálni a hulladék megelőzésére, 
újrahasznosítására, újrafeldolgozására és a 
hulladéklerakótól való eltérítésére 
megállapított célértékeket, a „körkörös” –
az erőforrásokat kaszkádszerűen hasznosító 
és maradék hulladékot szinte nem termelő 
– gazdaságra való átállás érdekében.

hulladékképződés jelentős csökkentése, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra és komposztálásra
alkalmatlan anyagokra való korlátozása, –
bizonyos veszélyes anyagok kivételével, 
amelyek esetében a hulladéklerakás a 
legbiztonságosabb ártalmatlanítási 
módszer – a hulladéklerakás felszámolása, 
az újrahasználat előmozdítása, az 
újrafeldolgozás minőségi színvonalának, a 
nem toxikus anyagok körforgásának
biztosítása és a másodlagos nyersanyagok 
piacainak kialakítása érdekében. A Rio+20 
csúcstalálkozón elfogadottaknak 
megfelelően a veszélyes hulladékot úgy 
kell kezelni, hogy minél kisebb legyen az 
emberi egészségre és a környezetre 
gyakorolt káros hatás. Ehhez az egész 
Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan piaci alapú 
eszközöket alkalmazni, amelyek előnyben 
részesítik a hulladékképződés megelőzését 
és a hulladék újrafeldolgozását, 
újrahasznosítását, ily módon a következő 
többéves pénzügyi keretben nem fordítva 
több közpénzt a hulladéklerakási 
infrastruktúrára. Az Európai Unió belső 
piacát mentessé kell tenni a hulladék-
újrafeldolgozási tevékenységeket 
akadályozó tényezőktől, és felül kell 
vizsgálni a hulladék megelőzésére, 
újrahasznosítására, újrafeldolgozására és a 
hulladéklerakótól való eltérítésére 
megállapított célértékeket, a „körkörös” –
az erőforrásokat kaszkádszerűen hasznosító 
és maradék hulladékot szinte nem termelő 
– gazdaságra való átállás érdekében.

Or. en

Módosítás 267
Gilles Pargneaux

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 38 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, az Európai Unióban 
mindenhol teljes mértékben – a 
hulladékhierarchia szigorú alkalmazásával, 
a különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak. További 
erőfeszítéseket kell tenni az egy főre jutó 
abszolút hulladékképződés csökkentése, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, a hulladéklerakás 
felszámolása, az újrafeldolgozás minőségi 
színvonalának biztosítása és a másodlagos 
nyersanyagok piacainak kialakítása 
érdekében. A Rio+20 csúcstalálkozón 
elfogadottaknak megfelelően a veszélyes 
hulladékot úgy kell kezelni, hogy minél 
kisebb legyen az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt káros hatás. Ehhez 
az egész Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan piaci alapú 
eszközöket alkalmazni, amelyek előnyben 
részesítik a hulladékképződés megelőzését 
és a hulladék újrafeldolgozását, 
újrahasznosítását. Az Európai Unió belső 
piacát mentessé kell tenni a hulladék-
újrafeldolgozási tevékenységeket 
akadályozó tényezőktől, és felül kell 
vizsgálni a hulladék megelőzésére, 
újrahasznosítására, újrafeldolgozására és a 
hulladéklerakótól való eltérítésére 
megállapított célértékeket, a „körkörös” –
az erőforrásokat kaszkádszerűen hasznosító 
és maradék hulladékot szinte nem termelő 
– gazdaságra való átállás érdekében.

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, az Európai Unióban 
mindenhol teljes mértékben – a 
hulladékhierarchia szigorú alkalmazásával, 
a különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak. A 
folyékony hulladékok esetében 
prioritásként kell kezelni a használt zsírok 
keletkezési helyen történő, a 
szennyvízhálózatba való kiöntésük előtti 
összegyűjtését. További erőfeszítéseket 
kell tenni az egy főre jutó abszolút 
hulladékképződés csökkentése, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, a hulladéklerakás 
felszámolása, az újrafeldolgozás minőségi 
színvonalának biztosítása és a másodlagos 
nyersanyagok piacainak kialakítása 
érdekében. A Rio+20 csúcstalálkozón 
elfogadottaknak megfelelően a veszélyes 
hulladékot úgy kell kezelni, hogy minél 
kisebb legyen az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt káros hatás. Ehhez 
az egész Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan piaci alapú 
eszközöket alkalmazni, amelyek előnyben 
részesítik a hulladékképződés megelőzését 
és a hulladék újrafeldolgozását, 
újrahasznosítását. Az Európai Unió belső 
piacát mentessé kell tenni a hulladék-
újrafeldolgozási tevékenységeket 
akadályozó tényezőktől, és felül kell 
vizsgálni a hulladék megelőzésére, 
újrahasznosítására, újrafeldolgozására és a 
hulladéklerakótól való eltérítésére 
megállapított célértékeket, a „körkörös” –
az erőforrásokat kaszkádszerűen hasznosító 
és maradék hulladékot szinte nem termelő 
– gazdaságra való átállás érdekében.

Or. fr
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Módosítás 268
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 38 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, az Európai Unióban 
mindenhol teljes mértékben – a 
hulladékhierarchia szigorú alkalmazásával, 
a különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak. További 
erőfeszítéseket kell tenni az egy főre jutó 
abszolút hulladékképződés csökkentése, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, a hulladéklerakás 
felszámolása, az újrafeldolgozás minőségi 
színvonalának biztosítása és a másodlagos 
nyersanyagok piacainak kialakítása 
érdekében. A Rio+20 csúcstalálkozón 
elfogadottaknak megfelelően a veszélyes 
hulladékot úgy kell kezelni, hogy minél 
kisebb legyen az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt káros hatás. Ehhez 
az egész Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan piaci alapú 
eszközöket alkalmazni, amelyek előnyben 
részesítik a hulladékképződés megelőzését 
és a hulladék újrafeldolgozását, 
újrahasznosítását. Az Európai Unió belső 
piacát mentessé kell tenni a hulladék-
újrafeldolgozási tevékenységeket 
akadályozó tényezőktől, és felül kell 
vizsgálni a hulladék megelőzésére, 
újrahasznosítására, újrafeldolgozására és a 
hulladéklerakótól való eltérítésére 
megállapított célértékeket, a „körkörös” –
az erőforrásokat kaszkádszerűen hasznosító 
és maradék hulladékot szinte nem termelő 
– gazdaságra való átállás érdekében.

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, az Európai Unióban 
mindenhol teljes mértékben – a 
hulladékhierarchia szigorú alkalmazásával, 
a hulladékok keletkezésével és kezelésével 
járó átfogó hatásokra vonatkozó, 
életcikluson alapuló gondolkodásmód 
figyelembevételével, a különböző 
hulladékfajtákra kiterjedően – érvényt kell 
szerezni a hulladékra vonatkozó uniós 
szabályozásnak. További erőfeszítéseket 
kell tenni az egy főre jutó abszolút 
hulladékképződés csökkentése, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, a hulladéklerakás 
felszámolása, az újrafeldolgozás minőségi 
színvonalának biztosítása és a másodlagos 
nyersanyagok piacainak kialakítása 
érdekében. A Rio+20 csúcstalálkozón 
elfogadottaknak megfelelően a veszélyes 
hulladékot úgy kell kezelni, hogy minél 
kisebb legyen az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt káros hatás. Ehhez 
az egész Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan piaci alapú 
eszközöket alkalmazni, amelyek előnyben 
részesítik a hulladékképződés megelőzését 
és a hulladék újrafeldolgozását, 
újrahasznosítását. Az Európai Unió belső 
piacát mentessé kell tenni a hulladék-
újrafeldolgozási tevékenységeket 
akadályozó tényezőktől, és felül kell 
vizsgálni a hulladék megelőzésére, 
újrahasznosítására, újrafeldolgozására és a 
hulladéklerakótól való eltérítésére 
megállapított célértékeket, a „körkörös” –
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az erőforrásokat kaszkádszerűen hasznosító 
és maradék hulladékot szinte nem termelő 
– gazdaságra való átállás érdekében.

Or. en

Módosítás 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 38 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, az Európai Unióban 
mindenhol teljes mértékben – a 
hulladékhierarchia szigorú alkalmazásával, 
a különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak. További 
erőfeszítéseket kell tenni az egy főre jutó 
abszolút hulladékképződés csökkentése, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, a hulladéklerakás 
felszámolása, az újrafeldolgozás minőségi 
színvonalának biztosítása és a másodlagos 
nyersanyagok piacainak kialakítása 
érdekében. A Rio+20 csúcstalálkozón 
elfogadottaknak megfelelően a veszélyes 
hulladékot úgy kell kezelni, hogy minél 
kisebb legyen az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt káros hatás. Ehhez 
az egész Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan piaci alapú 
eszközöket alkalmazni, amelyek előnyben 
részesítik a hulladékképződés megelőzését 
és a hulladék újrafeldolgozását, 
újrahasznosítását. Az Európai Unió belső 
piacát mentessé kell tenni a hulladék-
újrafeldolgozási tevékenységeket 
akadályozó tényezőktől, és felül kell 
vizsgálni a hulladék megelőzésére, 
újrahasznosítására, újrafeldolgozására és a 

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, az Európai Unióban 
mindenhol teljes mértékben – a 
hulladékhierarchia szigorú alkalmazásával, 
a különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak. További 
erőfeszítéseket kell tenni az egy főre jutó 
abszolút hulladékképződés csökkentése, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, a hulladéklerakás 
felszámolása, az újrafeldolgozás minőségi 
színvonalának és a nem toxikus anyagok 
körforgásának biztosítása és a másodlagos 
nyersanyagok piacainak kialakítása 
érdekében. A Rio+20 csúcstalálkozón 
elfogadottaknak megfelelően a veszélyes 
hulladékot úgy kell kezelni, hogy minél 
kisebb legyen az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt káros hatás. Ehhez 
az egész Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan piaci alapú 
eszközöket alkalmazni, amelyek előnyben 
részesítik a hulladékképződés megelőzését 
és a hulladék újrafeldolgozását, 
újrahasznosítását. Az Európai Unió belső 
piacát mentessé kell tenni a hulladék-
újrafeldolgozási tevékenységeket 
akadályozó tényezőktől, és felül kell 
vizsgálni a hulladék megelőzésére, 
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hulladéklerakótól való eltérítésére 
megállapított célértékeket, a „körkörös” –
az erőforrásokat kaszkádszerűen hasznosító 
és maradék hulladékot szinte nem termelő 
– gazdaságra való átállás érdekében.

újrahasznosítására, újrafeldolgozására és a 
hulladéklerakótól való eltérítésére 
megállapított célértékeket, a „körkörös” –
az erőforrásokat kaszkádszerűen hasznosító 
és maradék hulladékot szinte nem termelő 
– gazdaságra való átállás érdekében.

Or. en

Módosítás 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 38 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, az Európai Unióban 
mindenhol teljes mértékben – a 
hulladékhierarchia szigorú alkalmazásával, 
a különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak. További 
erőfeszítéseket kell tenni az egy főre jutó 
abszolút hulladékképződés csökkentése, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, a hulladéklerakás 
felszámolása, az újrafeldolgozás minőségi 
színvonalának biztosítása és a másodlagos 
nyersanyagok piacainak kialakítása 
érdekében. A Rio+20 csúcstalálkozón 
elfogadottaknak megfelelően a veszélyes 
hulladékot úgy kell kezelni, hogy minél 
kisebb legyen az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt káros hatás. Ehhez 
az egész Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan piaci alapú 
eszközöket alkalmazni, amelyek előnyben 
részesítik a hulladékképződés megelőzését 
és a hulladék újrafeldolgozását, 
újrahasznosítását. Az Európai Unió belső 
piacát mentessé kell tenni a hulladék-
újrafeldolgozási tevékenységeket 

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, az Európai Unióban 
mindenhol teljes mértékben – a 
hulladékhierarchia szigorú alkalmazásával, 
a különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak. További 
erőfeszítéseket kell tenni az egy főre jutó 
abszolút hulladékképződés csökkentése, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, a hulladéklerakás 
felszámolása, az újrafeldolgozás minőségi 
színvonalának biztosítása és a másodlagos 
nyersanyagok piacainak kialakítása 
érdekében. A Rio+20 csúcstalálkozón 
elfogadottaknak megfelelően a veszélyes 
hulladékot úgy kell kezelni, hogy minél 
kisebb legyen az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt káros hatás. Ehhez 
az egész Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan különféle
piaci alapú eszközök kombinációját
alkalmazni, amelyek előnyben részesítik a 
hulladékképződés megelőzését és a 
hulladék újrafeldolgozását, 
újrahasznosítását. Az Európai Unió belső 
piacát mentessé kell tenni a hulladék-
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akadályozó tényezőktől, és felül kell 
vizsgálni a hulladék megelőzésére, 
újrahasznosítására, újrafeldolgozására és a 
hulladéklerakótól való eltérítésére 
megállapított célértékeket, a „körkörös” –
az erőforrásokat kaszkádszerűen hasznosító 
és maradék hulladékot szinte nem termelő 
– gazdaságra való átállás érdekében.

újrafeldolgozási tevékenységeket 
akadályozó tényezőktől, és felül kell 
vizsgálni a hulladék megelőzésére, 
újrahasznosítására, újrafeldolgozására és a 
hulladéklerakótól való eltérítésére 
megállapított célértékeket, a „körkörös” –
az erőforrásokat kaszkádszerűen hasznosító 
és maradék hulladékot szinte nem termelő 
– gazdaságra való átállás érdekében.

Or. en

Módosítás 271
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 38 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, az Európai Unióban 
mindenhol teljes mértékben – a
hulladékhierarchia szigorú alkalmazásával, 
a különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak. További 
erőfeszítéseket kell tenni az egy főre jutó 
abszolút hulladékképződés csökkentése, az
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, a hulladéklerakás 
felszámolása, az újrafeldolgozás minőségi 
színvonalának biztosítása és a másodlagos 
nyersanyagok piacainak kialakítása 
érdekében. A Rio+20 csúcstalálkozón 
elfogadottaknak megfelelően a veszélyes 
hulladékot úgy kell kezelni, hogy minél 
kisebb legyen az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt káros hatás. Ehhez 
az egész Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan piaci alapú 
eszközöket alkalmazni, amelyek előnyben 
részesítik a hulladékképződés megelőzését 
és a hulladék újrafeldolgozását, 

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, az Európai Unióban 
mindenhol teljes mértékben – a 
hulladékhierarchia szigorú alkalmazásával, 
a különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak. További 
erőfeszítéseket kell tenni az egy főre jutó 
abszolút hulladékképződés csökkentése, a
(különösen a hulladékok elégetése révén 
történő) energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, a hulladéklerakás 
felszámolása, az újrafeldolgozás minőségi 
színvonalának biztosítása és a másodlagos 
nyersanyagok piacainak kialakítása 
érdekében. A Rio+20 csúcstalálkozón 
elfogadottaknak megfelelően a veszélyes 
hulladékot úgy kell kezelni, hogy minél 
kisebb legyen az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt káros hatás. Ehhez 
az egész Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan piaci alapú 
eszközöket alkalmazni, amelyek előnyben 
részesítik a hulladékképződés megelőzését 
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újrahasznosítását. Az Európai Unió belső 
piacát mentessé kell tenni a hulladék-
újrafeldolgozási tevékenységeket 
akadályozó tényezőktől, és felül kell 
vizsgálni a hulladék megelőzésére, 
újrahasznosítására, újrafeldolgozására és a 
hulladéklerakótól való eltérítésére 
megállapított célértékeket, a „körkörös” –
az erőforrásokat kaszkádszerűen hasznosító 
és maradék hulladékot szinte nem termelő 
– gazdaságra való átállás érdekében.

és a hulladék újrafeldolgozását, 
újrahasznosítását. Az Európai Unió belső 
piacát mentessé kell tenni a hulladék-
újrafeldolgozási tevékenységeket 
akadályozó tényezőktől, és felül kell 
vizsgálni a hulladék megelőzésére, 
újrahasznosítására, újrafeldolgozására és a 
hulladéklerakótól való eltérítésére 
megállapított célértékeket, a „körkörös” –
az erőforrásokat kaszkádszerűen hasznosító 
és maradék hulladékot szinte nem termelő 
– gazdaságra való átállás érdekében.

Or. lt

Módosítás 272
Elena Oana Antonescu

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 38 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, az Európai Unióban 
mindenhol teljes mértékben – a 
hulladékhierarchia szigorú alkalmazásával, 
a különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak. További 
erőfeszítéseket kell tenni az egy főre jutó 
abszolút hulladékképződés csökkentése, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, a hulladéklerakás 
felszámolása, az újrafeldolgozás minőségi 
színvonalának biztosítása és a másodlagos 
nyersanyagok piacainak kialakítása 
érdekében. A Rio+20 csúcstalálkozón 
elfogadottaknak megfelelően a veszélyes 
hulladékot úgy kell kezelni, hogy minél 
kisebb legyen az emberi egészségre és a
környezetre gyakorolt káros hatás. Ehhez 
az egész Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan piaci alapú 

38. Ahhoz, hogy az erőforrás-hatékonysági 
ütemtervnek megfelelően a hulladékból 
erőforrás váljon, az Európai Unióban 
mindenhol teljes mértékben – a 
hulladékhierarchia szigorú alkalmazásával, 
a különböző hulladékfajtákra kiterjedően –
érvényt kell szerezni a hulladékra 
vonatkozó uniós szabályozásnak. További 
erőfeszítéseket kell tenni az egy főre jutó 
abszolút hulladékképződés csökkentése, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, a hulladéklerakás 
felszámolása, az újrafeldolgozás minőségi 
színvonalának biztosítása és a másodlagos 
nyersanyagok piacainak kialakítása 
érdekében. A Rio+20 csúcstalálkozón 
elfogadottaknak megfelelően a veszélyes 
hulladékot úgy kell kezelni, hogy minél 
kisebb legyen az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt káros hatás. Ehhez 
az egész Európai Unióban sokkal 
következetesebben kell olyan különféle
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eszközöket alkalmazni, amelyek előnyben 
részesítik a hulladékképződés megelőzését 
és a hulladék újrafeldolgozását, 
újrahasznosítását. Az Európai Unió belső 
piacát mentessé kell tenni a hulladék-
újrafeldolgozási tevékenységeket 
akadályozó tényezőktől, és felül kell 
vizsgálni a hulladék megelőzésére, 
újrahasznosítására, újrafeldolgozására és a 
hulladéklerakótól való eltérítésére 
megállapított célértékeket, a „körkörös” –
az erőforrásokat kaszkádszerűen hasznosító 
és maradék hulladékot szinte nem termelő 
– gazdaságra való átállás érdekében.

piaci alapú eszközök kombinációját
alkalmazni, amelyek előnyben részesítik a 
hulladékképződés megelőzését és a 
hulladék újrafeldolgozását, 
újrahasznosítását. Az Európai Unió belső 
piacát mentessé kell tenni a hulladék-
újrafeldolgozási tevékenységeket 
akadályozó tényezőktől, és felül kell 
vizsgálni a hulladék megelőzésére, 
újrahasznosítására, újrafeldolgozására és a 
hulladéklerakótól való eltérítésére 
megállapított célértékeket, a „körkörös” –
az erőforrásokat kaszkádszerűen hasznosító 
és maradék hulladékot szinte nem termelő 
– gazdaságra való átállás érdekében.

Or. en

Módosítás 273
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 39 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. A jó vízminőségi állapot elérése 
érdekében a vízágazatban is kiemelten kell 
foglalkozni az erőforrás-hasznosítás 
kérdésével. Noha Európának egyre több 
részét sújtja szárazság és vízhiány, az 
Európában fellelhető víznek még mindig 
20–40%-a megy veszendőbe, például a 
vízelosztórendszer szivárgásai miatt. A 
rendelkezésre álló modellek alapján az 
Európai Unióban még mindig jelentősen 
hatékonyabbá tehető a vízfelhasználás. A 
keresletnövekedés következtében és az 
éghajlatváltozás hatására pedig jelentősen 
meg fog nőni az európai vízkészletek 
terhelése. Mindezek ismeretében az Unió 
és a tagállamok közreműködésével a 
vízkitermelést 2020-ig összhangba kell 
hozni a fellelhető megújuló vízkészletek 
szabta korlátokkal, egyebek mellett a 
vízfelhasználás hatékonyságát növelő piaci 

39. A jó vízminőségi állapot elérése 
érdekében a vízágazatban is kiemelten kell 
foglalkozni az erőforrás-hasznosítás 
kérdésével. Noha Európának egyre több 
részét sújtja szárazság és vízhiány, az 
Európában fellelhető víznek még mindig 
20–40%-a megy veszendőbe, például a 
vízelosztórendszer szivárgásai miatt. A 
rendelkezésre álló modellek alapján az 
Európai Unióban még mindig jelentősen 
hatékonyabbá tehető a vízfelhasználás. A 
keresletnövekedés következtében és az 
éghajlatváltozás hatására pedig jelentősen 
meg fog nőni az európai vízkészletek 
terhelése. Mindezek ismeretében az Unió 
és a tagállamok közreműködésével a 
vízkitermelést 2020-ig összhangba kell 
hozni a fellelhető megújuló vízkészletek 
szabta korlátokkal, egyebek mellett a 
vízfelhasználás hatékonyságát növelő piaci 
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mechanizmusok – például a víz valós 
értékét tükröző árképzés – alkalmazása 
révén. Az ilyen irányú fejlődés 
előmozdítható az innovatív technológiák, 
rendszerek és üzleti modellek 
bemutatásának és bevezetésének 
felgyorsításával, a vízzel kapcsolatos 
európai innovációs partnerség stratégiai 
végrehajtási tervére támaszkodva.

mechanizmusok – például a víz valós 
értékét tükröző árképzés – alkalmazása 
révén, biztosítva ugyanakkor valamennyi 
polgár számára e létfontosságú 
erőforráshoz való hozzáférést. Az ilyen 
irányú fejlődés előmozdítható az innovatív 
technológiák, rendszerek és üzleti 
modellek bemutatásának és bevezetésének 
felgyorsításával, a vízzel kapcsolatos 
európai innovációs partnerség stratégiai 
végrehajtási tervére támaszkodva.

Or. it

Módosítás 274
Gilles Pargneaux

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 39 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. A jó vízminőségi állapot elérése 
érdekében a vízágazatban is kiemelten kell 
foglalkozni az erőforrás-hasznosítás
kérdésével. Noha Európának egyre több 
részét sújtja szárazság és vízhiány, az 
Európában fellelhető víznek még mindig 
20–40%-a megy veszendőbe, például a 
vízelosztórendszer szivárgásai miatt. A 
rendelkezésre álló modellek alapján az 
Európai Unióban még mindig jelentősen 
hatékonyabbá tehető a vízfelhasználás. A 
keresletnövekedés következtében és az 
éghajlatváltozás hatására pedig jelentősen 
meg fog nőni az európai vízkészletek 
terhelése. Mindezek ismeretében az Unió 
és a tagállamok közreműködésével a 
vízkitermelést 2020-ig összhangba kell 
hozni a fellelhető megújuló vízkészletek 
szabta korlátokkal, egyebek mellett a 
vízfelhasználás hatékonyságát növelő piaci 
mechanizmusok – például a víz valós 
értékét tükröző árképzés – alkalmazása 
révén. Az ilyen irányú fejlődés 
előmozdítható az innovatív technológiák, 

39. A jó vízminőségi állapot elérése 
érdekében a vízágazatban is kiemelten kell 
foglalkozni az erőforrás-hasznosítás 
kérdésével. Noha Európának egyre több 
részét sújtja szárazság és vízhiány, az 
Európában fellelhető víznek még mindig 
20–40%-a megy veszendőbe, például a 
vízelosztórendszer szivárgásai miatt. A 
rendelkezésre álló modellek alapján az 
Európai Unióban még mindig jelentősen 
hatékonyabbá tehető a vízfelhasználás. A 
keresletnövekedés következtében és az 
éghajlatváltozás hatására pedig jelentősen 
meg fog nőni az európai vízkészletek 
terhelése. Mindezek ismeretében az Unió 
és a tagállamok közreműködésével a 
vízkitermelést 2020-ig összhangba kell 
hozni a fellelhető megújuló vízkészletek 
szabta korlátokkal, egyebek mellett a 
vízfelhasználás hatékonyságát növelő piaci 
mechanizmusok – például a víz valós 
értékét tükröző árképzés – alkalmazása 
révén. Az ilyen irányú fejlődés 
előmozdítható az innovatív technológiák, 
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rendszerek és üzleti modellek 
bemutatásának és bevezetésének 
felgyorsításával, a vízzel kapcsolatos 
európai innovációs partnerség stratégiai 
végrehajtási tervére támaszkodva.

rendszerek és üzleti modellek 
bemutatásának és bevezetésének 
felgyorsításával, a vízzel kapcsolatos 
európai innovációs partnerség stratégiai 
végrehajtási tervére támaszkodva. A 
használt zsírok szennyvízhálózatba való 
kiöntésük előtti, keletkezési helyen történő 
szelektálását, valamint összegyűjtését és 
újrafeldolgozását a vízkezelési politikák 
prioritásaként kell kezelni.

Or. fr

Módosítás 275
Richard Seeber, Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 39 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. A jó vízminőségi állapot elérése 
érdekében a vízágazatban is kiemelten kell 
foglalkozni az erőforrás-hasznosítás 
kérdésével. Noha Európának egyre több 
részét sújtja szárazság és vízhiány, az 
Európában fellelhető víznek még mindig 
20–40%-a megy veszendőbe, például a 
vízelosztórendszer szivárgásai miatt. A 
rendelkezésre álló modellek alapján az 
Európai Unióban még mindig jelentősen 
hatékonyabbá tehető a vízfelhasználás. A 
keresletnövekedés következtében és az 
éghajlatváltozás hatására pedig jelentősen 
meg fog nőni az európai vízkészletek 
terhelése. Mindezek ismeretében az Unió 
és a tagállamok közreműködésével a 
vízkitermelést 2020-ig összhangba kell 
hozni a fellelhető megújuló vízkészletek 
szabta korlátokkal, egyebek mellett a 
vízfelhasználás hatékonyságát növelő piaci 
mechanizmusok – például a víz valós 
értékét tükröző árképzés – alkalmazása 
révén. Az ilyen irányú fejlődés 
előmozdítható az innovatív technológiák, 
rendszerek és üzleti modellek 

39. A jó vízminőségi állapot elérése 
érdekében a vízágazatban is kiemelten kell 
foglalkozni az erőforrás-hasznosítás 
kérdésével. Noha Európának egyre több 
részét sújtja szárazság és vízhiány, az 
Európában fellelhető víznek még mindig 
20–40%-a megy veszendőbe, például a 
vízelosztórendszer szivárgásai miatt. A 
rendelkezésre álló modellek alapján az 
Európai Unióban még mindig jelentősen 
hatékonyabbá tehető a vízfelhasználás. A 
keresletnövekedés következtében és az 
éghajlatváltozás hatására pedig jelentősen 
meg fog nőni az európai vízkészletek 
terhelése. Mindezek ismeretében az Unió 
és a tagállamok közreműködésével a 
vízkitermelést 2020-ig összhangba kell 
hozni a fellelhető megújuló vízkészletek 
szabta korlátokkal, egyebek mellett a 
vízfelhasználás hatékonyságát növelő piaci 
mechanizmusok – például a víz valós 
értékét tükröző árképzés – alkalmazása 
révén. Legnagyobb felhasználóként főként 
a mezőgazdasági és energiatermelési 
ágazatot kell ösztönözni a víztartalékok 
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bemutatásának és bevezetésének 
felgyorsításával, a vízzel kapcsolatos 
európai innovációs partnerség stratégiai 
végrehajtási tervére támaszkodva.

hatékonyabb felhasználására. Az ilyen 
irányú fejlődés előmozdítható az innovatív 
technológiák, rendszerek és üzleti 
modellek bemutatásának és bevezetésének 
felgyorsításával, a vízzel kapcsolatos 
európai innovációs partnerség stratégiai 
végrehajtási tervére támaszkodva.

Or. de

Módosítás 276
João Ferreira, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 39 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. A jó vízminőségi állapot elérése 
érdekében a vízágazatban is kiemelten kell 
foglalkozni az erőforrás-hasznosítás 
kérdésével. Noha Európának egyre több 
részét sújtja szárazság és vízhiány, az 
Európában fellelhető víznek még mindig 
20–40%-a megy veszendőbe, például a 
vízelosztórendszer szivárgásai miatt. A 
rendelkezésre álló modellek alapján az 
Európai Unióban még mindig jelentősen 
hatékonyabbá tehető a vízfelhasználás. A 
keresletnövekedés következtében és az 
éghajlatváltozás hatására pedig jelentősen 
meg fog nőni az európai vízkészletek 
terhelése. Mindezek ismeretében az Unió 
és a tagállamok közreműködésével a 
vízkitermelést 2020-ig összhangba kell 
hozni a fellelhető megújuló vízkészletek 
szabta korlátokkal, egyebek mellett a 
vízfelhasználás hatékonyságát növelő piaci 
mechanizmusok – például a víz valós 
értékét tükröző árképzés – alkalmazása 
révén. Az ilyen irányú fejlődés 
előmozdítható az innovatív technológiák, 
rendszerek és üzleti modellek 
bemutatásának és bevezetésének 
felgyorsításával, a vízzel kapcsolatos 
európai innovációs partnerség stratégiai 

39. A jó vízminőségi állapot elérése 
érdekében a vízágazatban is kiemelten kell 
foglalkozni az erőforrás-hasznosítás 
kérdésével. Noha Európának egyre több 
részét sújtja szárazság és vízhiány, az 
Európában fellelhető víznek még mindig 
20–40%-a megy veszendőbe, például a 
vízelosztórendszer szivárgásai miatt. A 
rendelkezésre álló modellek alapján, és 
feltéve, hogy a vízkitermelés és a 
vízgazdálkodás vonatkozásában ez az 
erőforrás továbbra is köztulajdonban 
marad, az Európai Unióban még mindig 
jelentősen hatékonyabbá tehető a 
vízfelhasználás. A keresletnövekedés 
következtében és az éghajlatváltozás 
hatására pedig jelentősen meg fog nőni az 
európai vízkészletek terhelése. Mindezek 
ismeretében az Unió és a tagállamok 
közreműködésével a vízkitermelést 2020-ig 
összhangba kell hozni a fellelhető 
megújuló vízkészletek szabta korlátokkal, 
egyebek mellett a vízfelhasználás 
hatékonyságát növelő piaci 
mechanizmusok – például a víz valós 
értékét tükröző árképzés – alkalmazása 
révén. Az ilyen irányú fejlődés 
előmozdítható a technológiák, rendszerek 
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végrehajtási tervére támaszkodva. és irányítási modellek bemutatásával és 
bevezetésével, a vízzel kapcsolatos európai 
innovációs partnerség stratégiai 
végrehajtási tervére támaszkodva.

Or. pt

Módosítás 277
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 40 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40. E területek hosszú távú és kiszámítható 
politikai keretének kialakítása serkentőleg
fog hatni a zöld technológiák piacainak 
teljes kialakításához és a fenntartható üzleti 
megoldások előmozdításához szükséges 
beruházásokra és cselekvésekre. Az
erőforrás-hatékonysági mutatók és 
célértékek a gazdaság átalakításához 
elengedhetetlen iránymutatást adnak a 
köz- és a magánszféra döntéshozóinak. E 
programnak tehát szerves részét fogják 
képezni, amint uniós szintű megállapodás 
születik róluk.

40. E területek hosszú távú és kiszámítható 
politikai keretének kialakítása serkentőleg 
fog hatni a zöld technológiák piacainak 
teljes kialakításához és a fenntartható üzleti 
megoldások előmozdításához szükséges 
beruházásokra és cselekvésekre. A 
tagállamok sajátos körülményeit 
figyelembe vevő erőforrás-hatékonysági 
mutatók és célértékek a gazdaság 
átalakításához elengedhetetlen 
iránymutatást adnak a köz- és a 
magánszféra döntéshozóinak. E 
programnak tehát szerves részét fogják 
képezni, amint uniós szintű megállapodás 
születik róluk.

Or. en

Módosítás 278
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 40 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

40. E területek hosszú távú és kiszámítható 
politikai keretének kialakítása serkentőleg 
fog hatni a zöld technológiák piacainak 

40. E területek hosszú távú és kiszámítható 
politikai keretének kialakítása serkentőleg 
fog hatni a zöld technológiák piacainak 
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teljes kialakításához és a fenntartható üzleti 
megoldások előmozdításához szükséges 
beruházásokra és cselekvésekre. Az
erőforrás-hatékonysági mutatók és 
célértékek a gazdaság átalakításához 
elengedhetetlen iránymutatást adnak a 
köz- és a magánszféra döntéshozóinak. E 
programnak tehát szerves részét fogják 
képezni, amint uniós szintű megállapodás 
születik róluk.

teljes kialakításához és a fenntartható üzleti 
megoldások előmozdításához szükséges 
beruházásokra és cselekvésekre. 2015-ig 
erőforrás-hatékonysági mutatók és a 
vízlábnyomra, a földlábnyomra, az 
anyaglábnyomra és a szénlábnyomra 
vonatkozó célértékek szükségesek, hogy a 
gazdaság átalakításához elengedhetetlen 
iránymutatást adjanak a köz- és a 
magánszféra döntéshozóinak. E 
programnak tehát szerves részét fogják 
képezni, amint uniós szintű megállapodás 
születik róluk.

Or. en


