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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3.2017 A8-0034/239 

Módosítás  239 

Piernicola Pedicini 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Jelentés A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Hulladék 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

2008/98/EK irányelv  

9 cikk – 1 bekezdés – 4 a franciabekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - ki kell vezetniük minden 

környezeti szempontból káros támogatást, 

a hulladékégetőknek nyújtott 

támogatásokat is beleértve, valamint a 

fosszilis tüzelőanyagokhoz nyújtott 

közvetlen és közvetett támogatásokat, 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3.2017 A8-0034/240 

Módosítás  240 

Piernicola Pedicini 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Jelentés A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Hulladék 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

2008/98/EK irányelv  

9 cikk – 1 bekezdés – 4 b franciabekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 - fokozatosan meg kell szüntetniük a 

hulladékégetési gyakorlatokat; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

8.3.2017 A8-0034/241 

Módosítás  241 

Piernicola Pedicini 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Josu Juaristi Abaunz 

 

Jelentés A8-0034/2017 

Simona Bonafè 

Hulladék 

(COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) 

 

Irányelvre irányuló javaslat 

I a melléklet (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -I. melléklet 

 Az irányelv a következő melléklettel 

egészül ki: 

 „IVa. melléklet 

 A körforgásos gazdaság felé tartó átmenet 

előmozdítását szolgáló eszközök 

tájékoztató jellegű jegyzéke 

 1. Gazdasági eszközök: 

 1.1 a hulladéklerakók igénybevételéért 

kivetett adók és/vagy díjak fokozatos 

növelése valamennyi hulladékkategória 

(háztartási, inert, egyéb) esetében; 

 1.2 a hulladékégetésre kivetett adók 

és/vagy díjak bevezetése vagy növelése; 

 1.3 az előállított hulladék mennyiségével 

arányos díjakon alapuló rendszer 

bevezetése; 

 1.4 a meglévő és a később bevezetendő 

gyártói felelősségi rendszerek 

költséghatékonyságának növelésére 

irányuló intézkedések; 

 1.5 a gyártói pénzügyi és/vagy operatív 

felelősségi rendszerek hatályának új 

hulladékáramokra való kiterjesztése; 

 1.6 olyan gazdasági ösztönzők bevezetése, 

amelyek a helyi hatóságokat a megelőzés 

ösztönzésére és a szelektív 
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gyűjtőrendszerek kialakítására és 

megerősítésére késztetik; 

 1.7 az újrahasználó ágazat fejlődését 

támogató intézkedések; 

 1.8 a hulladékhierarchiával ellentétes 

hatású támogatások, beleértve a fosszilis 

tüzelőanyagok támogatásának 

megszüntetése; 

 1.9 a hulladékégetés fokozatos 

megszüntetését megvalósító intézkedések; 

 2. Egyéb intézkedések: 

 2.1 a fenntartható fogyasztást és termelést 

előmozdító fenntartható közbeszerzés 

bevezetése; 

 2.2 olyan technikai és adóügyi 

intézkedések bevezetése, amelyek 

támogatják az újrahasznált termékek és az 

újrafeldolgozott anyagok (köztük a 

komposztált anyagok) piacainak 

fejlődését, és javítják az újrafeldolgozott 

anyagok minőségét; 

 2.3 az elérhető legjobb technológiák 

alkalmazása a hulladékkezelés terén, a 

különös aggodalomra okot adó anyagok 

eltávolítása céljából, amennyiben 

gazdasági és műszaki szempontból 

megvalósítható; 

 2.4 olyan intézkedések bevezetése, 

amelyek növelik a helyes 

hulladékgazdálkodással 

 és a szemetelés csökkentésével kapcsolatos 

lakossági tudatosságot, ideértve a 

hulladékmennyiség forrásnál való 

csökkentését és a szelektív hulladékgyűjtő 

rendszerekben való magas szintű 

részvételt ösztönző eseti kampányok 

szervezését is; 

 2.5 olyan intézkedések bevezetése, 

amelyek többek között digitális 

eszközökkel megfelelő koordinációt 

biztosítanak a hulladékgazdálkodásban 

érintett valamennyi illetékes hatóság 

között, és biztosítják a legfontosabb 
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érdekeltek részvételét; 

 2.6 az európai strukturális és beruházási 

alapok felhasználása az előírt célértékek 

teljesítéséhez szükséges 

hulladékgazdálkodási infrastruktúra 

kiépítésének finanszírozására.”. 

Or. en 

 


