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Módosítás 279
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41. Ahhoz, hogy az Európai Unióból
erőforrás-hatékony, környezetbarát és 
versenyképes gazdaság váljon, a 
programnak biztosítania kell, hogy 2020-
ra:

41. Ahhoz, hogy az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, erőforrás-hatékony, 
környezet- és ökoszisztéma-barát körkörös
gazdaság versenyképessé váljon, a 
programnak biztosítania kell, hogy 2020-
ra:

Or. it

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

Módosítás 280
Jean-Pierre Audy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41. Ahhoz, hogy az Európai Unióból 
erőforrás-hatékony, környezetbarát és
versenyképes gazdaság váljon, a 
programnak biztosítania kell, hogy 2020-
ra:

41. Ahhoz, hogy az Európai Unióból 
erőforrás-hatékony, környezetbarát,
versenyképes és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság váljon, a 
programnak biztosítania kell, hogy 2020-
ra:

Or. fr

Módosítás 281
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Unió elérje a 2020-ra kijelölt
éghajlat- és energiapolitikai célkitűzéseit, 
és azon munkálkodjon, hogy – a 
középhőmérséklet-növekekedés 2 °C alatt 
tartását szolgáló globális erőfeszítések 
részeként – 2050-ig az 1990 évihez képest 
80–95%-kal csökkentse üvegházhatású 
gázkibocsátását.

a) az Európai Unió elérje a gazdasági 
helyzettel és az UNFCC nemzetközi 
keretrendszerével összhangban álló
éghajlat- és energiapolitikai célkitűzéseit.

Or. it

Módosítás 282
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Unió elérje a 2020-ra kijelölt 
éghajlat- és energiapolitikai célkitűzéseit, 
és azon munkálkodjon, hogy – a 
középhőmérséklet-növekekedés 2 °C alatt 
tartását szolgáló globális erőfeszítések 
részeként – 2050-ig az 1990 évihez képest 
80–95%-kal csökkentse üvegházhatású 
gázkibocsátását;

a) az Európai Unió elérje a 2020-ra kijelölt 
éghajlat- és energiapolitikai célkitűzéseit, 
meghatározza az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra, a megújuló 
energiaforrásokra és az 
energiahatékonyságra vonatkozó kötelező 
célkitűzéseken nyugvó, 2030-ig szóló 
energia- és éghajlat-politikai 
keretrendszert és azon munkálkodjon, 
hogy – a középhőmérséklet-növekekedés 2 
°C alatt tartását szolgáló globális 
erőfeszítések részeként – 2050-ig az 1990 
évihez képest 80–95%-kal csökkentse 
üvegházhatású gázkibocsátását;

Or. de

Módosítás 283
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Unió elérje a 2020-ra kijelölt 
éghajlat- és energiapolitikai célkitűzéseit, 
és azon munkálkodjon, hogy – a 
középhőmérséklet-növekekedés 2 °C alatt 
tartását szolgáló globális erőfeszítések 
részeként – 2050-ig az 1990 évihez képest 
80–95%-kal csökkentse üvegházhatású 
gázkibocsátását;

a) az Európai Unió elérje a 2020-ra kijelölt 
éghajlat- és energiapolitikai célkitűzéseit, 
és azon munkálkodjon, hogy – a 
középhőmérséklet-növekekedés 2 °C alatt 
tartását szolgáló globális erőfeszítések 
részeként – 2050-ig az 1990 évihez képest 
80–95%-kal csökkentse üvegházhatású 
gázkibocsátását; megállapodás születik a 
2030-ra vonatkozó éghajlat- és 
energiapolitikai célkitűzésekről, valamint 
az energiahatékonysággal és a megújuló 
energiával kapcsolatos további 
mérföldkövekről;

Or. en

Módosítás 284
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Unió iparának teljes 
környezeti hatása minden ipari ágazatban 
jelentősen csökkenjen, az erőforrás-
hatékonyság pedig megnőjön;

b) az Európai Unió iparának teljes 
környezeti hatása minden ipari ágazatban 
jelentősen csökkenjen, miközben nő az 
erőforrás-hatékonyság olyan piaci és 
szakpolitikai ösztönzőknek köszönhetően, 
amelyek a bevált gyakorlatokat üzleti 
lehetőségekkel díjazzák; a termékek 
esetében az egész termelési lánc és 
életciklus folyamán elvégezhetők az 
erőforrás-hatékonyságra vonatkozó 
mérések és a teljesítményértékelés;

Or. en

Módosítás 285
Eija-Riitta Korhola
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Unió iparának teljes 
környezeti hatása minden ipari ágazatban 
jelentősen csökkenjen, az erőforrás-
hatékonyság pedig megnőjön;

b) az Európai Unió iparának teljes 
környezeti hatása minden ipari ágazatban 
jelentősen csökkenjen, az erőforrás-
hatékonyság pedig – a nyersanyagok 
kaszkádhasznosítására vonatkozó elv 
jóvoltából – megnőjön;

Or. en

Indokolás

Az erőforrás-hatékonyság növelésére irányuló célkitűzésnek a nyersanyagok 
kaszkádhasznosítására vonatkozó elven kell alapulnia, amely a legnagyobb hozzáadott értéket
biztosítja.

Módosítás 286
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a termelés és a fogyasztás teljes 
környezeti hatása csökkenjen, különösen 
az élelmiszer-ipari, a lakás- és a mobilitási 
ágazatban;

c) a termelés, a technológia és az 
innováció, valamint a fogyasztási minták 
és az életmód terén bekövetkező 
strukturális változások csökkentik a 
termelés és a fogyasztás teljes környezeti 
hatását, különösen az élelmiszer-ipari, a 
lakás- és a mobilitási ágazatban;

Or. en

Módosítás 287
João Ferreira, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 1 albekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az élelmiszer-ipari ágazat, a 
lakásszektor és a mobilitás környezeti 
hatása csökkenjen, ugyanakkor a 
területrendezési intézkedéseknek, a magas 
színvonalú és olcsó tömegközlekedésnek, 
a termékek életciklusa során megvalósuló 
szállítások csökkentésének, a helyi 
élelmiszertermelést, valamint a 
lakóhelyhez közeli foglalkoztatást 
támogató szabályozásnak és gazdasági 
ösztönzőknek köszönhetően csökkenjenek 
a lakosság kiadásai; 

Or. pt

Módosítás 288
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) megakadályozzák az erdőpusztulást, az 
erdőirtáshoz kapcsolódó árukat és 
termékeket pedig eltávolítsák az uniós 
piacról;

Or. en

Módosítás 289
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hulladékkal mint erőforrással való 
gazdálkodás biztonságos legyen, az egy 
főre jutó abszolút hulladékképződés 

d) a hulladékkal mint erőforrással való 
gazdálkodás biztonságos legyen, a
hulladékképződés GNP-hez viszonyított 
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csökkenjen, az energetikai hasznosítás az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
korlátozódjon, és ténylegesen megszűnjön 
az újrafeldolgozható és a komposztálható 
anyagok hulladéklerakóban való 
elhelyezése;

aránya csökkenjen, a fogyasztóktól 
származó újrafeldolgozható és
komposztálható hulladék esetében pedig 
mindenekelőtt megvalósuljon az 
ártalmatlanítástól az újrafeldolgozás és a 
hasznosítás irányába történő fokozatos 
elmozdulás;

Or. en

Módosítás 290
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hulladékkal mint erőforrással való 
gazdálkodás biztonságos legyen, az egy 
főre jutó abszolút hulladékképződés 
csökkenjen, az energetikai hasznosítás az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
korlátozódjon, és ténylegesen megszűnjön
az újrafeldolgozható és a komposztálható 
anyagok hulladéklerakóban való 
elhelyezése.

d) a hulladékkal mint erőforrással való 
gazdálkodás biztonságos legyen, a 
hulladékképződés GDP-hez viszonyított 
aránya csökkenjen, és biztosítva legyen az 
újrafeldolgozható és a komposztálható 
hulladékok tényleges újrafeldolgozása és 
hasznosítása.

Or. it

Módosítás 291
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hulladékkal mint erőforrással való 
gazdálkodás biztonságos legyen, az egy 
főre jutó abszolút hulladékképződés 
csökkenjen, az energetikai hasznosítás az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
korlátozódjon, és ténylegesen megszűnjön

d) a hulladékkal mint erőforrással való 
gazdálkodás biztonságos legyen, az egy 
főre jutó hulladékképződés csökkenjen, az 
energetikai hasznosítás az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
korlátozódjon, és minimálisra csökkenjen 
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az újrafeldolgozható és a komposztálható 
anyagok hulladéklerakóban való 
elhelyezése;

az újrafeldolgozható és a komposztálható 
anyagok hulladéklerakóban való 
elhelyezése, tekintettel a 
hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK 
irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében 
előírt halasztási lehetőségekre;

Or. en

Módosítás 292
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hulladékkal mint erőforrással való 
gazdálkodás biztonságos legyen, az egy 
főre jutó abszolút hulladékképződés 
csökkenjen, az energetikai hasznosítás az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
korlátozódjon, és ténylegesen megszűnjön 
az újrafeldolgozható és a komposztálható 
anyagok hulladéklerakóban való 
elhelyezése;

d) a hulladékkal mint erőforrással való 
gazdálkodás biztonságos legyen, az egy 
főre jutó abszolút hulladékképződés 
csökkenjen, az energetikai hasznosítás az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
korlátozódjon, és ténylegesen megszűnjön 
az újrafeldolgozható, a komposztálható és 
az éghető anyagok hulladéklerakóban való 
elhelyezése;

Or. en

Módosítás 293
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hulladékkal mint erőforrással való 
gazdálkodás biztonságos legyen, az egy 
főre jutó abszolút hulladékképződés 
csökkenjen, az energetikai hasznosítás az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
korlátozódjon, és ténylegesen megszűnjön 
az újrafeldolgozható és a komposztálható 

d) a hulladékkal mint erőforrással való 
gazdálkodás biztonságos legyen, az egy 
főre jutó abszolút hulladékképződés 
csökkenjen, az energetikai hasznosítás az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
korlátozódjon, és fokozatosan ténylegesen 
megszűnjön az újrafeldolgozható és a 
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anyagok hulladéklerakóban való 
elhelyezése;

komposztálható anyagok 
hulladéklerakóban való elhelyezése, az 
egyes tagállamok ezen célkitűzés elérésére 
irányuló tényleges képességéhez igazodva;

Or. lt

Módosítás 294
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hulladékkal mint erőforrással való 
gazdálkodás biztonságos legyen, az egy 
főre jutó abszolút hulladékképződés 
csökkenjen, az energetikai hasznosítás az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
korlátozódjon, és ténylegesen megszűnjön 
az újrafeldolgozható és a komposztálható 
anyagok hulladéklerakóban való 
elhelyezése;

d) megelőzzék a hulladékképződést, a
hulladékkal mint erőforrással való 
gazdálkodás biztonságos legyen, az egy 
főre jutó abszolút hulladékképződés 
csökkenjen, az energetikai hasznosítás a 
komposztálásra és az újrafeldolgozásra 
alkalmatlan anyagokra korlátozódjon, és 
ténylegesen megszűnjön az 
újrafeldolgozható és a komposztálható 
anyagok hulladéklerakóban való 
elhelyezése;

Or. en

Módosítás 295
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön 
az éghajlat-változási és energiaügyi 
csomag, és megállapodás szülessen az
uniós éghajlat- és energiapolitikának a
2020 utáni időszakra szóló keretéről;

a) az energiahatékonysági előírások 
kivételével befagyasszák az éghajlat-
változási és energiaügyi csomag
végrehajtását addig, amíg nemzetközi 
szinten nem írnak alá egy olyan új,
jogilag kötelező érvényű, globális szintű 
megállapodást, amelynek célja, hogy a
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középhőmérséklet-növekekedés 2 °C alatt 
tartására irányuló globális erőfeszítések 
részeként 2050-ig az 1990 évihez képest 
80–95%-kal csökkenjen az ÜHG-
kibocsátás;

Or. it

Módosítás 296
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön 
az éghajlat-változási és energiaügyi 
csomag, és megállapodás szülessen az 
uniós éghajlat- és energiapolitikának a 
2020 utáni időszakra szóló keretéről;

a) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön 
az éghajlat-változási és energiaügyi 
csomag, és hajlandóság mutatkozzon arra, 
hogy az uniós éghajlat- és 
energiapolitikának a 2020 utáni időszakra 
szóló keretén dolgozzanak;

Or. en

Módosítás 297
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön 
az éghajlat-változási és energiaügyi 
csomag, és megállapodás szülessen az 
uniós éghajlat- és energiapolitikának a 
2020 utáni időszakra szóló keretéről;

a) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön 
az éghajlat-változási és energiaügyi 
csomag, és megállapodás szülessen az 
uniós éghajlat- és energiapolitikának a 
2020 utáni időszakra szóló keretéről
azáltal, hogy három kötelező célt 
határoznak meg 2030-ra, amelyek 
összhangban állnak az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású, versenyképes 
gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemtervében foglalt 
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mérföldkövekkel, a 2020-ra vonatkozó 
éghajlat-politikai célkitűzés 30%-ra 
történő növelésére irányuló vizsgálatot is 
ideértve;

Or. en

Módosítás 298
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) általánossá váljon a „rendelkezésre álló 
legjobb technológiák”alkalmazása, és 
fokozott erőfeszítések történjenek az 
újonnan megjelenő innovatív technológiák, 
eljárások és szolgáltatások alkalmazásának 
ösztönzésére;

b) az ipari kibocsátásokról szóló irányelv 
keretében általánossá váljon a 
„rendelkezésre álló legjobb technológiák” 
alkalmazása, és fokozott erőfeszítések 
történjenek az újonnan megjelenő 
innovatív technológiák, eljárások és 
szolgáltatások alkalmazásának 
ösztönzésére;

Or. en

Módosítás 299
João Ferreira, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) csökkenjen a termékek életciklusa 
során felhasznált csomagolóanyagok és 
szállítások aránya;

Or. pt

Módosítás 300
Giancarlo Scottà
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) lendületet kapjanak a karbonszegény, 
erőforrás-hatékony gazdaságra való átállás 
felgyorsítására és költségeinek 
csökkentésére alkalmas innovatív 
technológiák, rendszerek és üzleti 
modellek bevezetéséhez szükséges köz- és 
magánszektorbeli kutatási és innovációs 
erőfeszítések;

c) lendületet kapjanak az alacsony szén-
doxid-kibocsátású, erőforrás-hatékony 
gazdaság versenyképességét és 
költséghatékonyságát javító innovatív 
technológiák, rendszerek és üzleti 
modellek bevezetéséhez szükséges köz- és 
magánszektorbeli kutatási és innovációs 
erőfeszítések;

Or. it

Módosítás 301
Christa Klaß, Britta Reimers

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) lendületet kapjanak a karbonszegény, 
erőforrás-hatékony gazdaságra való átállás 
felgyorsítására és költségeinek 
csökkentésére alkalmas innovatív 
technológiák, rendszerek és üzleti 
modellek bevezetéséhez szükséges köz- és 
magánszektorbeli kutatási és innovációs 
erőfeszítések; 

c) lendületet kapjanak a karbonszegény, 
erőforrás-hatékony gazdaságra való átállás 
felgyorsítására és költségeinek 
csökkentésére alkalmas, a teljes 
élelmiszerláncon az élelmiszer-hulladék 
jelentős mértékű csökkentéséhez 
hozzájáruló innovatív technológiák, 
rendszerek és üzleti modellek 
bevezetéséhez szükséges köz- és 
magánszektorbeli kutatási és innovációs 
erőfeszítések;

Or. de

Módosítás 302
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az erőforrás-hatékonyságról szóló 
ütemterv alapján erőforrás-hatékonysági 
mutatókat és célokat állapítsanak meg 
2015-ig; az európai szemeszter keretében 
bevezessenek egy fő mutatót és célt, 
amelyet a föld, a szén, a víz és az anyagok 
felhasználására vonatkozó mutatók 
jelzőrendszere egészít ki;

Or. en

Módosítás 303
Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) mutatókat dolgozzanak ki, és 
erőforrás-hatékonysági célokat 
állapítsanak meg 2015-ig;

Or. en

Módosítás 304
Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egyöntetűbb uniós keret vonatkozzon a 
fenntartható termelésre és fogyasztásra; a 
termékekre vonatkozó szabályozás 
felülvizsgálatra kerüljön a termékek teljes 
élettartamra vetített környezeti 
teljesítményének és erőforrás-
hatékonyságának javítása érdekében; 
célértékek kerüljenek kijelölésre a 

d) egyöntetűbb uniós jogi keret 
vonatkozzon a fenntartható termelésre és 
fogyasztásra, amelynek hatálya a termelési 
lánc egészére kiterjed, a fenntartható 
beszerzéstől egészen az életciklus végén 
történő hasznosításig; a termékekre 
vonatkozó szabályozás felülvizsgálatra 
kerüljön a termékek teljes élettartamra 
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fogyasztás teljes hatásának csökkentése 
érdekében;

vetített környezeti teljesítményének és 
erőforrás-hatékonyságának javítása, a 
meglévő eszközök közötti összhang 
növelése, valamint a vezető szerep 
felvállalása érdekében; ösztönözzék a 
környezeti szempontból fenntartható 
termékek és szolgáltatások iránti 
fogyasztói keresletet a hozzáférhetőségük, 
megfizethetőségük, funkcionalitásuk és 
vonzerejük növelése révén; célértékek 
kerüljenek kijelölésre a fogyasztás teljes 
hatásának csökkentése érdekében 2015-ig;

Or. en

Módosítás 305
Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egyöntetűbb uniós keret vonatkozzon a 
fenntartható termelésre és fogyasztásra; a 
termékekre vonatkozó szabályozás 
felülvizsgálatra kerüljön a termékek teljes 
élettartamra vetített környezeti 
teljesítményének és erőforrás-
hatékonyságának javítása érdekében; 
célértékek kerüljenek kijelölésre a 
fogyasztás teljes hatásának csökkentése 
érdekében;

d) egyöntetűbb uniós keret vonatkozzon a 
fenntartható termelésre és fogyasztásra, 
ideértve adott esetben a meglévő eszközök 
egységes jogi keretbe foglalását is; a 
termékekre vonatkozó szabályozás 
felülvizsgálatra kerüljön a termékek teljes 
élettartamra vetített környezeti 
teljesítményének és erőforrás-
hatékonyságának javítása érdekében; 
ösztönözzék a környezeti szempontból 
fenntartható termékek és szolgáltatások 
iránti fogyasztói keresletet; mutatókat 
dolgozzanak ki, valamint célértékek 
kerüljenek kijelölésre a fogyasztás teljes 
hatásának csökkentése érdekében;

Or. en

Módosítás 306
Margrete Auken
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egyöntetűbb uniós keret vonatkozzon a 
fenntartható termelésre és fogyasztásra; a 
termékekre vonatkozó szabályozás 
felülvizsgálatra kerüljön a termékek teljes 
élettartamra vetített környezeti 
teljesítményének és erőforrás-
hatékonyságának javítása érdekében; 
célértékek kerüljenek kijelölésre a 
fogyasztás teljes hatásának csökkentése 
érdekében;

d) egyöntetűbb uniós keret vonatkozzon a 
fenntartható termelésre és fogyasztásra; a 
termékekre vonatkozó szabályozás 
felülvizsgálatra kerüljön a termékek teljes 
élettartamra vetített környezeti 
teljesítményének és erőforrás-
hatékonyságának javítása érdekében; 
célértékek kerüljenek kijelölésre a 
fogyasztás teljes hatásának csökkentése 
érdekében, egyúttal korlátozva azon 
termékek piaci hozzáférését, amelyek 
környezeti szempontból ártalmasnak 
bizonyultak;

Or. en

Indokolás

A nem toxikus, tiszta és egészséges környezet, valamint a biztonságos fogyasztási termékekkel 
kapcsolatos innováció csak a környezeti szempontból ártalmas termékek korlátozásával 
valósítható meg.

Módosítás 307
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) egyöntetűbb uniós keret vonatkozzon a 
fenntartható termelésre és fogyasztásra; a 
termékekre vonatkozó szabályozás 
felülvizsgálatra kerüljön a termékek teljes 
élettartamra vetített környezeti 
teljesítményének és erőforrás-
hatékonyságának javítása érdekében; 
célértékek kerüljenek kijelölésre a 
fogyasztás teljes hatásának csökkentése 
érdekében;

d) egyöntetűbb uniós keret vonatkozzon a 
fenntartható termelésre és fogyasztásra; a 
termékekre vonatkozó szabályozás 
felülvizsgálatra kerüljön a termékek teljes 
élettartamra vetített környezeti 
teljesítményének és erőforrás-
hatékonyságának javítása érdekében, 
figyelembe véve az anyagok 
kaszkádhasznosítására vonatkozó elveket; 
célértékek kerüljenek kijelölésre a 
fogyasztás teljes hatásának csökkentése 
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érdekében;

Or. en

Módosítás 308
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) fokozzák azon célkitűzés elérésére 
irányuló erőfeszítéseket, hogy a 
közbeszerzési pályázatok legalább 50%-
ának esetében a zöld közbeszerzés 
kritériumait alkalmazzák, és az uniós 
társaságok számára létrehozzák a zöld 
vásárlók önkéntes hálózatát;

Or. en

Módosítás 309
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön a 
hulladékra vonatkozó uniós szabályozás; 
ez magában foglalja a hulladékhierarchia 
alkalmazását, továbbá azon piaci alapú 
eszközök és intézkedések tényleges 
alkalmazását, amelyekkel biztosítható a 
hulladéklerakás tényleges felszámolása, 
az energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, az újrafeldolgozott 
hulladéknak jelentős, megbízható uniós 
nyersanyagforrásként való felhasználása, a
veszélyes hulladék biztonságos kezelése és 
keletkezésének csökkentése, a jogellenes 

e) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön a 
hulladékra vonatkozó uniós szabályozás, és 
2020-ig csaknem nullára csökkenjen a 
hulladék mértéke; ez magában foglalja a 
hulladékhierarchia alkalmazását, továbbá a 
hulladékképződés csökkentését, az 
újrahasznosítás előmozdítását, valamint a 
kiváló minőségű újrafeldolgozási ciklusok 
és nem toxikus anyagciklusok biztosítását
célzó piaci alapú eszközök és intézkedések 
tényleges alkalmazását a hulladék jelentős, 
megbízható uniós nyersanyagforrásként 
való felhasználása érdekében, emellett a
források elkülönítésére kiváló minőségű 
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hulladékszállítmányok felszámolása, 
valamint az uniós környezetbarát 
újrafeldolgozási tevékenységek belső piaci 
akadályainak elhárítása;

rendszer álljon rendelkezésre, az 
energetikai hasznosítás az 
újrafeldolgozásra és komposztálásra 
alkalmatlan anyagokra korlátozódjon, a 
hulladéklerakókban való elhelyezés 
ténylegesen megszűnjön – bizonyos 
veszélyes hulladékok kivételével, amelyek 
esetében a hulladéklerakóban való 
elhelyezés jelentené az ártalmatlanítás 
legbiztonságosabb módját –, továbbá jóval 
kevesebb veszélyes hulladék keletkezzen, 
illetve megvalósuljon annak biztonságos 
kezelése; számolják fel a jogellenes 
hulladékszállítmányokat, valamint 
hárítsák el az uniós környezetbarát 
újrafeldolgozási tevékenységek belső piaci 
akadályait; mindez az újrafeldolgozás, az 
újrahasznosítás és a megelőzés
tekintetében nagyra törő célok módszeres 
kijelölését teszi szükségessé a hulladék 
kérdésével foglalkozó valamennyi uniós 
szakpolitikában;

Or. en

Módosítás 310
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön a 
hulladékra vonatkozó uniós szabályozás; 
ez magában foglalja a hulladékhierarchia 
alkalmazását, továbbá azon piaci alapú 
eszközök és intézkedések tényleges 
alkalmazását, amelyekkel biztosítható a 
hulladéklerakás tényleges felszámolása, 
az energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, az újrafeldolgozott 
hulladéknak jelentős, megbízható uniós 
nyersanyagforrásként való felhasználása, a 
veszélyes hulladék biztonságos kezelése és 

e) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön a 
hulladékra vonatkozó uniós szabályozás; 
ez magában foglalja a hulladékhierarchia 
alkalmazását, továbbá azon piaci alapú 
eszközök és intézkedések tényleges 
alkalmazását, amelyekkel biztosítható az 
újrafeldolgozható és a komposztálható 
hulladékok tényleges újrafeldolgozása és 
hasznosítása, az újrafeldolgozott 
hulladéknak kiegészítő jellegű, megbízható 
uniós nyersanyagforrásként való 
felhasználása, a veszélyes hulladék 
biztonságos kezelése és keletkezésének 
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keletkezésének csökkentése, a jogellenes 
hulladékszállítmányok felszámolása, 
valamint az uniós környezetbarát 
újrafeldolgozási tevékenységek belső piaci 
akadályainak elhárítása;

csökkentése, a jogellenes 
hulladékszállítmányok felszámolása, 
valamint az uniós környezetbarát 
újrafeldolgozási tevékenységek belső piaci 
akadályainak elhárítása;

Or. it

Módosítás 311
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön a 
hulladékra vonatkozó uniós szabályozás; 
ez magában foglalja a hulladékhierarchia 
alkalmazását, továbbá azon piaci alapú 
eszközök és intézkedések tényleges 
alkalmazását, amelyekkel biztosítható a 
hulladéklerakás tényleges felszámolása,
az energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, az újrafeldolgozott 
hulladéknak jelentős, megbízható uniós 
nyersanyagforrásként való felhasználása, a 
veszélyes hulladék biztonságos kezelése és 
keletkezésének csökkentése, a jogellenes 
hulladékszállítmányok felszámolása, 
valamint az uniós környezetbarát 
újrafeldolgozási tevékenységek belső piaci 
akadályainak elhárítása;

e) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön a 
hulladékra vonatkozó uniós szabályozás; 
ez magában foglalja a hulladékhierarchia 
életciklus-alapú megközelítésre épülő, a 
hulladékügyi keretirányelvvel 
összhangban történő alkalmazását, 
továbbá intézkedések tényleges 
alkalmazását, amelyekkel biztosítható 
mindenekelőtt a fogyasztóktól származó 
újrafeldolgozható és komposztálható
hulladék esetében az ártalmatlanítástól az 
újrafeldolgozás és a hasznosítás irányába 
történő fokozatos elmozdulás, valamint az 
újrafeldolgozott hulladéknak jelentős, 
megbízható uniós nyersanyagforrásként 
való felhasználása, a veszélyes hulladék 
biztonságos kezelése és keletkezésének 
csökkentése, a jogellenes 
hulladékszállítmányok felszámolása, 
valamint az uniós környezetbarát 
újrafeldolgozási tevékenységek belső piaci 
akadályainak elhárítása;

Or. en

Módosítás 312
Karl-Heinz Florenz
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön a 
hulladékra vonatkozó uniós szabályozás; 
ez magában foglalja a hulladékhierarchia 
alkalmazását, továbbá azon piaci alapú 
eszközök és intézkedések tényleges 
alkalmazását, amelyekkel biztosítható a 
hulladéklerakás tényleges felszámolása, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, az újrafeldolgozott 
hulladéknak jelentős, megbízható uniós 
nyersanyagforrásként való felhasználása, a 
veszélyes hulladék biztonságos kezelése és 
keletkezésének csökkentése, a jogellenes 
hulladékszállítmányok felszámolása, 
valamint az uniós környezetbarát 
újrafeldolgozási tevékenységek belső piaci 
akadályainak elhárítása;

e) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön a 
hulladékra vonatkozó uniós szabályozás; 
ez magában foglalja az ötlépcsős
hulladékhierarchia alkalmazását, továbbá 
azon piaci alapú eszközök és intézkedések 
tényleges alkalmazását, amelyekkel 
biztosítható a hulladéklerakás általános 
tilalmának uniós szintű fokozatos 
bevezetése, az energetikai hasznosításnak 
az újrafeldolgozásra alkalmatlan és nem 
komposztálható anyagokra való 
korlátozása, az újrafeldolgozott 
hulladéknak jelentős, megbízható uniós 
nyersanyagforrásként való felhasználása, 
ennek megfelelően az újrafeldolgozás 
gazdaságosságának és a másodlagos 
nyersanyagok iránti kereslet növelése, a 
veszélyes hulladék biztonságos kezelése és 
keletkezésének csökkentése, a jogellenes 
hulladékszállítmányok – többek között 
szigorúbb ellenőrzések révén történő –
felszámolása, valamint az uniós 
környezetbarát újrafeldolgozási 
tevékenységek belső piaci akadályainak 
elhárítása;

Or. de

Módosítás 313
Richard Seeber, Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön a 
hulladékra vonatkozó uniós szabályozás; 
ez magában foglalja a hulladékhierarchia 
alkalmazását, továbbá azon piaci alapú 
eszközök és intézkedések tényleges 

e) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön a 
hulladékra vonatkozó uniós szabályozás; 
ez magában foglalja a hulladékhierarchia 
alkalmazását, továbbá azon piaci alapú 
eszközök és intézkedések tényleges 
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alkalmazását, amelyekkel biztosítható a 
hulladéklerakás tényleges felszámolása, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, az újrafeldolgozott 
hulladéknak jelentős, megbízható uniós 
nyersanyagforrásként való felhasználása, a 
veszélyes hulladék biztonságos kezelése és 
keletkezésének csökkentése, a jogellenes 
hulladékszállítmányok felszámolása, 
valamint az uniós környezetbarát 
újrafeldolgozási tevékenységek belső piaci 
akadályainak elhárítása;

alkalmazását, amelyekkel biztosítható a 
hulladéklerakás tényleges felszámolása, az 
az újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagok 
energetikai hasznosításának 
minimalizálása, az újrafeldolgozott 
hulladéknak jelentős, megbízható uniós 
nyersanyagforrásként való felhasználása, a 
veszélyes hulladék biztonságos kezelése és 
keletkezésének csökkentése, a jogellenes 
hulladékszállítmányok felszámolása, 
valamint az uniós környezetbarát
újrafeldolgozási tevékenységek belső piaci 
akadályainak elhárítása;

Or. en

Módosítás 314
Kārlis Šadurskis

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön a 
hulladékra vonatkozó uniós szabályozás; 
ez magában foglalja a hulladékhierarchia 
alkalmazását, továbbá azon piaci alapú 
eszközök és intézkedések tényleges 
alkalmazását, amelyekkel biztosítható a 
hulladéklerakás tényleges felszámolása, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, az újrafeldolgozott 
hulladéknak jelentős, megbízható uniós 
nyersanyagforrásként való felhasználása, a 
veszélyes hulladék biztonságos kezelése és 
keletkezésének csökkentése, a jogellenes 
hulladékszállítmányok felszámolása, 
valamint az uniós környezetbarát 
újrafeldolgozási tevékenységek belső piaci 
akadályainak elhárítása;

e) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön a 
hulladékra vonatkozó uniós szabályozás; 
ez magában foglalja a hulladékhierarchia 
alkalmazását, továbbá azon piaci alapú 
eszközök és intézkedések tényleges 
alkalmazását, amelyekkel biztosítható a 
hulladéklerakás tényleges minimalizálása, 
az energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, az újrafeldolgozott 
hulladéknak jelentős, megbízható uniós 
nyersanyagforrásként való felhasználása, a 
veszélyes hulladék biztonságos kezelése és 
keletkezésének csökkentése, a jogellenes 
hulladékszállítmányok felszámolása, 
valamint az uniós környezetbarát 
újrafeldolgozási tevékenységek belső piaci 
akadályainak elhárítása;

Or. en
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Módosítás 315
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön a 
hulladékra vonatkozó uniós szabályozás; 
ez magában foglalja a hulladékhierarchia 
alkalmazását, továbbá azon piaci alapú 
eszközök és intézkedések tényleges 
alkalmazását, amelyekkel biztosítható a 
hulladéklerakás tényleges felszámolása, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, az újrafeldolgozott 
hulladéknak jelentős, megbízható uniós 
nyersanyagforrásként való felhasználása, a 
veszélyes hulladék biztonságos kezelése és 
keletkezésének csökkentése, a jogellenes 
hulladékszállítmányok felszámolása, 
valamint az uniós környezetbarát 
újrafeldolgozási tevékenységek belső piaci 
akadályainak elhárítása;

e) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön a 
hulladékra vonatkozó uniós szabályozás; 
ez magában foglalja a hulladékhierarchia 
alkalmazását, továbbá azon piaci alapú 
eszközök és intézkedések tényleges 
alkalmazását, amelyekkel biztosítható a 
hulladéklerakás tényleges felszámolása, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, az újrafeldolgozott 
hulladéknak jelentős, megbízható uniós 
nyersanyagforrásként való felhasználása, a 
veszélyes hulladék biztonságos kezelése és 
keletkezésének csökkentése, a jogellenes 
hulladékszállítmányok csaknem teljes körű 
megszüntetése, valamint az uniós 
környezetbarát újrafeldolgozási 
tevékenységek belső piaci akadályainak 
elhárítása;

Or. en

Módosítás 316
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön a 
hulladékra vonatkozó uniós szabályozás; 
ez magában foglalja a hulladékhierarchia 
alkalmazását, továbbá azon piaci alapú 
eszközök és intézkedések tényleges 
alkalmazását, amelyekkel biztosítható a 
hulladéklerakás tényleges felszámolása, az 
energetikai hasznosításnak az 

e) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön a 
hulladékra vonatkozó uniós szabályozás; 
ez magában foglalja a hulladékhierarchia 
alkalmazását, továbbá azon piaci alapú 
eszközök és intézkedések tényleges 
alkalmazását, amelyekkel biztosítható a 
hulladéklerakás tényleges felszámolása, az 
energetikai hasznosításnak az 
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újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, az újrafeldolgozott 
hulladéknak jelentős, megbízható uniós 
nyersanyagforrásként való felhasználása, a 
veszélyes hulladék biztonságos kezelése és 
keletkezésének csökkentése, a jogellenes 
hulladékszállítmányok felszámolása, 
valamint az uniós környezetbarát 
újrafeldolgozási tevékenységek belső piaci 
akadályainak elhárítása;

újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, a nem toxikus 
anyagciklusok ösztönzése annak 
érdekében, hogy az újrafeldolgozott 
hulladék jelentős, megbízható uniós 
nyersanyagforrásként felhasználhatóvá 
váljon, a veszélyes hulladék biztonságos 
kezelése és keletkezésének csökkentése, a 
jogellenes hulladékszállítmányok 
felszámolása, valamint az uniós 
környezetbarát újrafeldolgozási 
tevékenységek belső piaci akadályainak 
elhárítása;

Or. en

Módosítás 317
Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön a 
hulladékra vonatkozó uniós szabályozás; 
ez magában foglalja a hulladékhierarchia 
alkalmazását, továbbá azon piaci alapú
eszközök és intézkedések tényleges 
alkalmazását, amelyekkel biztosítható a 
hulladéklerakás tényleges felszámolása, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, az újrafeldolgozott 
hulladéknak jelentős, megbízható uniós 
nyersanyagforrásként való felhasználása, a 
veszélyes hulladék biztonságos kezelése és 
keletkezésének csökkentése, a jogellenes 
hulladékszállítmányok felszámolása, 
valamint az uniós környezetbarát 
újrafeldolgozási tevékenységek belső piaci 
akadályainak elhárítása;

e) maradéktalanul végrehajtásra kerüljön és 
megerősödjön a hulladékra vonatkozó 
uniós szabályozás, valamint csaknem 
nullára csökkenjen a hulladék mértéke; ez 
magában foglalja a hulladékhierarchia 
szigorú alkalmazását, továbbá azon piaci 
alapú eszközök és intézkedések tényleges 
alkalmazását, amelyekkel biztosítható a 
hulladéklerakás tényleges felszámolása, az 
energetikai hasznosításnak az 
újrafeldolgozásra alkalmatlan anyagokra 
való korlátozása, a nem toxikus 
anyagciklusok ösztönzése annak 
érdekében, hogy az újrafeldolgozott 
hulladék jelentős, megbízható uniós 
nyersanyagforrásként felhasználhatóvá 
váljon, a források elkülönítésére szolgáló, 
kiváló minőségű rendszer rendelkezésre 
állása, a veszélyes hulladék biztonságos 
kezelése és keletkezésének csökkentése, a 
jogellenes hulladékszállítmányok 
felszámolása, valamint az uniós 
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környezetbarát újrafeldolgozási 
tevékenységek belső piaci akadályainak 
elhárítása; mindez az uniós 
hulladékpolitikák rendszerszintű – a 
körkörös gazdaság felé történő 
elmozdulással összhangban történő –
felülvizsgálatát, valamint az 
újrafeldolgozásra és a megelőzésre 
vonatkozó nagyra törő célok 
megállapítását teszi szükségessé;

Or. en

Módosítás 318
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) új jogi eszközt dolgozzanak ki, amely a 
korlátozott biomassza-erőforrások 
hatékonyabb felhasználására ösztönöz, és 
az összességében rendelkezésre álló 
források vizsgálatán alapul, bevezetve a 
kaszkádhasznosítás elvét és a támogató 
intézkedéseket, valamint garantálva azt, 
hogy egy adott ágazatban felhasznált 
teljes biomassza-mennyiség az 
ökoszisztémák által még fenntartható 
módon biztosítható mértékekre 
korlátozódik;

Or. en

Módosítás 319
João Ferreira, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a vízfelhasználás hatékonyabbá váljon 
vízgyűjtő kerületenkénti célértékek 
rögzítése és piaci mechanizmusok 
alkalmazása – például vízárképzés –
révén.

f) a vízfelhasználás hatékonyabbá váljon a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben 
megállapított célértékek rögzítése és 
nyomon követése, az állami 
vízgazdálkodás megerősítése, a képzett 
munkaerő számának növelése, valamint a 
szolgáltatásokhoz rendelt megfelelő 
költségvetési források és beruházási 
kapacitások biztosítása révén.

Or. pt

Módosítás 320
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a vízfelhasználás hatékonyabbá váljon 
vízgyűjtő kerületenkénti célértékek
rögzítése és piaci mechanizmusok 
alkalmazása – például vízárképzés –
révén.

f) a vízfelhasználás hatékonyabbá váljon 
vízgyűjtő kerületenkénti célértékeknek a 
leginkább költséghatékony piaci 
mechanizmusokon, többek között a 
vízárképzésen alapuló rögzítése révén.

Or. en

Módosítás 321
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a vízfelhasználás hatékonyabbá váljon 
vízgyűjtő kerületenkénti célértékek 
rögzítése és piaci mechanizmusok 
alkalmazása – például vízárképzés – révén.

f) a vízfelhasználás hatékonyabbá váljon 
vízgyűjtő kerületenkénti célértékek 
rögzítése és piaci mechanizmusok 
alkalmazása – például vízárképzés – révén, 
valamint bővebb ismeretek és jobb 
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tájékoztatás, irányítás és beruházások, 
illetve a vízügyi kérdések más 
szakpolitikákba történő integrációja útján.

Or. en

Módosítás 322
Richard Seeber, Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a vízfelhasználás hatékonyabbá váljon 
vízgyűjtő kerületenkénti célértékek 
rögzítése és piaci mechanizmusok 
alkalmazása – például vízárképzés – révén.

f) a vízfelhasználás hatékonyabbá váljon 
vízgyűjtő kerületenkénti célértékek 
rögzítése és piaci mechanizmusok 
alkalmazása – például vízárképzés – révén, 
ahogy arról a vízügyi keretirányelv 9. 
cikke is rendelkezik.

Or. en

Módosítás 323
Gilles Pargneaux

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a vízfelhasználás hatékonyabbá váljon 
vízgyűjtő kerületenkénti célértékek 
rögzítése és piaci mechanizmusok 
alkalmazása – például vízárképzés – révén.

f) a vízfelhasználás hatékonyabbá váljon 
vízgyűjtő kerületenkénti, valamint a 
szennyvíz újrahasznosítására vonatkozó
célértékek rögzítése és piaci 
mechanizmusok alkalmazása – például 
vízárképzés – révén.

Or. fr

Módosítás 324
Gaston Franco
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a vízfelhasználás hatékonyabbá váljon 
vízgyűjtő kerületenkénti célértékek 
rögzítése és piaci mechanizmusok 
alkalmazása – például vízárképzés – révén.

f) a vízfelhasználás hatékonyabbá váljon 
vízgyűjtő kerületenkénti célértékek 
rögzítése, a kezelt szennyvíz
felhasználására vonatkozó szabályok
megállapítása és piaci mechanizmusok 
alkalmazása – például vízárképzés – révén.

Or. fr

Indokolás

A természetes környezetből nyert, majd oda visszabocsátott víz számára különleges státuszt 
kell biztosítani. Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló tervben foglaltaknak 
megfelelően a Bizottság – megfelelő környezeti hatásvizsgálat, valamint a közegészség és a 
környezet magas szintű védelmének biztosítása mellett – a víz újrahasznosításának ösztönzése 
érdekében a legmegfelelőbb uniós szintű eszköz meghatározására fog törekedni.

Módosítás 325
João Ferreira, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) biztosítsák a megfelelő mennyiségű és 
minőségű vízellátást, a természetes és 
mesterséges víztározók karbantartásával 
és fejlesztésével kiemelt figyelmet fordítva 
az emberi fogyasztásra szánt víz 
forrásaira, és a felszín alatti 
vízkészletekkel való gazdálkodásra, a talaj 
víztartó képességére, valamint a víztartó 
képesség és a vízminőség változásainak 
nyomon követésére és ellenőrzésére.

Or. pt
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Módosítás 326
Eija-Riitta Korhola

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) figyelembe vegyék az Unió 
biogazdasági stratégiájának keretében 
megállapított, a megújuló erőforrások 
fenntartható előállítására és 
hasznosítására vonatkozó intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 327
Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 41 pont – 2 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) új zöld közbeszerzési szabályokat 
állapítsanak meg az élelmiszeripari 
termékekre vonatkozóan, ideértve a 
környezetvédelmi és állatjóléti 
kritériumokat is.

Or. en

Módosítás 328
João Ferreira, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 44 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. Az Európai Unióban vannak még olyan 
vidéki térségek, ahol megoldatlan a 
megfelelő minőségű vízzel való ellátás, azt 
pedig az emberi egészség és az uniós 

44. Az Európai Unióban vannak még olyan 
vidéki térségek, ahol megoldatlan a 
megfelelő minőségű vízzel való ellátás, azt 
pedig az emberi egészség és az uniós 
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idegenforgalom szempontjából egyaránt 
előnyös biztosítani, hogy Európa 
fürdővizei jó minőségűek legyenek. 
Részben a vízkörforgásban és a 
földhasználatban bekövetkezett 
változásoknak tudható be, hogy egyre 
gyakoribbak az emberi egészségre és a 
gazdasági tevékenységre nézve hátrányos 
következményekkel járó árvizek.

idegenforgalom szempontjából egyaránt 
előnyös biztosítani, hogy Európa 
fürdővizei jó minőségűek legyenek. 
Főként a nem megfelelő területi 
politikáknak és az árterek 
hasznosításának tudható be, hogy egyre 
gyakoribbak az emberi egészségre és a 
gazdasági tevékenységre nézve hátrányos 
következményekkel járó árvizek.

Or. pt

Módosítás 329
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 44 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. Az Európai Unióban vannak még olyan 
vidéki térségek, ahol megoldatlan a 
megfelelő minőségű vízzel való ellátás, azt 
pedig az emberi egészség és az uniós 
idegenforgalom szempontjából egyaránt 
előnyös biztosítani, hogy Európa 
fürdővizei jó minőségűek legyenek. 
Részben a vízkörforgásban és a 
földhasználatban bekövetkezett 
változásoknak tudható be, hogy egyre 
gyakoribbak az emberi egészségre és a 
gazdasági tevékenységre nézve hátrányos 
következményekkel járó árvizek.

44. Az Európai Unióban vannak még olyan 
vidéki térségek, ahol továbbra is elégtelen 
a megfelelő minőségű vízzel való ellátás, 
valamint továbbra sem rendezték 
megfelelően a szennyvíz összegyűjtésének 
és kezelésének kérdését, azt pedig az 
emberi egészség és az uniós 
idegenforgalom szempontjából egyaránt 
előnyös biztosítani, hogy Európa 
fürdővizei jó minőségűek legyenek. 
Részben a vízkörforgásban és a 
földhasználatban bekövetkezett 
változásoknak tudható be, hogy egyre 
gyakoribbak az emberi egészségre és a 
gazdasági tevékenységre nézve hátrányos 
következményekkel járó árvizek.

Or. lt

Módosítás 330
Ewald Stadler

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 44 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. Az Európai Unióban vannak még olyan 
vidéki térségek, ahol megoldatlan a 
megfelelő minőségű vízzel való ellátás, azt 
pedig az emberi egészség és az uniós 
idegenforgalom szempontjából egyaránt 
előnyös biztosítani, hogy Európa 
fürdővizei jó minőségűek legyenek. 
Részben a vízkörforgásban és a 
földhasználatban bekövetkezett 
változásoknak tudható be, hogy egyre 
gyakoribbak az emberi egészségre és a 
gazdasági tevékenységre nézve hátrányos 
következményekkel járó árvizek.

44. Az Európai Unióban vannak még olyan 
vidéki térségek, ahol megoldatlan a 
megfelelő minőségű vízzel való ellátás, azt 
pedig az emberi egészség és az uniós 
idegenforgalom szempontjából egyaránt 
előnyös biztosítani, hogy Európa 
fürdővizei jó minőségűek legyenek. A 
vízellátás privatizációja egészségügyi 
kockázatokat eredményezett, különösen 
ott, ahol nagy konszernek szerezték meg a 
vízhasználati jogokat. A vízminőség 
megőrzése, javítása és védelme érdekében 
az ivóvízellátás területén elengedhetetlen 
a privatizáció tilalma. Részben a 
vízkörforgásban és a földhasználatban 
bekövetkezett változásoknak tudható be, 
hogy egyre gyakoribbak az emberi 
egészségre és a gazdasági tevékenységre 
nézve hátrányos következményekkel járó 
árvizek.

Or. de

Indokolás

A víz privatizációja Portugáliában 400%-os árnövekedéshez és a vízminőség romlásához 
vezetett. A vízért folytatott harc fokozódni fog a következő évtizedekben, ezért a vízellátásnak 
köztulajdonban kell maradnia, illetve azt szigorúbb közfelügyelet alatt ismét köztulajdonba
kell helyezni.

Módosítás 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 44 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. Az Európai Unióban vannak még olyan 
vidéki térségek, ahol megoldatlan a 
megfelelő minőségű vízzel való ellátás, azt 
pedig az emberi egészség és az uniós 
idegenforgalom szempontjából egyaránt 

44. Az Európai Unióban vannak még olyan 
vidéki térségek, ahol megoldatlan a 
megfelelő minőségű vízzel való ellátás, azt 
pedig az emberi egészség és az uniós 
idegenforgalom szempontjából egyaránt 
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előnyös biztosítani, hogy Európa 
fürdővizei jó minőségűek legyenek. 
Részben a vízkörforgásban és a 
földhasználatban bekövetkezett 
változásoknak tudható be, hogy egyre 
gyakoribbak az emberi egészségre és a 
gazdasági tevékenységre nézve hátrányos 
következményekkel járó árvizek.

előnyös biztosítani, hogy Európa 
fürdővizei jó minőségűek legyenek. 
Részben a vízkörforgásban és a 
földhasználatban bekövetkezett 
változásoknak tudható be, hogy egyre 
gyakoribbak az emberi egészségre és a 
gazdasági tevékenységre nézve hátrányos 
következményekkel járó árvizek. A vízügyi 
jogszabályoknak való megfelelés 
biztosítása érdekében intézkedéseket kell 
kidolgozni a természetes folyópartok 
helyreállítására és a környező területek 
újraerdősítésére vonatkozóan.

Or. es

Módosítás 332
Andrés Perelló Rodríguez

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 42 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

42. A környezetre vonatkozó uniós 
szabályozás a lakosság egészségére és 
jólétére nézve jelentős eredményeket 
hozott. A víz és a levegő szennyezettsége 
és a vegyi anyagok azonban továbbra is az 
Európai Unió nyilvánosságát leginkább 
foglalkoztató környezetvédelmi kérdések 
közé tartoznak. Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) becslése szerint 
Európa 53 országában a halálesetek 15–
20%-a tudható be környezeti 
stresszforrásoknak. Az OECD szerint 
2050-re a városi levegő szennyezettsége 
első lesz a halandóságot okozó környezeti 
tényezők között.

42. A környezetre vonatkozó uniós 
szabályozás a lakosság egészségére és 
jólétére nézve jelentős eredményeket 
hozott. A víz és a levegő szennyezettsége, 
a vegyi anyagok és a zajszennyezés
azonban továbbra is az Európai Unió 
nyilvánosságát leginkább foglalkoztató 
környezetvédelmi kérdések közé tartoznak. 
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
becslése szerint Európa 53 országában a 
halálesetek 15–20%-a tudható be 
környezeti stresszforrásoknak. Az OECD 
szerint 2050-re a városi levegő 
szennyezettsége első lesz a halandóságot 
okozó környezeti tényezők között.

Or. es

Módosítás 333
Christofer Fjellner
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 45 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

45. Az Európai Unió azért nem tud 
megfelelő levegő- és vízminőségi 
színvonalat elérni, mert a meglévő
szakpolitika nincs teljes körűen 
végrehajtva. Az Európai Unió a tudomány 
legújabb állása szerint felül fogja vizsgálni 
a célértékeket, és tevékenyen fog törekedni 
a más politikai célkitűzésekkel való 
szinergiára olyan területeken, mint az 
éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség, 
valamint a tengeri és a szárazföldi 
környezet. A levegő bizonyos anyagokkal 
való szennyezettségének csökkentése 
például jelentős előrelépést jelenthet az 
éghajlatváltozás mérséklésében. A további 
ilyen irányú munka alapjául az uniós 
levegőminőségi szabályozás és az európai 
vízkincs megőrzéséről szóló terv átfogó 
felülvizsgálata fog szolgálni.

45. Az Európai Unió azért nem tud 
megfelelő levegő- és vízminőségi 
színvonalat elérni, mert a meglévő 
szakpolitika nincs teljes körűen 
végrehajtva. Az Európai Unió a tudomány 
legújabb állása szerint felül fogja vizsgálni 
a célértékeket, és tevékenyen fog törekedni 
a más politikai célkitűzésekkel való 
szinergiára olyan területeken, mint az 
éghajlatváltozás, a biológiai sokféleség, 
valamint a tengeri és a szárazföldi 
környezet. A levegő bizonyos anyagokkal 
való szennyezettségének csökkentése 
például – a kén-dioxid és a rövid távú 
éghajlat-befolyásolók (SLCP) 
csökkentésére irányuló intézkedéseket is 
ideértve – jelentős előrelépést jelenthet az 
éghajlatváltozás mérséklésében és a 
levegőminőség javításában. A további 
ilyen irányú munka alapjául az uniós 
levegőminőségi szabályozás, a 
2005/33/EK és az 1999/32/EK irányelv, 
valamint az európai vízkincs megőrzéséről 
szóló terv átfogó felülvizsgálata fog 
szolgálni.

Or. en

Módosítás 334
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 48 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48. A vegyi anyagokra vonatkozó 
horizontális szabályozás (a REACH 
rendelet és az osztályozásra, címkézésre és 
csomagolásra vonatkozó rendelet) 

48. A vegyi anyagokra vonatkozó 
horizontális szabályozás (a REACH 
rendelet és az osztályozásra, címkézésre és 
csomagolásra vonatkozó rendelet) 
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gondoskodik az emberi egészség és a 
környezet alapvető védelméről, és 
előmozdítja az állatkísérleteket mellőző 
módszerek alkalmazását. Egyelőre azonban 
nem tudható biztosan, hogy a különböző 
vegyi anyagok (keverékek), a 
nanoanyagok, az endokrin (hormonális) 
rendszer működését megzavaró vegyi 
anyagok (úgynevezett endokrin 
diszruptorok) és a termékekben lévő vegyi 
anyagok együtt hogyan hatnak az emberi 
egészségre és a környezetre. Az elmúlt 
években további információk váltak 
ismertté arról, hogy e kihívásokat orvosolni 
kell, különösen akkor, ha az Európai Unió 
el szeretné érni a fenntartható fejlődéssel 
foglalkozó világ-csúcstalálkozón 2002-ben 
elfogadott és a Rio+20 csúcstalálkozón 
megerősített célját, hogy 2020-ra 
minimálisra csökkentse a vegyi anyagok 
által az emberi egészségre és a környezetre 
gyakorolt jelentős mértékű káros
hatásokat, és hogy eredményes, hatékony, 
egységes és összehangolt fellépéssel 
feleljen az új és a jövőbeli kérdésekre és 
kihívásokra. Az Európai Unió további 
közelítésmódokat fog kifejleszteni és 
végrehajtani a vegyi anyagok együttes 
hatását és az endokrin diszruptorokkal 
kapcsolatos biztonsági aggályokat illetően, 
továbbá átfogó közelítésmódot fog 
rögzíteni a veszélyes anyagok káros 
hatásainak minimalizálását illetően, a 
termékekben lévő vegyi anyagokra is 
kiterjedően, egy, a vegyianyag-expozícióra 
és toxicitásra vonatkozó átfogó 
tudásbázisra támaszkodva. A nanoanyagok 
biztonsága és fenntartható kezelése 
kockázatértékelést és -kezelést, 
tájékoztatást és nyomon követést magában 
foglaló, átfogó közelítésmód részeként lesz 
biztosítva. Mindezen közelítésmódok 
gyarapítani fogják a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos tudásbázist, és egy, a 
fenntarthatóbb megoldások kifejlesztését 
előmozdító, kiszámítható keretet fognak 
alkotni.

gondoskodik az emberi egészség és a 
környezet alapvető védelméről, és 
előmozdítja az állatkísérleteket mellőző 
módszerek alkalmazását. Egyelőre azonban 
nem tudható biztosan, hogy a különböző 
vegyi anyagok (keverékek), a 
nanoanyagok, az endokrin (hormonális) 
rendszer működését megzavaró vegyi 
anyagok (úgynevezett endokrin 
diszruptorok) és a termékekben lévő vegyi 
anyagok együtt összességében hogyan 
hatnak az emberi egészségre és a 
környezetre. Az elmúlt években további 
információk váltak ismertté arról, hogy e 
kihívásokat orvosolni kell, különösen 
akkor, ha az Európai Unió el szeretné érni 
a fenntartható fejlődéssel foglalkozó világ-
csúcstalálkozón 2002-ben elfogadott és a 
Rio+20 csúcstalálkozón megerősített célját, 
hogy 2020-ra minimálisra csökkentse a 
vegyi anyagoknak való kitettség által az 
emberi egészségre és a környezetre 
gyakorolt hatásokat, és hogy eredményes, 
hatékony, egységes és összehangolt 
fellépéssel feleljen az új és a jövőbeli 
kérdésekre és kihívásokra. Az Európai 
Unió további közelítésmódokat fog 
kifejleszteni és végrehajtani – az iparági
rendelkezéseket is ideértve – a vegyi 
anyagok együttes hatását és az endokrin 
diszruptorokkal kapcsolatos biztonsági 
aggályokat illetően, továbbá átfogó 
közelítésmódot fog rögzíteni minden 
vonatkozó uniós jogszabályban a 
veszélyes anyagok káros hatásainak 
minimalizálását illetően, a termékekben 
lévő vegyi anyagokra is kiterjedően, egy, a 
vegyianyag-expozícióra és toxicitásra 
vonatkozó átfogó tudásbázisra 
támaszkodva, figyelembe véve az 
elővigyázatosság elvét mindenekelőtt a 
sérülékeny csoportok kitettséggel
szembeni védelme érdekében. A 
nanoanyagok biztonsága és fenntartható 
kezelése kockázatértékelést és -kezelést, 
tájékoztatást és nyomon követést magában 
foglaló, átfogó közelítésmód részeként lesz 
biztosítva. Mindezen közelítésmódok 



PE508.028v01-00 34/73 AM\931426HU.doc

HU

gyarapítani fogják a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos tudásbázist, és egy, a 
fenntarthatóbb megoldások kifejlesztését 
előmozdító, kiszámítható keretet fognak 
alkotni.

Or. en

Módosítás 335
Margrete Auken, Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 48 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48. A vegyi anyagokra vonatkozó 
horizontális szabályozás (a REACH 
rendelet és az osztályozásra, címkézésre és 
csomagolásra vonatkozó rendelet) 
gondoskodik az emberi egészség és a 
környezet alapvető védelméről, és 
előmozdítja az állatkísérleteket mellőző 
módszerek alkalmazását. Egyelőre azonban 
nem tudható biztosan, hogy a különböző 
vegyi anyagok (keverékek), a 
nanoanyagok, az endokrin (hormonális) 
rendszer működését megzavaró vegyi 
anyagok (úgynevezett endokrin 
diszruptorok) és a termékekben lévő vegyi 
anyagok együtt hogyan hatnak az emberi 
egészségre és a környezetre. Az elmúlt 
években további információk váltak 
ismertté arról, hogy e kihívásokat orvosolni 
kell, különösen akkor, ha az Európai Unió 
el szeretné érni a fenntartható fejlődéssel 
foglalkozó világ-csúcstalálkozón 2002-ben 
elfogadott és a Rio+20 csúcstalálkozón 
megerősített célját, hogy 2020-ra 
minimálisra csökkentse a vegyi anyagok 
által az emberi egészségre és a környezetre 
gyakorolt jelentős mértékű káros hatásokat, 
és hogy eredményes, hatékony, egységes és 
összehangolt fellépéssel feleljen az új és a 
jövőbeli kérdésekre és kihívásokra. Az 
Európai Unió további közelítésmódokat 

48. A vegyi anyagokra vonatkozó 
horizontális szabályozás (a REACH 
rendelet és az osztályozásra, címkézésre és 
csomagolásra vonatkozó rendelet) 
gondoskodik az emberi egészség és a 
környezet alapvető védelméről, és 
előmozdítja az állatkísérleteket mellőző 
módszerek alkalmazását. Egyelőre azonban 
komoly aggodalmak merülnek fel azzal 
kapcsolatban, hogy a különböző vegyi 
anyagok (keverékek), a nanoanyagok, az 
endokrin (hormonális) rendszer működését 
megzavaró vegyi anyagok (úgynevezett 
endokrin diszruptorok) és a termékekben 
lévő vegyi anyagok együtt hogyan hatnak 
az emberi egészségre és a környezetre. Az 
elmúlt években további információk váltak 
ismertté arról, hogy e kihívásokat orvosolni 
kell, különösen akkor, ha az Európai Unió 
el szeretné érni a fenntartható fejlődéssel 
foglalkozó világ-csúcstalálkozón 2002-ben 
elfogadott és a Rio+20 csúcstalálkozón 
megerősített célját, hogy 2020-ra 
minimálisra csökkentse a vegyi anyagok 
által az emberi egészségre és a környezetre 
gyakorolt jelentős mértékű káros hatásokat, 
és hogy eredményes, hatékony, egységes és 
összehangolt fellépéssel feleljen az új és a 
jövőbeli kérdésekre és kihívásokra. Az 
Európai Unió további közelítésmódokat 
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fog kifejleszteni és végrehajtani a vegyi 
anyagok együttes hatását és az endokrin 
diszruptorokkal kapcsolatos biztonsági 
aggályokat illetően, továbbá átfogó 
közelítésmódot fog rögzíteni a veszélyes 
anyagok káros hatásainak minimalizálását 
illetően, a termékekben lévő vegyi 
anyagokra is kiterjedően, egy, a 
vegyianyag-expozícióra és toxicitásra 
vonatkozó átfogó tudásbázisra 
támaszkodva. A nanoanyagok biztonsága 
és fenntartható kezelése kockázatértékelést 
és -kezelést, tájékoztatást és nyomon 
követést magában foglaló, átfogó 
közelítésmód részeként lesz biztosítva. 
Mindezen közelítésmódok gyarapítani 
fogják a vegyi anyagokkal kapcsolatos 
tudásbázist, és egy, a fenntarthatóbb 
megoldások kifejlesztését előmozdító, 
kiszámítható keretet fognak alkotni.

fog kifejleszteni és végrehajtani a vegyi 
anyagok együttes hatását és az endokrin 
diszruptorokkal kapcsolatos biztonsági 
aggályokat illetően, továbbá minden 
vonatkozó uniós jogszabályban átfogó 
közelítésmódot fog rögzíteni a veszélyes 
anyagok káros hatásainak és az ilyen 
anyagoknak való kitettség minimalizálását 
illetően, a termékekben lévő vegyi 
anyagokra is kiterjedően, egy, a 
vegyianyag-expozícióra és toxicitásra 
vonatkozó átfogó tudásbázisra 
támaszkodva, a sérülékeny csoportokkal
kapcsolatos ismereteket is ideértve. A 
nanoanyagok és más korszerű anyagok 
biztonsága és fenntartható kezelése a
kockázatértékelés és -kezelés eseti alapú 
megközelítését, a tényleges felhasználási 
módokkal kapcsolatos átfogó tájékoztatást 
(leltár és címkézés) és a nyomon követést 
magában foglaló, átfogó és proaktív 
közelítésmód részeként lesz biztosítva, 
amely kimondottan a nanoanyagok 
kérdésével foglalkozik majd valamennyi 
vonatkozó jogszabályban. Mindezen 
közelítésmódok gyarapítani fogják a vegyi 
anyagokkal kapcsolatos tudásbázist, és 
egy, a fenntarthatóbb megoldások 
kifejlesztését előmozdító, kiszámítható 
keretet fognak alkotni.

Or. en

Indokolás

A nanoanyagokat illetően proaktív megközelítésre van szükség valamennyi vonatkozó uniós 
jogszabályban. A biztonsági aggályok a veszélyes anyagoknak való kitettséghez, valamint a 
vegyi anyagok és az endokrin diszruptorok együttes hatásához fűződnek, és azokat korlátozni 
kell, szem előtt tartva mindenekelőtt a sérülékeny csoportokat.

Módosítás 336
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 48 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48. A vegyi anyagokra vonatkozó 
horizontális szabályozás (a REACH 
rendelet és az osztályozásra, címkézésre és 
csomagolásra vonatkozó rendelet) 
gondoskodik az emberi egészség és a 
környezet alapvető védelméről, és 
előmozdítja az állatkísérleteket mellőző 
módszerek alkalmazását. Egyelőre azonban 
nem tudható biztosan, hogy a különböző 
vegyi anyagok (keverékek), a 
nanoanyagok, az endokrin (hormonális) 
rendszer működését megzavaró vegyi 
anyagok (úgynevezett endokrin 
diszruptorok) és a termékekben lévő vegyi 
anyagok együtt hogyan hatnak az emberi 
egészségre és a környezetre. Az elmúlt 
években további információk váltak 
ismertté arról, hogy e kihívásokat orvosolni 
kell, különösen akkor, ha az Európai Unió 
el szeretné érni a fenntartható fejlődéssel 
foglalkozó világ-csúcstalálkozón 2002-ben 
elfogadott és a Rio+20 csúcstalálkozón 
megerősített célját, hogy 2020-ra 
minimálisra csökkentse a vegyi anyagok 
által az emberi egészségre és a környezetre 
gyakorolt jelentős mértékű káros hatásokat, 
és hogy eredményes, hatékony, egységes és 
összehangolt fellépéssel feleljen az új és a 
jövőbeli kérdésekre és kihívásokra. Az 
Európai Unió további közelítésmódokat 
fog kifejleszteni és végrehajtani a vegyi 
anyagok együttes hatását és az endokrin 
diszruptorokkal kapcsolatos biztonsági 
aggályokat illetően, továbbá átfogó 
közelítésmódot fog rögzíteni a veszélyes 
anyagok káros hatásainak minimalizálását 
illetően, a termékekben lévő vegyi 
anyagokra is kiterjedően, egy, a 
vegyianyag-expozícióra és toxicitásra 
vonatkozó átfogó tudásbázisra 
támaszkodva. A nanoanyagok biztonsága 
és fenntartható kezelése kockázatértékelést 
és -kezelést, tájékoztatást és nyomon 
követést magában foglaló, átfogó 
közelítésmód részeként lesz biztosítva. 

48. A vegyi anyagokra vonatkozó 
horizontális szabályozás (a REACH 
rendelet és az osztályozásra, címkézésre és 
csomagolásra vonatkozó rendelet) 
gondoskodik az emberi egészség és a 
környezet alapvető védelméről, és 
előmozdítja az állatkísérleteket mellőző 
módszerek alkalmazását. Egyelőre azonban 
nem tudható biztosan, hogy a különböző 
vegyi anyagok (keverékek), a 
nanoanyagok, az endokrin (hormonális) 
rendszer működését megzavaró vegyi 
anyagok (úgynevezett endokrin 
diszruptorok) és a termékekben lévő vegyi 
anyagok együtt hogyan hatnak az emberi 
egészségre és a környezetre. Az elmúlt 
években további információk váltak 
ismertté arról, hogy e kihívásokat orvosolni 
kell, különösen akkor, ha az Európai Unió 
el szeretné érni a fenntartható fejlődéssel 
foglalkozó világ-csúcstalálkozón 2002-ben 
elfogadott és a Rio+20 csúcstalálkozón 
megerősített célját, hogy 2020-ra 
minimálisra csökkentse a vegyi anyagok 
által az emberi egészségre és a környezetre 
gyakorolt jelentős mértékű káros hatásokat, 
és hogy eredményes, hatékony, egységes és 
összehangolt fellépéssel feleljen az új és a 
jövőbeli kérdésekre és kihívásokra. Az 
Európai Unió további közelítésmódokat 
fog kifejleszteni és végrehajtani a vegyi 
anyagok együttes hatását és az endokrin 
diszruptorok káros hatásával kapcsolatos 
biztonsági aggályokat illetően, továbbá 
átfogó közelítésmódot fog rögzíteni a 
veszélyes anyagok káros hatásainak 
minimalizálását illetően, a termékekben 
lévő vegyi anyagokra is kiterjedően, egy, a 
vegyianyag-expozícióra és toxicitásra 
vonatkozó átfogó tudásbázisra 
támaszkodva. A nanoanyagok biztonsága 
és fenntartható kezelése kockázatértékelést 
és -kezelést, tájékoztatást és nyomon 
követést magában foglaló, átfogó 
közelítésmód részeként lesz biztosítva. 
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Mindezen közelítésmódok gyarapítani 
fogják a vegyi anyagokkal kapcsolatos 
tudásbázist, és egy, a fenntarthatóbb 
megoldások kifejlesztését előmozdító, 
kiszámítható keretet fognak alkotni.

Mindezen közelítésmódok gyarapítani 
fogják a vegyi anyagokkal kapcsolatos 
tudásbázist, és egy, a fenntarthatóbb 
megoldások kifejlesztését előmozdító, 
kiszámítható keretet fognak alkotni.

Or. it

Módosítás 337
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 49 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49. Ezenközben a bioalapú termékek, vegyi 
anyagok és alapanyagok piacának bővülése 
előnyökkel – például az üvegházhatású 
gázkibocsátás csökkenésével és új piaci 
lehetőségek megjelenésével – járhat, ám 
ügyelni kell arra, hogy a szóban forgó 
termékek teljes életciklusa fenntartható 
legyen, ne élezze ki a földterületekért folyó 
versenyt és ne növelje a kibocsátások 
szintjét.

49. Ezenközben a bioalapú termékek, vegyi 
anyagok és alapanyagok piacának bővülése 
előnyökkel – például az üvegházhatású 
gázkibocsátás csökkenésével és új piaci 
lehetőségek megjelenésével – járhat, ám 
ügyelni kell arra, hogy a szóban forgó 
termékek teljes életciklusa fenntartható 
legyen, ne élezze ki a földterületekért vagy 
a vízért folyó versenyt és ne növelje a 
kibocsátások szintjét.

Or. en

Módosítás 338
João Ferreira, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 49 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49a. felhívja a figyelmet a nemzetközi 
kereskedelem deregulációjának és 
liberalizációjának hatásaira, amelyek 
eredményeképp nőtt az energiafogyasztás 
és az áruk globális szintű áramlása, 
növelve az üvegházhatású gázok légköri 
koncentrációját is; úgy véli, hogy a helyi 
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energiatermelés és -fogyasztás megóvása 
és az ellátási láncok rövidítésével történő 
előmozdítása a nemzetközi 
kereskedelemben részt vevő termékek, 
gyártók és országok egymást kiegészítő 
jellegét ösztönzi, nem pedig ezek egymás 
közötti versengését;

Or. pt

Módosítás 339
João Ferreira, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 49 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49b. Javasolja, hogy az uniós gazdaságok 
szén-dioxid-intenzitásának csökkentési
lehetőségei tekintetében készítsék el a 
közös uniós politikák, így a KAP, a KHP 
és a közös kereskedelempolitika rövid távú 
hatásvizsgálatát. Az értékelés eredményeit 
figyelembe kell venni e politikák 
felülvizsgálata során.

Or. pt

Módosítás 340
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 50 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50. Az éghajlatváltozás – az általa okozott 
tartós szárazságok és hőhullámok, árvizek, 
viharok és erdőtüzek, valamint új vagy az 
eddigieknél súlyosabb emberi, állati és 
növényi megbetegedések miatt – tovább 
fogja súlyosbítani a környezeti 
problémákat. Külön cselekvések révén kell 

50. Az éghajlatváltozás – az általa okozott 
tartós szárazságok és hőhullámok, árvizek, 
viharok és erdőtüzek, valamint új vagy az 
eddigieknél súlyosabb emberi, állati és 
növényi megbetegedések miatt –
várhatóan tovább fogja súlyosbítani a 
környezeti problémákat. Külön 
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gondoskodni arról, hogy az Európai Unió –
környezeti, gazdasági és társadalmi 
ellenálló képességének megerősítése révén 
– megfelelően felkészüljön az 
éghajlatváltozás okozta viszontagságokra 
és változásokra. Mivel az éghajlatváltozás 
hatásai számos ágazatot érintenek és 
fognak egyre inkább érinteni, az uniós 
szakpolitikákba még szervesebben be kell 
építeni az alkalmazkodással és a 
katasztrófakockázat-kezeléssel kapcsolatos 
megfontolásokat.

cselekvések révén kell gondoskodni arról, 
hogy az Európai Unió – környezeti, 
gazdasági és társadalmi ellenálló 
képességének megerősítése révén –
megfelelően felkészüljön az 
éghajlatváltozás okozta viszontagságokra 
és változásokra. Mivel az éghajlatváltozás 
hatásai számos ágazatot érintenek és 
fognak egyre inkább érinteni, az uniós 
szakpolitikákba még szervesebben be kell 
építeni az alkalmazkodással és a 
katasztrófakockázat-kezeléssel kapcsolatos 
megfontolásokat.

Or. it

Módosítás 341
Elena Oana Antonescu

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 51 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

51. Ezenkívül az ökológiai és az 
éghajlatváltozással szembeni ellenálló 
képességet növelő – például az 
ökoszisztémákat helyreállító vagy a 
környezetbarát infrastruktúrát kiépítő –
intézkedések is jelentős társadalmi-
gazdasági előnyökkel járhatnak, 
közegészségügyi szempontból is. 
Megfelelően kezelni kell az éghajlat-
politikai és az egyéb környezetvédelmi –
például levegőminőségi – célkitűzések 
közötti szinergiákat és lehetséges 
kompromisszumokat. Az 
éghajlatváltozásra adott válaszként vagy 
ellátásbiztonsági megfontolásokból történő 
üzemanyagváltás például lényegesen több 
szálló por és veszélyes szennyező anyag 
kibocsátását eredményezheti.

51. Ezenkívül az ökológiai és az 
éghajlatváltozással szembeni ellenálló 
képességet növelő – például az 
ökoszisztémákat helyreállító vagy a 
környezetbarát infrastruktúrát kiépítő –
intézkedések is jelentős társadalmi-
gazdasági előnyökkel járhatnak, és 
lényeges javulást eredményezhetnek 
közegészségügyi és jóléti szempontból. 
Megfelelően kezelni kell az éghajlat-
politikai és az egyéb környezetvédelmi –
például levegőminőségi – célkitűzések 
közötti szinergiákat és lehetséges 
kompromisszumokat. Az 
éghajlatváltozásra adott válaszként vagy 
ellátásbiztonsági megfontolásokból történő 
üzemanyagváltás például lényegesen több 
szálló por és veszélyes szennyező anyag 
kibocsátását eredményezheti.

Or. en
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Módosítás 342
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Európai Unióban a levegő minősége 
jelentősen javuljon;

a) az Európai Unióban a bel- és kültéri 
levegő minősége jelentősen javuljon, 
elérve a WHO ajánlásaiban foglalt 
szinteket, illetve összhangban a WHO 
iránymutatásaival;

Or. en

Módosítás 343
Andrés Perelló Rodríguez

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) felülvizsgálják a levegőszennyezés 
mérési módszereire vonatkozó 
jogszabályokat, valamint a 
mérőberendezések megfelelő elhelyezésére 
vonatkozó iránymutatásokat dolgoznak ki
az adatgyűjtés hatékonyságának növelése 
és a mérésekkel való visszaélések 
elkerülése érdekében;

Or. es

Módosítás 344
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 1 albekezdés – b pont



AM\931426HU.doc 41/73 PE508.028v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Unióban a zajszennyezés 
jelentősen csökkenjen;

b) az Európai Unióban a zajszennyezés 
jelentősen csökkenjen, elérve a WHO 
ajánlásaiban foglalt szinteket;

Or. en

Módosítás 345
João Ferreira, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az Európai Unióban mindenhol szigorú 
előírások garantálják a polgárok ivó- és 
fürdővizének biztonságát;

c) valamennyi uniós polgár megfelelő 
mennyiségű és minőségű, biztonságos 
ivóvízhez és szennyvízkezeléshez, valamint 
egészségügyi szempontból biztonságos 
közfürdőkhöz jusson;

Or. pt

Módosítás 346
Andrés Perelló Rodríguez

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a vízügyi keretirányelvnek 
megfelelően nyomon kövessék a vízzel
kapcsolatos költségek internalizálását 
célzó politikák egyes tagállamokban való 
végrehajtását, amely egy lépéssel közelebb 
visz ezen erőforrás tényleges árának 
megállapításához;

Or. es
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Módosítás 347
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) eredményes intézkedések történjenek a 
vegyi anyagok együttes hatása és az 
endokrin diszruptorokkal kapcsolatos 
biztonsági aggályok tárgyában, és sor 
kerüljön a veszélyes anyagok – köztük a 
termékekben lévő anyagok – használatával 
kapcsolatos környezeti és egészségi 
kockázatok felmérésére és 
minimalizálására;

d) eredményes intézkedések történjenek a 
vegyi anyagok együttes hatása és az 
endokrin diszruptorok káros hatásaival
kapcsolatos biztonsági aggályok tárgyában, 
és sor kerüljön a veszélyes anyagok –
köztük a termékekben lévő anyagok –
használatával kapcsolatos környezeti és 
egészségi kockázatok felmérésére és 
minimalizálására;

Or. it

Módosítás 348
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) eredményes intézkedések történjenek a 
vegyi anyagok együttes hatása és az 
endokrin diszruptorokkal kapcsolatos 
biztonsági aggályok tárgyában, és sor 
kerüljön a veszélyes anyagok – köztük a 
termékekben lévő anyagok – használatával 
kapcsolatos környezeti és egészségi 
kockázatok felmérésére és 
minimalizálására;

d) eredményes intézkedések történjenek a 
vegyi anyagok együttes hatása és az 
endokrin diszruptorokkal kapcsolatos 
biztonsági aggályok tárgyában, és sor 
kerüljön a veszélyes anyagok – köztük a 
termékekben lévő anyagok – használatával 
kapcsolatos környezeti és egészségi 
kockázatok felmérésére és 
minimalizálására; azonosítsák a nem 
toxikus környezet célkitűzésének elérésére 
szolgáló hosszú távú fellépéseket;

Or. en

Módosítás 349
Dan Jørgensen
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) eredményes intézkedések történjenek a 
vegyi anyagok együttes hatása és az 
endokrin diszruptorokkal kapcsolatos 
biztonsági aggályok tárgyában, és sor 
kerüljön a veszélyes anyagok – köztük a 
termékekben lévő anyagok – használatával 
kapcsolatos környezeti és egészségi 
kockázatok felmérésére és 
minimalizálására;

d) a vonatkozó uniós jogszabályok 
keretében eredményes intézkedések 
történjenek a vegyi anyagok együttes 
hatása és az endokrin diszruptorokkal 
kapcsolatos biztonsági aggályok tárgyában, 
és sor kerüljön a veszélyes anyagok –
köztük a termékekben lévő anyagok –
használatával kapcsolatos környezeti és 
egészségi kockázatok felmérésére és 
minimalizálására;

Or. en

Módosítás 350
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) eredményes intézkedések történjenek a 
nanoanyagokkal kapcsolatos biztonsági 
aggályok tekintetében, egy a különböző 
szabályozásokon végigvonuló egyöntetű 
megközelítés részeként;

e) sor kerüljön az uniós szabályozási keret 
felülvizsgálatára és kiegészítésére annak 
garantálása érdekében, hogy egy 
nanoanyagokról szóló külön rendelet 
útján, a különböző szabályozásokon 
végigvonuló egyöntetű megközelítés 
részeként ténylegesen foglalkozzanak a 
nanoanyagokkal kapcsolatos biztonsági 
aggályokkal;

Or. en

Módosítás 351
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 1 albekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) döntő előrelépés történjék az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodásban.

f) döntő előrelépés történjék az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodásban, illetve azok 
megelőzésében.

Or. en

Módosítás 352
Zofija Mazej Kukovič

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) jelentős javulás álljon be a kiváló 
minőségű, egészséges élelmiszerek uniós 
rendelkezésre állása és hozzáférhetősége 
terén.

Or. en

Módosítás 353
Richard Seeber, Peter Liese

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 2 albekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) megvalósítsák a közlekedésről szóló 
fehér könyvben szereplő 
kezdeményezéseket, főként a külső 
költségek további internalizálása révén;

Or. en

Módosítás 354
Giancarlo Scottà
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) felülvizsgált, a legújabb tudományos 
ismeretekhez igazított uniós 
levegőminőségi politika kerüljön 
végrehajtásra, és mérések szolgálják a 
levegőszennyezésnek a forrásnál történő 
visszaszorítását;

a) felülvizsgált, a legújabb tudományos 
ismeretekhez és a különböző földrajzi és 
éghajlati körülményekhez igazított uniós 
levegőminőségi politika kerüljön 
végrehajtásra, és mérések szolgálják a 
levegőszennyezésnek a forrásnál történő 
visszaszorítását;

Or. it

Módosítás 355
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) felülvizsgált, a legújabb tudományos 
ismeretekhez igazított uniós 
levegőminőségi politika kerüljön 
végrehajtásra, és mérések szolgálják a 
levegőszennyezésnek a forrásnál történő 
visszaszorítását;

a) felülvizsgált, a legújabb tudományos 
ismeretekhez igazított uniós 
levegőminőségi politika kerüljön 
végrehajtásra, kidolgozzák a beltéri 
levegőminőségre vonatkozó uniós 
stratégiát, és mérések szolgálják a 
levegőszennyezésnek a forrásnál történő 
visszaszorítását;

Or. en

Módosítás 356
João Ferreira, Sabine Wils

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fokozottabb erőfeszítések történjenek az c) biztosítsák az általános vízellátáshoz és 
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ivóvíz-minőségi irányelv végrehajtására –
különös tekintettel a kis ivóvíz-
szolgáltatókra – és a fürdővíz-minőségi 
irányelv végrehajtására;

szennyvízkezeléshez szükséges forrásokat, 
és fokozottabb erőfeszítések történjenek az 
emberi fogyasztásra szánt vízforrások 
helyreállítását, nyomon követését és
ellenőrzését célzó tervek megvalósítására, 
illetve a fürdővíz-minőségi irányelv 
végrehajtására.

Or. pt

Módosítás 357
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a nem toxikus környezet kialakítása 
érdekében olyan uniós stratégia kerüljön 
kidolgozásra, amely egy a vegyianyag-
expozícióra és -toxicitásra vonatkozó 
átfogó tudásbázison alapul, és amely 
fenntartható helyettesítő anyagok
feltalálásához vezet;

d) a nem toxikus környezet kialakítása 
érdekében 2018-ig egy uniós stratégia 
kerüljön kidolgozásra a 2015-ig 
meghozandó horizontális intézkedésekre 
építve azzal a céllal, hogy minden 
vonatkozó jogszabályban külön 
rendelkezésekkel garantálják 1) a 
nanoanyagok és hasonló korszerű 
anyagok biztonságát; 2) az endokrin 
diszruptoroknak való kitettség 
minimalizálását; 3) a vegyi anyagok 
együttes hatásának kezelésére szolgáló 
megfelelő szabályozási megközelítéseket; 
valamint 4) az egyes termékekben 
található vegyi anyagoknak való kitettség 
minimalizálását, ideértve többek között az
importált termékeket is, a nem toxikus 
anyagciklusok előmozdítása és a káros 
anyagoknak való beltéri kitettség 
csökkentése érdekében; ennek a 
vegyianyag-expozícióra és -toxicitásra 
vonatkozó átfogó tudásbázis
támogatásával kell megvalósulnia, ami 
felgyorsítaná az eredményes 
döntéshozatalt, valamint előmozdítaná az 
innovációt és a fenntartható helyettesítő 
anyagok fejlesztését;
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Or. en

Indokolás

Világosan fel kell vázolni a nem toxikus környezetre vonatkozó átfogó uniós stratégia (a 
hatodik környezetvédelmi cselekvési program keretében már elfogadott célkitűzés) elemeit. A 
hetedik környezetvédelmi cselekvési programnak hallgatnia kellene az EP felhívására: az EP 
2009 áprilisában felkérte a Bizottságot, hogy két éven belül garantálja a biztonságot a 
nanoanyagok mindennemű alkalmazása terén. 2013 márciusában az EP az endokrin 
diszruptoroknak való kitettség minimalizálására szólított fel. A stratégiának továbbá az 
együttes hatásokkal is foglalkoznia kell, és mérsékelnie kell a termékekben található vegyi 
anyagoknak való kitettséget.

Módosítás 358
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a nem toxikus környezet kialakítása 
érdekében olyan uniós stratégia kerüljön 
kidolgozásra, amely egy a vegyianyag-
expozícióra és -toxicitásra vonatkozó 
átfogó tudásbázison alapul, és amely 
fenntartható helyettesítő anyagok 
feltalálásához vezet;

d) a nem toxikus környezet kialakítása 
érdekében olyan uniós stratégia kerüljön 
kidolgozásra 2015-ig, amely a 
következőket tartalmazza: a nanoanyagok 
és hasonló korszerű anyagok biztonságát 
garantáló rövid távú intézkedések; a vegyi 
anyagokra vonatkozó szabályozások által 
követendő megfelelő megközelítés az 
együttes hatások kezelése érdekében; az 
endokrin diszruptoroknak és a 
termékekben található vegyi anyagoknak 
való kitettség minimalizálása, ideértve 
többek között az importált termékek, a 
beltéri kitettség és a nem toxikus 
anyagciklusok kérdésének kezelését is; 
valamint a nem toxikus környezet 
kialakítására vonatkozó hosszú távú 
elképzelés megvalósítására szolgáló 
fellépések ismertetése; a stratégia a 
vegyianyag-expozícióra és -toxicitásra 
vonatkozó átfogó tudásbázison alapul, 
amely biztosítja a gyorsabb és hatékony 
döntéshozatalt, és amely fenntartható 
helyettesítő anyagok feltalálásához vezet;
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Or. en

Módosítás 359
Dan Jørgensen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a nem toxikus környezet kialakítása 
érdekében olyan uniós stratégia kerüljön 
kidolgozásra, amely egy a vegyianyag-
expozícióra és -toxicitásra vonatkozó 
átfogó tudásbázison alapul, és amely
fenntartható helyettesítő anyagok 
feltalálásához vezet;

d) a nem toxikus környezet kialakítása 
érdekében olyan uniós stratégia kerüljön 
kidolgozásra 2015-ig, amely a 
nanoanyagok és hasonló korszerű 
anyagok biztonságának dokumentálására 
szolgáló horizontális intézkedéseket és a 
vegyi anyagokra vonatkozó horizontális 
szabályozás végrehajtását foglalja 
magában, és amelynek célja az együttes 
hatásokkal szembeni védekezés 
garantálása, az endokrin diszruptoroknak 
való kitettség minimalizálása, valamint a 
termékekben, köztük az importált 
termékekben található vegyi anyagokhoz 
fűződő kockázatok megfelelő kezelésének 
biztosítása; egyúttal a nanoanyagok 
biztonságát garantáló horizontális 
intézkedéseket is dolgozzák ki; mindez a 
vegyianyag-expozícióra és -toxicitásra 
vonatkozó átfogó tudásbázison alapul, és 
fenntartható helyettesítő anyagok 
feltalálásához vezet;

Or. en

Módosítás 360
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a nem toxikus környezet kialakítása d) a nem toxikus környezet kialakítása 
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érdekében olyan uniós stratégia kerüljön 
kidolgozásra, amely egy a vegyianyag-
expozícióra és -toxicitásra vonatkozó 
átfogó tudásbázison alapul, és amely 
fenntartható helyettesítő anyagok 
feltalálásához vezet;

érdekében olyan uniós stratégia kerüljön 
kidolgozásra, amely egy a vegyianyag-
expozícióra és -toxicitásra vonatkozó 
átfogó tudásbázison alapul, amely 
lehetőség szerint nem állatokon végzett, 
alternatív vizsgálati módszerek és 
stratégiák alkalmazására épül, és amely 
fenntartható helyettesítő anyagok 
feltalálásához vezet;

Or. en

Indokolás

Komoly bizonytalanság tapasztalható a tekintetben, hogy az endokrin diszruptorok, a 
vegyianyag-keverékek és a nanoanyagok milyen közegészségügyi, állategészségügyi és 
környezeti hatással járnak. A kockázatértékelést azonban – lehetőség szerint – állatok 
bevonása nélkül megvalósuló alternatív stratégiák és vizsgálati módszerek alkalmazásával 
kell elvégezni. A bizottsági javaslat e tekintetben pontatlanul fogalmaz.

Módosítás 361
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 2 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az uniós jogszabályok 
felülvizsgálatának, valamint az új 
technológiákra, például a 
nanotechnológiákra vonatkozó szabályok 
kidolgozásának keretében elfogadják a 
nem állatokon végzett vizsgálati 
módszerek kidolgozására, hitelesítésére, 
elismerésére és alkalmazására vonatkozó, 
az Unió egészére kiterjedő stratégiát;

Or. en

Indokolás

Egy Unió-szerte alkalmazott stratégia kidolgozása garantálná az új szabályok 
állatkísérletekre gyakorolt hatásának teljes körű figyelembevételét.
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Módosítás 362
Margrete Auken, Jo Leinen

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 2 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) felülvizsgálják a meglévő uniós 
szakpolitikákat, valamint új 
szakpolitikákat dolgozzanak ki a 
nanoanyagokra és korszerű anyagokra 
vonatkozóan, ideértve többek között a 
megfelelő kockázatértékelési eszközök 
kialakítását, a kémiai biztonsági 
jelentéseket és a nanoanyagok uniós 
szintű nyilvántartását is;

Or. en

Módosítás 363
Karin Kadenbach

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 pont – 2 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) megvalósítsák a közlekedésről szóló 
fehér könyvben szereplő 
kezdeményezéseket, főként a külső 
költségek további internalizálása révén;

Or. en

Indokolás

Ez utóbbi megfogalmazás az erőforrás-hatékonyságról szóló ütemtervből (COM(2011) 571 
végleges, 19. oldal) átvett idézet.

Módosítás 364
Richard Seeber, Peter Liese
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 52 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

52a. Megvalósult valamennyi külső 
közlekedési költség teljes körű 
internalizálása.

Or. en

Módosítás 365
Andrés Perelló Rodríguez

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 54 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

54. Háromféle előnnyel jár, ha 
gondoskodunk arról, hogy az uniós 
környezeti szabályozás valóban érvényre 
jusson: az egységes piacon tevékenykedő 
gazdasági szereplők egyenlő 
versenyfeltételekhez jutnak, lendületet kap 
az innováció és az európai vállalkozások 
számos ágazatban lépéselőnyt 
szerezhetnek. Ezzel szemben a szabályozás 
végrehajtásának elmulasztása jelentős –
hozzávetőleges becslések szerint évente 50 
milliárd EUR összegű – költséggel jár, 
beleértve a kötelezettségszegési eljárások 
költségeit is60. Csak 2009-ben 451 
kötelezettségszegési eljárásra került sor a 
környezetre vonatkozó uniós szabályozás 
kapcsán. A Bizottsághoz az uniós 
polgároktól is számos panasz érkezik olyan 
kérdésekben, amelyek tagállami vagy helyi 
szinten kezelhetőbbek volnának.

54. Háromféle előnnyel jár, ha 
gondoskodunk arról, hogy az uniós 
környezeti szabályozás valóban érvényre 
jusson: az egységes piacon tevékenykedő 
gazdasági szereplők egyenlő 
versenyfeltételekhez jutnak, lendületet kap 
az innováció és az európai vállalkozások 
számos ágazatban lépéselőnyt 
szerezhetnek. Ezzel szemben a szabályozás 
végrehajtásának elmulasztása jelentős –
hozzávetőleges becslések szerint évente 50 
milliárd EUR összegű – költséggel jár, 
beleértve a kötelezettségszegési eljárások 
költségeit is60. Csak 2009-ben 451 
kötelezettségszegési eljárásra került sor a 
környezetre vonatkozó uniós szabályozás 
kapcsán. A Bizottsághoz az uniós 
polgároktól is számos panasz érkezik olyan 
kérdésekben, amelyek bár tagállami vagy 
helyi szinten is kezelhetők volnának,
továbbra is a Bizottság vagy – adott 
esetben – az Európai Unió Bíróságának 
közbenjárását igénylik.

Or. es
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Módosítás 366
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 55 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

55. A környezettel kapcsolatos uniós 
joganyag tagállami szintű végrehajtásának 
javítása tehát a következő években első 
lesz a teendők rangsorában. A 
végrehajtásban egy-egy tagállamon belül 
és tagállamról tagállamra jelentős 
különbségek figyelhetők meg. A 
környezetre vonatkozó jogi szabályozás 
végrehajtásában nemzeti, regionális és 
helyi szinten részt vevőket el kell látni a 
szabályozásban rejlő előnyök fokozottabb 
kiaknázásához szükséges ismeretekkel és 
képességekkel.

55. A környezettel kapcsolatos uniós 
joganyag tagállami szintű végrehajtásának 
javítása tehát a következő években első 
lesz a teendők rangsorában. A 
végrehajtásban egy-egy tagállamon belül 
és tagállamról tagállamra jelentős 
különbségek figyelhetők meg. A 
környezetre vonatkozó jogi szabályozás 
végrehajtásában uniós, nemzeti, regionális 
és helyi szinten részt vevőket el kell látni a 
szabályozásban rejlő előnyök fokozottabb 
kiaknázásához szükséges ismeretekkel, 
eszközökkel és képességekkel.

Or. en

Módosítás 367
João Ferreira

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 55 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

55. A környezettel kapcsolatos uniós 
joganyag tagállami szintű végrehajtásának 
javítása tehát a következő években első 
lesz a teendők rangsorában. A 
végrehajtásban egy-egy tagállamon belül 
és tagállamról tagállamra jelentős 
különbségek figyelhetők meg. A 
környezetre vonatkozó jogi szabályozás 
végrehajtásában nemzeti, regionális és 
helyi szinten részt vevőket el kell látni a 
szabályozásban rejlő előnyök fokozottabb 
kiaknázásához szükséges ismeretekkel és 
képességekkel.

55. A környezettel kapcsolatos uniós 
joganyag tagállami szintű végrehajtásának 
javítása tehát a következő években első 
lesz a teendők rangsorában. A 
végrehajtásban egy-egy tagállamon belül 
és tagállamról tagállamra jelentős 
különbségek figyelhetők meg. A 
környezetre vonatkozó jogi szabályozás 
végrehajtásában nemzeti, regionális és 
helyi szinten részt vevőket el kell látni a 
szabályozásban rejlő előnyök fokozottabb 
kiaknázásához szükséges költségvetéssel, 
munkahelyekkel, ismeretekkel és 
képességekkel.
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Or. pt

Módosítás 368
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 58 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

58. Másodszor az Európai Unió bővíteni 
fogja a vizsgálati és felügyeleti 
követelmények alkalmazási körét az uniós 
környezetjogban, s ennek 
kiegészítéseképpen uniós szinten 
megteremti az alapos aggodalomra okot 
adó helyzetek kezelésére alkalmas 
apparátust.

58. Másodszor az Európai Unió meg fogja 
erősíteni a környezetvédelmi jog 
alkalmazásáért és végrehajtásáért felelős 
tagállami hatóságok hálózatát (IMPEL), 
megfelelő, hosszú távú pénzügyi 
támogatást biztosítva a számára, valamint 
fokozva a bevált gyakorlatok terjesztését 
regionális és pedig helyi szinten egyaránt.

Or. it

Módosítás 369
Ewald Stadler

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 58 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

58. Másodszor az Európai Unió bővíteni 
fogja a vizsgálati és felügyeleti 
követelmények alkalmazási körét az uniós 
környezetjogban, s ennek 
kiegészítéseképpen uniós szinten 
megteremti az alapos aggodalomra okot 
adó helyzetek kezelésére alkalmas 
apparátust.

58. Másodszor az Európai Unió bővíteni 
fogja a vizsgálati és felügyeleti 
követelmények alkalmazási körét az uniós 
környezetjogban, s ennek 
kiegészítéseképpen uniós szinten 
megteremti az alapos aggodalomra okot 
adó helyzetek kezelésére alkalmas 
apparátust. Az adminisztratív eljárások 
hatékonysága és mérséklése érdekében el 
kell tekinteni új uniós hatóságok 
létrehozásától, és nem kérdőjelezhető meg 
a nemzeti környezetvédelmi hatóságok 
hatásköre.

Or. de
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Módosítás 370
Andrés Perelló Rodríguez

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 59 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

59. Harmadszor javítani kell az uniós 
környezetjog alkalmazása kapcsán 
beérkező panaszok elbírásának és 
orvoslásának módján.

59. Harmadszor javítani kell az uniós 
környezetjog alkalmazása kapcsán 
beérkező panaszok elbírásának és 
orvoslásának módján, továbbá nagyobb 
átláthatóságot és jobb tájékoztatást kell 
biztosítani a beérkező panaszokkal 
kapcsolatban.

Or. es

Módosítás 371
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 59 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

59. Harmadszor javítani kell az uniós 
környezetjog alkalmazása kapcsán 
beérkező panaszok elbírásának és 
orvoslásának módján.

59. Harmadszor javítani kell az uniós 
környezetjog alkalmazása kapcsán 
beérkező panaszok elbírásának és 
orvoslásának módján, valamint fokozni 
kell annak átláthatóságát és 
hozzáférhetőségét.

Or. en

Módosítás 372
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 60 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

60. Negyedszer az unós polgárok számára 
elérhetőbbé válik a környezetvédelmi 
ügyekkel kapcsolatos igazságszolgáltatás 
és a hatékony jogi védelem, összhangban a 
nemzetközi szerződésekkel, valamint a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének és 
az Európai Bíróság közelmúltbeli ítélkezési 
gyakorlatának folyományaival. Ezenkívül a 
jogvita alternatívájaként előmozdításra 
kerül a peren kívüli vitarendezés.

60. Negyedszer az uniós polgárok számára 
elérhetővé válik a környezetvédelmi 
ügyekkel kapcsolatos igazságszolgáltatás 
és a hatékony jogi védelem, összhangban 
az Aarhusi Egyezménnyel és más 
nemzetközi szerződésekkel, valamint a 
Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének és 
az Európai Bíróság közelmúltbeli ítélkezési 
gyakorlatának folyományaival. Ezenkívül a 
jogvita alternatívájaként előmozdításra 
kerül a peren kívüli vitarendezés.

Or. en

Indokolás

Az igazságszolgáltatáshoz való hatékony hozzáférés biztosítása érdekében elengedhetetlen, 
hogy az Aarhusi Egyezmény minden pillére az Unió környezetpolitikai vívmányainak részét 
képezze. Mindez összhangban áll a Tanács 2012. június 11-i következtetéseivel.

Módosítás 373
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 60 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

60a. Ötödször, megerősítik a nyilvánosság 
környezetvédelmi döntéshozatalban való 
részvételére vonatkozó szabályozást 
elsősorban annak biztosítása révén, hogy
a környezeti hatásvizsgálati rendszer ne 
tegye lehetővé a hatásvizsgálati eljárások 
megkerülését, valamint pártatlanul és 
függetlenül működjön;

Or. lt

Módosítás 374
Giancarlo Scottà
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 63 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

63. A környezetre vonatkozó uniós 
szabályozás hasznának maximalizálása 
érdekében a program biztosítani fogja, 
hogy 2020-ra:

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. it

Módosítás 375
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 63 pont – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egyértelmű információk álljanak az 
uniós polgárok rendelkezésére az uniós 
környezetjog alkalmazásának módjáról;

a) teljes körűen végrehajtsák az Aarhusi 
Egyezményt, biztosítva, hogy egyértelmű 
információk állnak az uniós polgárok 
rendelkezésére az uniós környezetjog 
alkalmazásának módjáról, ugyanakkor 
biztosítva számukra a bizonyos környezeti 
vonatkozású döntések meghozatalában
való részvételt és az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést;

Or. en

Indokolás

A Tanács 2012. június 11-i következtetéseivel összhangban az Aarhusi Egyezményt 
maradéktalanul végre kell hajtani, lehetővé téve a polgárok számára az 
igazságszolgáltatáshoz való teljes körű hozzáférést környezeti ügyekben.

Módosítás 376
Andrés Perelló Rodríguez

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 63 pont – 1 albekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egyértelmű információk álljanak az 
uniós polgárok rendelkezésére az uniós 
környezetjog alkalmazásának módjáról;

a) egyértelmű információk álljanak az 
uniós polgárok rendelkezésére az uniós 
környezetjog alkalmazásának módjáról; az 
átláthatóság érdekében ennek keretében 
online hozzáférést kell biztosítani az 
Európai Bizottsághoz benyújtott panaszok 
összefoglalójához és az egyes 
tagállamokban az esetekkel kapcsolatos 
ügymenet állására vonatkozó
információkhoz;

Or. es

Módosítás 377
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 63 pont – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) végrehajtják azon követelményt, 
miszerint az uniós környezetvédelmi jog 
érvényesítése érdekében biztosítani kell a 
szabályozó hatóságok nemzeti szintű 
függetlenségét;

Or. en

Indokolás

A belső piacról szóló különféle uniós irányelvek, valamint az Európai Bíróság ítélkezési 
gyakorlata megkövetelik, hogy a tagállamok garantálják a szabályozó hatóság függetlenségét, 
illetve biztosítsák, hogy az pártatlanul és átláthatóan gyakorolja hatáskörét. Példának okáért 
lásd a 2009/73/EK irányelv 39. cikkének (4) bekezdését. Az uniós környezetvédelmi 
jogszabályok nemzeti szintű érvényesítésében ugyanezeket a követelményeket kell alkalmazni 
a szabályozó hatóság vonatkozásában.

Módosítás 378
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 63 pont – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az állampolgárok bizalma megnőjön az 
uniós környezetjog iránt;

d) az állampolgárok bizalma megnőjön az 
uniós környezetjog iránt, és szorosabban 
működjenek közre a környezeti problémák 
kezelése érdekében hozott 
intézkedésekben;

Or. lt

Módosítás 379
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 63 pont – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az állampolgárok bizalma megnőjön az 
uniós környezetjog iránt;

d) az állampolgárok bizalma megnőjön az 
uniós környezetjog és annak érvényesítése 
iránt;

Or. en

Módosítás 380
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 63 pont – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) partnerségen alapuló végrehajtási 
megállapodások jöjjenek létre a tagállamok 
és a Bizottság között;

b) partnerségen alapuló végrehajtási 
megállapodások jöjjenek létre a tagállamok 
és a Bizottság között annak érdekében, 
hogy segítséget nyújtsanak a 
tagállamoknak a problémák 
megelőzésében vagy orvoslásában;

Or. en
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Módosítás 381
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 63 pont – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) partnerségen alapuló végrehajtási 
megállapodások jöjjenek létre a tagállamok 
és a Bizottság között;

b) partnerségen alapuló átlátható 
végrehajtási megállapodások jöjjenek létre 
a tagállamok és a Bizottság között;

Or. en

Módosítás 382
Giancarlo Scottà

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 63 pont – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) bővüljön a hatékony tagállami 
vizsgálatra és felügyeletre vonatkozó 
kötelező kritériumok alkalmazási köre az 
uniós környezetjogban, s ennek 
kiegészítéseképpen kialakításra kerüljön 
az alapos aggodalomra okot adó helyzetek 
kezelésére alkalmas uniós szintű 
apparátus;

c) bővüljön a hatékony tagállami 
vizsgálatra és felügyeletre vonatkozó 
kötelező kritériumok alkalmazási köre az 
uniós környezetjogban, és ezzel 
párhuzamosan erősítsék meg az IMPEL-
hálózatot;

Or. it

Módosítás 383
Elena Oana Antonescu

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 63 pont – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) bővüljön a hatékony tagállami c) garantálják a hatékony tagállami 
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vizsgálatra és felügyeletre vonatkozó 
kötelező kritériumok alkalmazási köre az 
uniós környezetjogban, s ennek 
kiegészítéseképpen kialakításra kerüljön az 
alapos aggodalomra okot adó helyzetek 
kezelésére alkalmas uniós szintű apparátus;

vizsgálatra és felügyeletre vonatkozó 
kötelező kritériumokat az uniós
környezetjog tágabb körére vonatkozóan, 
s ennek kiegészítéseképpen kialakításra 
kerüljön az alapos aggodalomra okot adó 
helyzetek kezelésére alkalmas uniós szintű 
apparátus;

Or. en

Módosítás 384
Elena Oana Antonescu

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 63 pont – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) nemzeti szinten egységes és hatékony 
mechanizmusok kerüljenek kialakításra
az uniós környezetjog alkalmazásával 
kapcsolatos panaszok kezelésére;

d) nemzeti szinten egységes és hatékony 
mechanizmusokat garantáljanak az uniós 
környezetjog alkalmazásával kapcsolatos 
panaszok kezelésére;

Or. en

Módosítás 385
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 63 pont – 2 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) felülvizsgálják a környezeti 
hatásvizsgálati rendszert annak biztosítása 
céljából, hogy működése pártatlan és 
független legyen, valamint 
szabványosítják a tagállami gyakorlatokat 
az olyan helyzetek elkerülése érdekében, 
amikor a jogszabályok hiányosságai vagy 
kétértelműsége miatt megkerülhetővé 
válnak a környezeti hatásvizsgálati 
eljárások;
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Or. lt

Módosítás 386
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 63 pont – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) biztosítva legyen az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre 
vonatkozó nemzeti rendelkezések 
összhangja az Európai Unió Bíróságának 
ítélkezési gyakorlatával, és ösztönzésben 
részesüljön a peren kívüli vitarendezés 
mint a környezettel kapcsolatban felmerülő 
jogviták békés rendezésének eszköze.

e) biztosítva legyen az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre 
vonatkozó nemzeti rendelkezések 
összhangja az Európai Unió Bíróságának 
ítélkezési gyakorlatával, és ösztönzésben 
részesüljön a peren kívüli vitarendezés 
mint a környezettel kapcsolatban felmerülő 
jogviták hatékony rendezésének eszköze.

Or. en

Módosítás 387
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 5. sz. kiemelt célkitűzés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. sz. kiemelt célkitűzés: a 
környezetpolitika tudományos alapjának 
megszilárdítása

5. sz. kiemelt célkitűzés: a 
környezetpolitika tudás- és tudományos 
alapjának megszilárdítása

Or. en

Módosítás 388
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 5. sz. kiemelt célkitűzés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 5. sz. kiemelt célkitűzés: a 
környezetpolitika tudományos alapjának
megszilárdítása

5. sz. kiemelt célkitűzés: a 
környezetpolitika tudásalapjának 
megszilárdítása

Or. en

Módosítás 389
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 64 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

64. Az uniós környezetpolitika 
tudományos alapját az uniós szabályozás 
végrehajtásával összefüggő 
környezetvédelmi megfigyelések, adatok, 
mutatók és értékelések, valamint formális 
keretek között végzett tudományos 
kutatások és civil tudományos 
kezdeményezések képezik. Már eddig is 
jelentős előrehaladás történt e tudományos 
alap megszilárdításában, a tudatosság 
növelésében, valamint a politikai 
döntéshozók és a nyilvánosság bizalmának 
felkeltésében a politika tényeken alapuló
megközelítése iránt, amely bonyolult 
környezeti és társadalmi változások 
megértését teszi könnyebbé számukra.

64. Az uniós környezetpolitika alapját az 
uniós szabályozás végrehajtásával 
összefüggő környezetvédelmi 
megfigyelések, adatok, mutatók és 
értékelések, valamint formális keretek 
között végzett tudományos kutatások és 
civil tudományos kezdeményezések 
képezik. Már eddig is jelentős előrehaladás 
történt e tudásalap megszilárdításában, a 
tudatosság növelésében, valamint a 
politikai döntéshozók és a nyilvánosság 
bizalmának felkeltésében a politika 
tudásalapú megközelítése iránt, amely 
bonyolult környezeti és társadalmi 
változások megértését teszi könnyebbé 
számukra.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által a hatásvizsgálatában alkalmazott „tudásalap” kifejezés a célnak jobban 
megfelel, mivel tágabb jelentéssel bír, mint a „tudományos alap”.

Módosítás 390
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 64 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

64. Az uniós környezetpolitika tudományos 
alapját az uniós szabályozás 
végrehajtásával összefüggő 
környezetvédelmi megfigyelések, adatok, 
mutatók és értékelések, valamint formális 
keretek között végzett tudományos 
kutatások és civil tudományos 
kezdeményezések képezik. Már eddig is 
jelentős előrehaladás történt e tudományos 
alap megszilárdításában, a tudatosság 
növelésében, valamint a politikai 
döntéshozók és a nyilvánosság bizalmának 
felkeltésében a politika tényeken alapuló
megközelítése iránt, amely bonyolult 
környezeti és társadalmi változások 
megértését teszi könnyebbé számukra.

64. Az uniós környezetpolitika tudományos 
alapját az uniós szabályozás 
végrehajtásával összefüggő 
környezetvédelmi megfigyelések, adatok, 
mutatók és értékelések, valamint formális 
keretek között végzett tudományos 
kutatások és civil tudományos 
kezdeményezések képezik. Már eddig is 
jelentős előrehaladás történt e tudományos 
alap megszilárdításában, a tudatosság 
növelésében, valamint a politikai 
döntéshozók és a nyilvánosság bizalmának 
felkeltésében a politika tudásalapú
megközelítése iránt, amely bonyolult 
környezeti és társadalmi változások 
megértését teszi könnyebbé számukra.

Or. en

Módosítás 391
Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 64 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

64. Az uniós környezetpolitika tudományos 
alapját az uniós szabályozás 
végrehajtásával összefüggő 
környezetvédelmi megfigyelések, adatok, 
mutatók és értékelések, valamint formális 
keretek között végzett tudományos 
kutatások és civil tudományos
kezdeményezések képezik. Már eddig is 
jelentős előrehaladás történt e tudományos 
alap megszilárdításában, a tudatosság 
növelésében, valamint a politikai 
döntéshozók és a nyilvánosság bizalmának 
felkeltésében a politika tényeken alapuló 
megközelítése iránt, amely bonyolult 

64. Az uniós környezetpolitika tudományos 
alapját az uniós szabályozás 
végrehajtásával összefüggő 
környezetvédelmi megfigyelések, adatok, 
mutatók és értékelések, valamint formális 
keretek között végzett tudományos 
kutatások és civil tudományos 
kezdeményezések képezik. Már eddig is 
jelentős előrehaladás történt e tudás- és
tudományos alap megszilárdításában, a 
tudatosság növelésében, valamint a 
politikai döntéshozók és a nyilvánosság 
bizalmának felkeltésében a politika 
tényeken alapuló megközelítése iránt, 
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környezeti és társadalmi változások 
megértését teszi könnyebbé számukra.

amely bonyolult környezeti és társadalmi 
változások megértését teszi könnyebbé 
számukra.

Or. en

Módosítás 392
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 66 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

66. A jelenlegi fejlemények gyorsasága és 
a jövő alakulásával kapcsolatos 
bizonytalanságok ismeretében azonban 
további lépéseket kell tenni e tudományos 
alap fenntartására és megszilárdítására, 
ezzel biztosítva, hogy az uniós politika 
ezután is a környezet állapotának, a 
lehetséges válaszlépéseknek és azok 
következményeinek alapos megértésén 
alapuljon.

66. A jelenlegi fejlemények gyorsasága és 
a jövő alakulásával kapcsolatos 
bizonytalanságok ismeretében azonban 
további lépéseket kell tenni e tudásalap
fenntartására és megszilárdítására, ezzel 
biztosítva, hogy az uniós politika ezután is 
a környezet állapotának, a lehetséges 
válaszlépéseknek és azok 
következményeinek alapos megértésén 
alapuljon.

Or. en

Módosítás 393
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 66 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

66. A jelenlegi fejlemények gyorsasága és 
a jövő alakulásával kapcsolatos 
bizonytalanságok ismeretében azonban 
további lépéseket kell tenni e tudományos 
alap fenntartására és megszilárdítására, 
ezzel biztosítva, hogy az uniós politika 
ezután is a környezet állapotának, a 
lehetséges válaszlépéseknek és azok 
következményeinek alapos megértésén 

66. A jelenlegi fejlemények gyorsasága és 
a jövő alakulásával kapcsolatos 
bizonytalanságok ismeretében azonban 
további lépéseket kell tenni e tudás- és
tudományos alap fenntartására és 
megszilárdítására, ezzel biztosítva, hogy az 
uniós politika ezután is a környezet 
állapotának, a lehetséges válaszlépéseknek 
és azok következményeinek alapos 
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alapuljon. megértésén alapuljon.

Or. en

Módosítás 394
Margrete Auken, Jo Leinen, Gaston Franco, Gerben-Jan Gerbrandy, Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 68 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

68. A közös környezeti információs 
rendszer működési elvének – „tápláld be 
egyszer, használd sokszor” – szélesebb 
körű alkalmazása, valamint az INSPIRE és 
a GMES rendszer szerinti közös 
térinformáció-gyűjtési és -feldolgozási 
megközelítések és előírások hozzá fognak 
járulni az erőfeszítések megkettőzésének 
elkerüléséhez és a szükségtelen 
adminisztratív teher kiküszöböléséhez, s 
ugyanez áll a különböző jogi aktusokból 
eredő jelentéstételi kötelezettségek 
ésszerűsítésére is. A tagállamoknak a 
nyilvánosság számára hozzáférhetőbbé 
kellene tenniük a tervek, programok és 
projektek környezeti hatásvizsgálata 
(például környezeti vagy stratégiai 
hatásvizsgálatok) céljára összegyűjtött 
információkat.

68. A közös környezeti információs 
rendszer működési elvének – „tápláld be 
egyszer, használd sokszor” – szélesebb 
körű alkalmazása, valamint az INSPIRE és 
a (korábban GMES-ként ismert) 
Copernicus rendszer, illetve más európai 
környezeti információs rendszerek 
(például a BISE és a WISE) szerinti közös 
térinformáció-gyűjtési és -feldolgozási 
megközelítések és előírások hozzá fognak 
járulni az erőfeszítések megkettőzésének 
elkerüléséhez és a szükségtelen 
adminisztratív teher kiküszöböléséhez, s 
ugyanez áll a különböző jogi aktusokból 
eredő jelentéstételi kötelezettségek 
ésszerűsítésére is. A tagállamoknak a 
nyilvánosság számára hozzáférhetőbbé 
kellene tenniük a tervek, programok és 
projektek környezeti hatásvizsgálata 
(például környezeti vagy stratégiai 
hatásvizsgálatok) céljára összegyűjtött 
információkat.

Or. en

Indokolás

Az előadó által előterjesztett közös módosítások alternatív verziója.

Módosítás 395
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 69 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

69. Az ismeretekben még mindig jelentős 
hiányosságok vannak, köztük olyanok is, 
amelyek e program kiemelt célkitűzései 
szempontjából lényegesek. Az e hézagok 
betöltéséhez szükséges további kutatási 
beruházások nélkülözhetetlenek ahhoz, 
hogy a hatóságok és a vállalkozások szilárd 
– a társadalmi, gazdasági és környezeti 
hasznokat és költségeket híven tükröző –
ismeretekre alapozhassák döntéseiket. 
Négy fontos hiányosság mutatkozik:

69. Az ismeretekben még mindig jelentős 
hiányosságok vannak, köztük olyanok is, 
amelyek e program kiemelt célkitűzései 
szempontjából lényegesek. Az e hézagok 
betöltéséhez szükséges további kutatási 
beruházások nélkülözhetetlenek ahhoz, 
hogy a hatóságok és a vállalkozások szilárd 
– a társadalmi, gazdasági és környezeti 
hasznokat és költségeket híven tükröző –
ismeretekkel rendelkezzenek a legújabb 
tudományos vívmányokról. Négy fontos 
hiányosság mutatkozik:

Or. en

Módosítás 396
Marit Paulsen, Riikka Manner

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 69 pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A környezeti változások bonyolult 
kérdéseket vetnek fel – például az 
éghajlatváltozás és a katasztrófák hatásait, 
a fajveszteségnek az ökoszisztéma-
szolgáltatásokra ható következményeit, a 
környezeti küszöbértékeket és az ökológiai 
fordulópontokat illetően –, melyek jobb 
megértéséhez a hiányzó adatok és 
ismeretek fejlett kutatásokkal való 
megszerzésére és megfelelő modellezési 
eszközökre van szükség. Noha a 
rendelkezésre álló ismeretek alapján teljes 
mértékben indokolt elővigyázatossági 
intézkedéseket tenni ezeken a területeken, 
a legmegfelelőbb válaszlépések 
kidolgozásához további kutatásokra van 
szükség bolygónk korlátait, a 
rendszerkockázatokat és társadalmunk 

– A környezeti változások bonyolult 
kérdéseket vetnek fel – például az 
éghajlatváltozás és a katasztrófák hatásait, 
hatékony tisztítás útján a városi 
térségekben létrejött biohulladék 
mezőgazdasági nyersanyaggá történő 
átalakítását, a fajveszteségnek az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokra ható 
következményeit, a környezeti 
küszöbértékeket és az ökológiai 
fordulópontokat illetően –, melyek jobb 
megértéséhez a hiányzó adatok és 
ismeretek fejlett kutatásokkal való 
megszerzésére és megfelelő modellezési 
eszközökre van szükség. Noha a 
rendelkezésre álló ismeretek alapján teljes 
mértékben indokolt elővigyázatossági 
intézkedéseket tenni ezeken a területeken, 
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azon képességét illetően, hogy 
mindezekkel megbirkózzon. Ennek 
részeként beruházásokat kell eszközölni a 
hiányos adatok és ismeretek kiegészítése, 
az ökoszisztéma-szolgáltatások 
feltérképezése és értékelése, valamint 
annak megértése érdekében, hogy a 
biológiai sokféleség e szolgáltatásokat 
hogyan támogatja, és hogy azok hogyan 
alkalmazkodnak az éghajlatváltozáshoz.

a legmegfelelőbb válaszlépések 
kidolgozásához további kutatásokra van 
szükség bolygónk korlátait, a 
rendszerkockázatokat és társadalmunk 
azon képességét illetően, hogy 
mindezekkel megbirkózzon. Ennek 
részeként beruházásokat kell eszközölni a 
hiányos adatok és ismeretek kiegészítése, 
az ökoszisztéma-szolgáltatások 
feltérképezése és értékelése, valamint 
annak megértése érdekében, hogy a 
biológiai sokféleség e szolgáltatásokat 
hogyan támogatja, és hogy azok hogyan 
alkalmazkodnak az éghajlatváltozáshoz.

Or. en

Módosítás 397
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 69 pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az inkluzív zöld gazdaságra való 
átálláshoz kellően figyelembe kell venni a 
társadalmi-gazdasági és a környezeti 
tényezők kölcsönhatásait. Ahhoz, hogy a 
politikai kezdeményezések fokozottabban 
szolgálhassák az erőforrás-hatékonyságot 
és a környezet tehermentesítését, érdemes 
jobban megértenünk a fenntartható 
fogyasztási és termelési mintákat, valamint 
azt, hogy a cselekvéssel, illetve annak 
mellőzésével járó költségek hogyan 
vehetők alaposabban figyelembe, hogy az 
egyén és a társadalom viselkedésének 
változásai hogyan járulnak hozzá a 
környezeti eredményekhez, és hogy az 
európai környezetet hogyan befolyásolják a 
világszintű megatrendek.

– Az inkluzív zöld gazdaságra való 
átálláshoz kellően figyelembe kell venni a 
társadalmi-gazdasági és a környezeti 
tényezők kölcsönhatásait. Ahhoz, hogy a 
politikai kezdeményezések fokozottabban 
szolgálhassák az erőforrás-hatékonyságot 
és a környezet tehermentesítését, érdemes 
jobban megértenünk a fenntartható 
fogyasztási és termelési mintákat, valamint 
azt, hogy a cselekvéssel, illetve annak 
mellőzésével járó költségek és előnyök 
hogyan vehetők alaposabban figyelembe, 
hogy az egyén és a társadalom 
viselkedésének változásai hogyan járulnak 
hozzá a környezeti eredményekhez, és 
hogy az európai környezetet hogyan 
befolyásolják a világszintű megatrendek.

Or. en
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Indokolás

A cselekvéssel, illetve annak mellőzésével járó költségeket és előnyöket egyaránt figyelembe 
kell venni a fenntartható fogyasztási és termelési minták mélyrehatóbb vizsgálatakor.

Módosítás 398
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 69 pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Még mindig vannak bizonytalanságok 
abban, hogy az endokrin diszruptorok, a 
vegyianyag-keverékek, a termékekben lévő 
vegyi anyagok és a nanoanyagok hogyan 
hatnak a emberi egészségre és milyen 
környezeti következményekkel járnak. Az 
ismeretek e hiányosságainak pótlása révén 
felgyorsítható a döntéshozatal, és a vegyi 
anyagokkal kapcsolatos joganyag úgy 
fejleszthető tovább, hogy az jobban 
összpontosuljon az aggodalomra okot adó 
területekre, és a vegyi anyagok 
fenntarthatóbb használatára ösztönözzön. 
Az emberi egészségre ható környezeti 
tényezők jobb megértése megelőző 
politikai cselekvésekre adna lehetőséget.

– Jóllehet még mindig vannak 
bizonytalanságok abban, hogy az endokrin 
diszruptorok, a vegyianyag-keverékek, a 
termékekben lévő vegyi anyagok és a 
nanoanyagok összességében milyen 
következményekkel járnak az emberi 
egészségre és a környezetre nézve, a 
legfrissebb kutatások azt mutatják, hogy 
az endokrin diszruptorok az 
egészségügyre káros hatásokkal járnak, 
különösen ami a várandós nőket és a 
gyermekek fejlődését illeti. Ez teljes 
mértékben indokolttá teszi az 
elővigyázatossági intézkedéseket. Emellett 
aggodalmak merültek fel a termékekben 
található vegyi anyagok, a nanoanyagok 
és a hasonló korszerű anyagok együttes 
hatásaival járó lehetséges környezeti és 
egészségügyi következmények miatt. A 
meglévő ismeretek gyakorlati átültetése 
révén, mindezt a fennmaradó tudásbeli 
hiányosságoknak – többek között 
biomonitoring és a környezeti hatások 
megfigyelése útján történő – pótlására 
irányuló állhatatos erőfeszítésekkel 
kiegészítve, felgyorsítható a döntéshozatal, 
és a vegyi anyagokkal kapcsolatos 
joganyag úgy fejleszthető tovább, hogy az 
jobban összpontosuljon az aggodalomra 
okot adó területekre, valamint segítsen a 
vegyi anyagok használatára vonatkozóan 
egy fenntarthatóbb megközelítés 
ösztönzésében. Az emberi egészségre és a 
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környezetre ható környezeti tényezők és 
kitettségi szintek jobb megértése megelőző 
politikai cselekvésekre adna lehetőséget.

Or. en

Indokolás

Ahogy azt az Európai Parlamentben 2013 márciusában elfogadott, Å. Westlund által 
kidolgozott jelentés is hangsúlyozza, már rendelkezésre állnak mindenekelőtt az endokrin 
diszruptorok kedvezőtlen hatásaival kapcsolatos tudományos ismeretek, amelyek intézkedést 
tesznek szükségessé és megkövetelik az elővigyázatossági elv alkalmazását. Emellett a vegyi 
anyagok, a nanoanyagok és a hasonló korszerű anyagok együttes hatásaival kapcsolatos 
ismereteket is be kell építeni a környezetvédelmi politikába, a tudásbeli hiányosságokat pedig 
megfelelő módon orvosolni kell.

Módosítás 399
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 69 pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Még mindig vannak bizonytalanságok 
abban, hogy az endokrin diszruptorok, a 
vegyianyag-keverékek, a termékekben lévő 
vegyi anyagok és a nanoanyagok hogyan 
hatnak a emberi egészségre és milyen
környezeti következményekkel járnak. Az 
ismeretek e hiányosságainak pótlása révén 
felgyorsítható a döntéshozatal, és a vegyi 
anyagokkal kapcsolatos joganyag úgy 
fejleszthető tovább, hogy az jobban 
összpontosuljon az aggodalomra okot adó 
területekre, és a vegyi anyagok 
fenntarthatóbb használatára ösztönözzön. 
Az emberi egészségre ható környezeti 
tényezők jobb megértése megelőző 
politikai cselekvésekre adna lehetőséget.

– Noha egyre több ismeret áll 
rendelkezésre az endokrin rendszer 
működését megzavaró vegyi anyagok 
kedvezőtlen hatásairól – különös 
tekintettel a gyermekek fejlődésére –, ami 
teljes mértékben indokolttá teszi a 
megelőző intézkedéseket, még mindig 
vannak bizonytalanságok abban, hogy az 
endokrin diszruptorok, a vegyianyag-
keverékek, a termékekben lévő vegyi 
anyagok és a nanoanyagok összességében 
milyen következményekkel járnak az 
emberi egészségre és a környezetre nézve. 
Az ismeretek e hiányosságainak pótlása 
révén felgyorsítható a döntéshozatal, és a 
vegyi anyagokkal kapcsolatos joganyag 
úgy fejleszthető tovább, hogy az jobban 
összpontosuljon az aggodalomra okot adó 
területekre, és a vegyi anyagok 
fenntarthatóbb használatára ösztönözzön. 
Az emberi egészségre ható környezeti 
tényezők jobb megértése megelőző 
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politikai cselekvésekre adna lehetőséget.

Or. en

Módosítás 400
Gaston Franco

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 69 pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Még mindig vannak bizonytalanságok 
abban, hogy az endokrin diszruptorok, a 
vegyianyag-keverékek, a termékekben lévő 
vegyi anyagok és a nanoanyagok hogyan 
hatnak a emberi egészségre és milyen 
környezeti következményekkel járnak. Az 
ismeretek e hiányosságainak pótlása révén 
felgyorsítható a döntéshozatal, és a vegyi 
anyagokkal kapcsolatos joganyag úgy 
fejleszthető tovább, hogy az jobban 
összpontosuljon az aggodalomra okot adó 
területekre, és a vegyi anyagok 
fenntarthatóbb használatára ösztönözzön. 
Az emberi egészségre ható környezeti 
tényezők jobb megértése megelőző 
politikai cselekvésekre adna lehetőséget.

– Még mindig vannak bizonytalanságok 
abban, hogy az endokrin diszruptorok, a 
vegyianyag-keverékek, a termékekben lévő 
vegyi anyagok és a nanoanyagok hogyan 
hatnak az emberi egészségre és milyen 
környezeti következményekkel járnak. 
Arra kérik azokat a tagállamokat, 
amelyek e téren a legnagyobb 
előrelépéseket érték el, hogy uniós 
partnereikkel osszák meg ismereteiket és 
tapasztalataikat, valamint – adott esetben 
hatásvizsgálat végzését követően –
támogassák az Unión belüli harmonizált 
eszközök bevezetését ezen ismeretek, 
különösen a nanoanyagokkal kapcsolatos 
ismeretek tökéletesítése érdekében. Az 
ismeretek meglévő hiányosságainak – a 
közös fogalommeghatározások és az egyes 
anyagokban rejlő valódi veszélyekkel 
kapcsolatos tudományos anyagok alapján, 
a kutatás ösztönzésével és szükség esetén
az elővigyázatosság, valamint az 
arányosság elvének alkalmazásával 
történő – pótlása révén elősegíthető a 
döntéshozatal, és a vegyi anyagokkal 
kapcsolatos joganyag úgy fejleszthető 
tovább, hogy az jobban összpontosuljon az 
aggodalomra okot adó területekre, és a 
vegyi anyagok fenntarthatóbb használatára 
ösztönözzön. Az emberi egészségre ható 
környezeti tényezők jobb megértése 
megelőző politikai cselekvésekre adna 
lehetőséget.
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Or. fr

Módosítás 401
Anna Rosbach

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 69 pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Még mindig vannak bizonytalanságok 
abban, hogy az endokrin diszruptorok, a 
vegyianyag-keverékek, a termékekben lévő 
vegyi anyagok és a nanoanyagok hogyan 
hatnak a emberi egészségre és milyen 
környezeti következményekkel járnak. Az 
ismeretek e hiányosságainak pótlása révén 
felgyorsítható a döntéshozatal, és a vegyi 
anyagokkal kapcsolatos joganyag úgy 
fejleszthető tovább, hogy az jobban 
összpontosuljon az aggodalomra okot adó 
területekre, és a vegyi anyagok 
fenntarthatóbb használatára ösztönözzön. 
Az emberi egészségre ható környezeti 
tényezők jobb megértése megelőző 
politikai cselekvésekre adna lehetőséget.

– Még mindig vannak bizonytalanságok 
abban, hogy az endokrin diszruptorok, a 
vegyianyag-keverékek, a termékekben lévő 
vegyi anyagok és a nanoanyagok hogyan 
hatnak a emberi egészségre és milyen 
környezeti következményekkel járnak. Az 
ismeretek e hiányosságainak pótlása révén 
felgyorsítható a döntéshozatal, és a vegyi 
anyagokkal kapcsolatos joganyag úgy 
fejleszthető tovább, hogy az jobban 
összpontosuljon az aggodalomra okot adó 
területekre, és a vegyi anyagok 
fenntarthatóbb használatára ösztönözzön. 
Az emberi egészségre ható környezeti 
tényezők jobb megértése megelőző 
politikai cselekvésekre adna lehetőséget. 
Mindezt lehetőség szerint alternatív 
vizsgálati módszerekkel kell 
megvalósítani, a felhasznált állatok 
számának csökkentésére irányuló célt 
tartva szem előtt.

Or. en

Indokolás

A kémiai vizsgálatokhoz használt állatok számának szükséges csökkentését illetően a 
bizottsági javaslat pontatlanul fogalmaz.

Módosítás 402
Giancarlo Scottà
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Ahhoz, hogy valamennyi ágazat 
hozzájáruljon az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemhez, világos képet kell alkotni az 
üvegházhatású gázkibocsátással 
kapcsolatos mérésekről, nyomon 
követésről és adatgyűjtésről, márpedig 
jelenleg nem teljes az egyes 
kulcsfontosságú ágazatokról, például a 
mezőgazdaságról alkotott kép.

– Ahhoz, hogy valamennyi ágazat
hozzájáruljon az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodáshoz, világos képet kell 
alkotni az üvegházhatású gázkibocsátással 
kapcsolatos mérésekről, nyomon 
követésről és adatgyűjtésről.

Or. it

Módosítás 403
Ewald Stadler

Határozatra irányuló javaslat
1 melléklet – 69 pont – 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Ahhoz, hogy valamennyi ágazat 
hozzájáruljon az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemhez, világos képet kell alkotni az 
üvegházhatású gázkibocsátással 
kapcsolatos mérésekről, nyomon 
követésről és adatgyűjtésről, márpedig 
jelenleg nem teljes az egyes 
kulcsfontosságú ágazatokról, például a 
mezőgazdaságról alkotott kép.

– Ahhoz, hogy valamennyi ágazat 
hozzájáruljon az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemhez, világos képet kell alkotni az 
üvegházhatású gázkibocsátással 
kapcsolatos mérésekről, nyomon 
követésről és adatgyűjtésről.

Or. de

Indokolás

Nem felel meg a valóságnak, ha csupán a mezőgazdaságot tüntetik fel olyan ágazatként, ahol 
állítólag hézagok vannak az adatgyűjtés terén. Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
elszámolására jelenleg alkalmazott módszerek szerint Európa-szerte csökkent a 
mezőgazdaság üvegházhatásúgáz-kibocsátása.

Módosítás 404
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

70. A technológiának a politikai 
döntéshozatalnál gyorsabb fejlődése által –
például a nanoanyagok, a nem 
hagyományos energiaforrások, a szén-
dioxid-leválasztás és -tárolás és az 
elektromágneses hullámok kapcsán –
felvetett új és jövőbeli kérdések 
kockázatkezelési kihívást jelentenek, és 
konfliktust eredményezhetnek az érdekek, 
szükségletek és elvárások között. Ez pedig 
a nyilvánosságban aggodalmat kelthet, és 
az új technológiákkal szemben ellenérzést 
válthat ki. Ezért szélesebb körű, nyíltabb 
társadalmi vitára van szükség a környezeti 
kockázatokról és arról, hogy milyen 
kompromisszumokat vagyunk hajlandók 
elfogadni, tudván, hogy a felmerülő 
kockázatokról és azok kezeléséről 
rendelkezésre álló információk esetenként 
hiányosak vagy bizonytalanok. A 
környezetikockázat-kezelés következetes 
megközelítése révén megnő az Európai 
Unió azon képessége, hogy kellő időben 
észlelje a technológiai fejleményeket és 
reagáljon azokra, ugyanakkor pedig a 
nyilvánosságot is megnyugtassa.

70. A technológiának a politikai 
döntéshozatalnál gyorsabb fejlődése által –
például a nanoanyagok és hasonló 
korszerű anyagok, a nem hagyományos 
energiaforrások, a szén-dioxid-leválasztás 
és -tárolás és az elektromágneses hullámok 
kapcsán – felvetett új és jövőbeli kérdések 
kockázatkezelési kihívást jelentenek, és 
konfliktust eredményezhetnek az érdekek, 
szükségletek és elvárások között. Ez pedig 
a nyilvánosságban aggodalmat kelthet, és 
az új technológiákkal szemben ellenérzést 
válthat ki. Ezért szélesebb körű, nyíltabb 
társadalmi vitára van szükség a környezeti 
kockázatokról és arról, hogy milyen 
kompromisszumokat vagyunk hajlandók 
elfogadni, tudván, hogy a felmerülő 
kockázatokról és azok kezeléséről 
rendelkezésre álló információk esetenként 
hiányosak vagy bizonytalanok. A 
környezetikockázat-kezelés következetes 
megközelítése révén megnő az Európai 
Unió azon képessége, hogy kellő időben 
észlelje a technológiai fejleményeket és 
reagáljon azokra, ugyanakkor pedig a 
nyilvánosságot is megnyugtassa.

Or. en

Indokolás

Ismeretlen anyagok valószínűleg a jövőben is megjelennek majd, ezért fontos annak 
biztosítása, hogy ezen anyagok ügyével – egyebek mellett – például a nanoanyagokhoz 
hasonló módon lehessen foglalkozni.


