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Módosítás 1
Claude Turmes

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. emlékeztet a megállapított 
hulladékhierarchiára, amelyből a 
szemétlerakás a legrosszabb lehetőség;
hangsúlyozza, hogy a biohulladékot 
először csökkenteni kell, aztán elkülönítve 
gyűjteni, majd újrahasznosítani, azután 
pedig esetleg a fennmaradó részt elégetni 
azért, hogy ne szemétlerakókban legyen 
elhelyezve;

Or. en

Módosítás 2
Anni Podimata

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy egyes tagállamokban
hatalmas, ki nem használt potenciál 
rejlik a hulladék energetikai 
hasznosításában, ha a hulladékot nem 
lerakókban helyezik el;

1. megállapítja, hogy a biohulladék a 
városi hulladéktermelés jelentős részét 
képezi, és hogy hatalmas ki nem 
használt potenciál rejlik abban, hogy a 
hulladékból energiát és anyagokat 
nyerjünk azáltal, hogy nem lerakókban 
helyezzük el; ez olyan lehetőség, 
amelyet európai, nemzeti és helyi 
szinten is ki kell használni;

Or. el
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Módosítás 3
Kathleen Van Brempt

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy egyes tagállamokban
hatalmas, ki nem használt potenciál rejlik a 
hulladék energetikai hasznosításában, ha a 
hulladékot nem lerakókban helyezik el;

1. megállapítja, hogy egyes tagállamokban 
hatalmas, ki nem használt potenciál rejlik a 
hulladék elsősorban komposztként való 
újrahasznosításában, valamint energetikai 
hasznosításában, ha a hulladékot nem 
lerakókban helyezik el;

Or. nl

Módosítás 4
Claude Turmes

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy egyes tagállamokban
hatalmas, ki nem használt potenciál rejlik a 
hulladék energetikai hasznosításában, ha a 
hulladékot nem lerakókban helyezik el;

1. megállapítja, hogy számos tagállamban
hatalmas, ki nem használt potenciál rejlik a 
hulladék csökkentésében, elkülönítve 
gyűjtésében és a biohulladék 
komposztálásában, valamint esetleges 
energetikai hasznosításában, ha a 
hulladékot nem lerakókban helyezik el;

Or. en

Módosítás 5
Fiona Hall

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy egyes tagállamokban 
hatalmas, ki nem használt potenciál rejlik a 

1. megállapítja, hogy egyes tagállamokban 
hatalmas, ki nem használt potenciál rejlik a 
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hulladék energetikai hasznosításában, ha 
a hulladékot nem lerakókban helyezik el;

hulladék lerakóban való elhelyezése 
helyetti újrahasznosításában és az energia 
visszanyerésében;

Or. en

Módosítás 6
Kathleen Van Brempt

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza azt a szerepet, amelyet a 
komposztként újrahasznosított 
biohulladék játszhat az éghajlatváltozás, a 
talaj romlása és az erózió elleni 
küzdelemben (többek között a 
szénmegkötéssel); emlékeztet arra, hogy a 
hulladékokról szóló keretirányelv a 
hulladékhierarchiát a hulladékkezelés 
egyértelmű alapelveként mutatja be, az 
újrahasznosítás pedig megelőzi az 
energiatermelő alkalmazásokat; felszólítja 
ezért a tagállamokat, hogy rendelkezzenek 
a hulladék komposztálásáról nemzeti 
jogszabályaikban, és sürgeti, hogy 
cseréljenek ötleteket a bevált gyakorlatok 
tekintetében; hangsúlyozza, hogy a 
harmonizált normák – a teljes folyamatot 
a legutolsó feldolgozóig felölelő integrált 
megközelítéssel együtt, illetve arra épülve 
– elegendő bizalmat adnak a 
végfelhasználóknak és fogyasztóknak, és 
garantálják a jó minőségű komposzt 
európai piacának kialakulását;

Or. nl
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Módosítás 7
Fiona Hall

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az EU-ban fokozni 
kell a biohulladék energetikai 
hasznosítását, ami hozzájárul az EU 
megújuló energiaforrásokra vonatkozó
20:20:20 célkitűzéséhez, valamint az EU 
bioüzemanyagokról szóló irányelvében és
az EU üzemanyagminőségről szóló 
irányelvében meghatározottakhoz; 
emlékeztet arra, hogy a megújuló 
energiaforrásokról szóló irányelv támogatja 
a biomassza minden formájának megújuló 
energiaforrásként való felhasználását, 
ideértve a biohulladék energetikai 
hasznosítását is; ezért felhívja a 
tagállamokat, hogy nemzeti jogszabályaik 
tekintetében vegyék fontolóra a hulladék 
biológiailag lebomló részének energetikai 
hasznosítását, és sürgeti őket a bevált 
gyakorlatok és ötletek megosztására;

2. hangsúlyozza, hogy az EU-ban fokozni 
kell a biohulladék energetikai 
hasznosítását, hozzájárulván a 20:20:20 
célkitűzéséhez, valamint az EU 
üzemanyagminőségről szóló irányelvében 
meghatározottakhoz; emlékeztet arra, hogy 
a megújuló energiaforrásokról szóló 
irányelv támogatja a biomassza minden 
formájának megújuló energiaforrásként 
való felhasználását, ideértve a biohulladék 
energetikai hasznosítását is, és hogy a 
hulladékból nyert bioüzemanyagok 
duplán számítanak a közlekedésben való 
10%-os megújulóenergia-felhasználás 
célkitűzéséhez; felhívja a tagállamokat, 
hogy nemzeti jogszabályaikban vegyék 
fontolóra a hulladék biológiailag lebomló 
részének energetikai hasznosítását, és 
sürgeti őket a bevált gyakorlatok és ötletek 
megosztására;

Or. en

Módosítás 8
Claude Turmes

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az EU-ban fokozni 
kell a biohulladék energetikai 
hasznosítását, ami hozzájárul az EU
megújuló energiaforrásokra vonatkozó 
20:20:20 célkitűzéséhez, valamint az EU 
bioüzemanyagokról szóló irányelvében és 
az EU üzemanyagminőségről szóló 

2. hangsúlyozza, hogy az EU-ban 
fokozottan törekedni kell arra, hogy a 
biohulladékot ne lerakókban helyezzék el; 
megjegyzi, hogy a biohulladék 
hozzájárulhat az EU megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos, 2020-ig 
megvalósítandó 20%-os célkitűzéséhez, 
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irányelvében meghatározottakhoz; 
emlékeztet arra, hogy a megújuló 
energiaforrásokról szóló irányelv támogatja 
a biomassza minden formájának megújuló 
energiaforrásként való felhasználását, 
ideértve a biohulladék energetikai 
hasznosítását is; ezért felhívja a 
tagállamokat, hogy nemzeti jogszabályaik 
tekintetében vegyék fontolóra a hulladék 
biológiailag lebomló részének energetikai 
hasznosítását, és sürgeti őket a bevált 
gyakorlatok és ötletek megosztására;

valamint az EU üzemanyagminőségről 
szóló irányelvében meghatározottakhoz; 
emlékeztet arra, hogy a megújuló 
energiaforrásokról szóló irányelv támogatja 
a biohulladék minden formájának 
megújuló energiaforrásként való 
felhasználását; ezért felhívja a 
tagállamokat, hogy nemzeti jogszabályaik 
tekintetében egy integrált 
hulladékhierarchia-politika részeként
vegyék fontolóra a hulladék biológiailag 
lebomló részének energetikai 
hasznosítását, és sürgeti őket a bevált 
gyakorlatok és ötletek megosztására;

Or. en

Módosítás 9
Anni Podimata

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az EU-ban fokozni 
kell a biohulladék energetikai 
hasznosítását, ami hozzájárul az EU 
megújuló energiaforrásokra vonatkozó 
20:20:20 célkitűzéséhez, valamint az EU 
bioüzemanyagokról szóló irányelvében és 
az EU üzemanyagminőségről szóló 
irányelvében meghatározottakhoz; 
emlékeztet arra, hogy a megújuló 
energiaforrásokról szóló irányelv támogatja 
a biomassza minden formájának megújuló 
energiaforrásként való felhasználását, 
ideértve a biohulladék energetikai 
hasznosítását is; ezért felhívja a 
tagállamokat, hogy nemzeti jogszabályaik
tekintetében vegyék fontolóra a hulladék 
biológiailag lebomló részének energetikai 
hasznosítását, és sürgeti őket a bevált 
gyakorlatok és ötletek megosztására;

hangsúlyozza, hogy az EU-ban fokozni 
kell a biohulladék energetikai 
hasznosítását, ami hozzájárul az EU 
megújuló energiaforrásokra vonatkozó 
20:20:20 célkitűzéséhez, az 
energiahatékonyság növeléséhez és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez,
valamint az EU bioüzemanyagokról szóló 
irányelvében és az EU 
üzemanyagminőségről szóló irányelvében 
meghatározottakhoz; emlékeztet arra, hogy 
a megújuló energiaforrásokról szóló 
irányelv támogatja a biomassza minden 
formájának megújuló energiaforrásként 
való felhasználását, ideértve a biohulladék 
energetikai hasznosítását is; ezért felhívja a 
tagállamokat, hogy nemzeti jogszabályaik 
tekintetében vegyék fontolóra a hulladék 
biológiailag lebomló részének energetikai 
hasznosítását, és sürgeti őket a bevált 
gyakorlatok és ötletek megosztására;
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Or. el

Módosítás 10
Claude Turmes

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat annak 
felvázolására, hogy a biohulladék milyen 
módon járulhat hozzá a meglévő 
biomassza-erőforrásokban rejlő potenciál 
kihasználásához, figyelembe véve egyedi 
földrajzi és éghajlati adottságaikat;

3. felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak 
létre jogilag kötelező erejű szelektív 
hulladékgyűjtési, a biohulladék biológiai 
kezelésére és a komposzt 
újrahasznosítására vonatkozó 
rendszereket, szigorú minőségi 
előírásokkal a komposztra vonatkozóan, 
tekintettel arra, hogy a komposzt és a 
fermentációs maradványok jelentősen 
hozzájárulhatnak a talaj védelméhez és 
javításához, kiválthatják az ásványi 
trágyákat és hozzájárulhatnak az éghajlat 
védelméhez; felkéri őket annak 
felvázolására, hogy a biohulladék milyen 
módon járulhat hozzá a meglévő 
biomassza-erőforrásokban rejlő potenciál 
kihasználásához, figyelembe véve egyedi 
földrajzi és éghajlati adottságaikat;

Or. en

Módosítás 11
Fiona Hall

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a tagállamokat annak 
felvázolására, hogy a biohulladék milyen 
módon járulhat hozzá a meglévő 

3. felhívja a tagállamokat annak 
felvázolására, hogy figyelembe véve egyedi 
földrajzi és éghajlati adottságaikat, a 
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biomassza-erőforrásokban rejlő potenciál 
kihasználásához, figyelembe véve egyedi 
földrajzi és éghajlati adottságaikat;

biohulladékból nyert energia, beleértve 
biogáz és előrehaladott bioüzeanyag-
gyártás végett az anaerob lebontást is,
milyen módon járulhat hozzá a meglévő 
biomassza-erőforrásokban rejlő potenciál 
kihasználásához;

Or. en

Módosítás 12
Ioan Enciu

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. azt javasolja, hogy a tagállamok 
szervezzenek média- és oktatási 
figyelemfelkeltő kampányokat a szelektív 
hulladékgyűjtés ügyének megoldása 
végett, valamint hogy biztosítsák az 
energiává alakításhoz megfelelő 
hulladékok újrahasznosítását, ezáltal 
növelve a hulladék értékét és belső piacot 
teremtve az újrahasznosított energiának;

Or. en

Módosítás 13
Claude Turmes

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elismeri, hogy a tagállamoknak 
következetes és stabil jogi keretet kell 
kidolgozniuk, amely támogatja a 
(bio)hulladék energetikai hasznosítására 
szolgáló létesítmények építését;

4. elismeri, hogy a tagállamoknak 
következetes és stabil jogi keretet kell 
kidolgozniuk, amely támogatja egy teljesen 
integrált hulladékhierarchia-politika 
végrehajtását;

Or. en
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Módosítás 14
Kathleen Van Brempt

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. elismeri, hogy a tagállamoknak 
következetes és stabil jogi keretet kell 
kidolgozniuk, amely támogatja a 
(bio)hulladék energetikai hasznosítására 
szolgáló létesítmények építését;

4. elismeri, hogy a tagállamoknak 
következetes és stabil jogi keretet kell 
kidolgozniuk, amely támogatja a 
(bio)hulladék komposztálására és
energetikai hasznosítására szolgáló 
létesítmények építését;

Or. nl

Módosítás 15
Kathleen Van Brempt

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a különböző 
szintű célkitűzések elérése tekintetében (az 
éghajlat felmelegedése, a talaj romlása és 
a talajerózió elleni küzdelem; megújuló 
energiával kapcsolatos célok elérése) a 
szelektíven gyűjtött biohulladék 
komposztálásának és fermentálásának 
kombinációja, amennyiben 
megvalósítható, kétségkívül rendelkezik 
előnyökkel és támogatást érdemel;

Or. nl

Módosítás 16
Fiona Hall

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy számos tagállamban 
már létezik az ehhez szükséges 
infrastruktúra, de nemzeti szinten pénzügyi 
ösztönzőkre van szükség a biohulladékhoz 
kapcsolódó lehetséges biogáz- és 
bioüzemanyag-piac létrehozásához és 
kiépítéséhez;

5. hangsúlyozza, hogy számos tagállamban 
már létezik bizonyos ehhez szükséges 
infrastruktúra, például gázvezeték, de 
nemzeti szinten pénzügyi ösztönzőkre van 
szükség a biohulladékhoz kapcsolódó 
lehetséges biogáz- és bioüzemanyag-piac 
létrehozásához és kiépítéséhez;

Or. en

Módosítás 17
Claude Turmes

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy számos tagállamban 
már létezik az ehhez szükséges 
infrastruktúra, de nemzeti szinten pénzügyi
ösztönzőkre van szükség a biohulladékhoz 
kapcsolódó lehetséges biogáz- és 
bioüzemanyag-piac létrehozásához és 
kiépítéséhez;

5. hangsúlyozza, hogy számos tagállamban 
már létezik az ehhez szükséges 
infrastruktúra, de nemzeti szinten 
ösztönzőkre van szükség a biohulladékból 
származó lehetséges biogáz-, bioenergia-
és bioüzemanyag-piac létrehozásához és 
kiépítéséhez;

Or. en

Módosítás 18
Kathleen Van Brempt

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy számos tagállamban 
már létezik az ehhez szükséges 
infrastruktúra, de nemzeti szinten pénzügyi 
ösztönzőkre van szükség a biohulladékhoz 
kapcsolódó lehetséges biogáz- és 

5. hangsúlyozza, hogy számos tagállamban 
már létezik az ehhez szükséges 
infrastruktúra, de nemzeti szinten pénzügyi 
ösztönzőkre van szükség a biohulladékhoz 
kapcsolódó lehetséges komposzt-, biogáz-
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bioüzemanyag-piac létrehozásához és 
kiépítéséhez;

és bioüzemanyag-piac létrehozásához és
kiépítéséhez;

Or. nl

Módosítás 19
Fiona Hall

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ösztönzi a regionális és helyi 
hatóságokat, hogy alkalmazzák a meglévő 
decentralizált távfűtési és -hűtési 
létesítményeket, és használják a 
strukturális alapokat a hulladék energiává 
alakításának és a biohulladék-
létesítmények energetikai hasznosításának 
finanszírozására, hogy kevesebb hulladék 
kerüljön a lerakókba;

6. a hulladékégetési irányelv (WID) 
rendelkezéseinek való megfelelés 
figyelembevétele mellett bátorítja a 
regionális és helyi hatóságokat, hogy 
alkalmazzák a meglévő decentralizált 
távfűtési és -hűtési létesítményeket, és 
használják a strukturális alapokat a 
hulladék energiává alakításának és a 
biohulladék-létesítmények energetikai 
hasznosításának finanszírozására, hogy 
kevesebb hulladék kerüljön a lerakókba;

Or. en

Módosítás 20
Kathleen Van Brempt

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. ösztönzi a regionális és helyi 
hatóságokat, hogy alkalmazzák a meglévő 
decentralizált távfűtési és -hűtési 
létesítményeket, és használják a 
strukturális alapokat a hulladék energiává 
alakításának és a biohulladék-
létesítmények energetikai hasznosításának 
finanszírozására, hogy kevesebb hulladék 
kerüljön a lerakókba;

6. ösztönzi a regionális és helyi 
hatóságokat, hogy alkalmazzák a meglévő 
decentralizált távfűtési és -hűtési 
létesítményeket, és használják a 
strukturális alapokat a komposztálás és a 
biohulladék-létesítmények energetikai 
hasznosításának finanszírozására, hogy 
kevesebb hulladék kerüljön a lerakókba;
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Módosítás 21
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a közcsatorna-
rendszerekhez kapcsolódó ételhulladék-
gyűjtők lehetséges megoldást jelenthetnek 
arra, hogy a biohulladék ne a lerakókba 
kerüljön és hogy a biohulladékból biogázt 
állítsanak elő;

Or. en

Módosítás 22
Claude Turmes

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a hulladékból 
energiát előállító létesítményeknek és a 
biohulladék energetikai hasznosítását célzó 
egyéb létesítményeknek ugyanolyan 
feltételekkel kell hozzáférniük a 
villamosenergia-hálózatokhoz, mint a többi 
megújuló energiaforráson alapuló 
létesítménynek;

7. megjegyzi, hogy a hulladékból energiát 
előállító létesítményeknek és a biohulladék 
energetikai hasznosítását célzó egyéb 
létesítményeknek ugyanolyan feltételekkel 
kell hozzáférniük a villamosenergia-
hálózatokhoz és gázvezetékekhez, mint a 
többi megújuló energiaforráson alapuló 
létesítménynek;

Or. en

Módosítás 23
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy fontos a 
biohulladék-piacnak az ökológiai 
előnyökkel járó jobb biohulladék-
gazdálkodás (források, szerves anyagok, 
tápanyagok megtakarítása), az 
éghajlatváltozás mérséklése (a szén 
megkötése a talajban, megújulóenergia-
termelés) valamint a talajt érintő előnyök 
(elsivatagosodás elleni küzdelem, talaj 
termőképessége, peszticidek csökkentett 
használata, csökkent öntözési 
szükségletek) által történő fejlesztése az 
Európai Unióban;

Or. en

Módosítás 24
Fiona Hall

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza a biohulladékból 
előállított, közlekedés céljára használt 
üzemanyagokban rejlő, a 
környezetvédelem szempontjából kivételes 
előnyöket; ezért felszólít a biohulladékból 
előállított bioüzemanyagok számításba 
vételére az újrahasznosításra vonatkozó 
célkitűzések tekintetében; felhív arra, 
hogy ha szükséges, akkor az uniós 
jogalkotás hozza összhangba a 
biohulladéknak a hulladékokról szóló 
keretirányelvben meghatározott fogalmát 
a megújulóenergia-irányelvben 
meghatározottal;

Or. en
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Módosítás 25
Kathleen Van Brempt

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy a biohulladékok 
szelektív gyűjtését megkérdőjelezhetetlen 
módon be kellene vonni a szabályozási 
keretbe, mivel ez elengedhetetlen 
követelmény annak biztosításához, hogy a 
biohulladék komposztálása vagy 
fermentációja (vagy e kettő együttes 
alkalmazása) magas minőségű termékeket 
eredményezzen, amelyeket veszélyek 
nélkül lehet használni a talajon; úgy véli, 
hogy pénzügyi ösztönzésre van szükség e 
szelektív gyűjtés kibővítése és fenntartása 
érdekében;

Or. nl

Módosítás 26
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
hatásvizsgálatában dolgozzon ki javított 
biohulladék-gazdálkodást a szelektíven 
gyűjtött biohulladék újrahasznosítására, a 
mezőgazdasági és ökológiai előnyök 
érdekében történő komposztálás 
alkalmazására, a mechanikus/biológiai 
kezelési lehetőségekre, valamint a 
biohulladéknak energiaforrásként történő 
használatára vonatkozóan; e 
hatásvizsgálatot fel kellene használni a 
biohulladékokra vonatkozó új közösségi 
jogi keret elkészítésének alapjául;
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Módosítás 27
Gaston Franco

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy a biológiailag 
lebontható hulladékok egész sorát 
figyelembe kell venni a komposzt-
előállítás és az egész hulladékáram 
újrahasznosításának előmozdítása 
érdekében. A biológiailag lebontható 
hulladékok körébe nemcsak a 
biohulladékok tartoznak, hanem ide kell 
érteni a szennyvíziszapot és a háztartási 
hulladék azon részét is, amely 
fermentálható (szennyezett vagy nem 
különválogatott papír és kartonlap, 
bizonyos textilanyagok stb.).

Or. fr

Módosítás 28
Romana Jordan Cizelj

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy fokozni kell az 
emberek tájékozottságát és fogékonyságát 
az új, alacsony szén-dioxid-kibocsátással 
járó energiák iránt;

Or. en
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Módosítás 29
Kathleen Van Brempt

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. megállapítja, hogy külön irányelvre 
van szükség a biológiailag lebontható 
hulladék megbízható és fenntartható 
kezelésére és feldolgozására vonatkozóan 
a fenti célkitűzések elérése érdekében;
hangsúlyozza, hogy csak egy irányelv 
teremtheti meg a szükséges egyenlő 
feltételeket és mindenekelőtt csak ezáltal 
lehetséges egy biztos szabályozási keret 
létrehozása, amely megfelelő környezetet 
teremt a befektetések számára, ami 
nélkülözhetetlen a köz- és magánszektor 
szereplőinek arról történő meggyőzése 
érdekében, hogy tegyék meg a szükséges –
és esetlegesen jelentős – beruházásokat.

Or. nl

Módosítás 30
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. megjegyzi, hogy a jövőbeli közösségi 
szabályozási keret jogi iránymutatást és 
egyértelműséget biztosítana számos 
tagállam számára és arra bátorítaná őket, 
hogy ruházzanak be a biohulladék-
gazdálkodás területén; ezért felhívja a 
Bizottságot, hogy mozdítsa elő a megfelelő 
pénzügyi eszközöket azon tagállamok 
számára, amelyeknek szükségük van a 
stratégiai biohulladék-projektek 
kialakítására;



PE439.263v01-00 18/18 AM\806245HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 31
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8c. felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra 
is kötelezze el magát a biohulladék-
kezelési módszerekre vonatkozó kutatások 
mellett a talajhoz kapcsolódó előnyök, 
valamint az energetikai célú 
újrahasznosítás és a környezetre gyakorolt 
következmények mennyiségileg jobb 
meghatározása érdekében;

Or. en


