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Módosítás 1
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
-A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Aa. mivel a körforgásos gazdaság 
elveinek minden európai és nemzeti 
iparpolitika, valamint a tagállamok 
nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveinek központi elemét kell képezniük a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 
keretében;

Or. en

Módosítás 2
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
-A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Ab. mivel Európában a kkv-k közel 
egynegyede már lehetővé teszi a 
fenntarthatóbb üzleti modellre való 
átállást, másrészről viszont egyharmaduk 
arról számol be, hogy összetett 
adminisztratív és jogi eljárásokkal kell 
szembenézniük, amikor vállalkozásukat 
erőforrás-hatékonyabbá kívánják tenni;

Or. en

Módosítás 3
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
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-A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Ac. mivel a Bizottság közleménye 
elismeri a szociális vállalkozások úttörő 
szerepét a körforgásos gazdasághoz 
kapcsolódó munkahelyteremtésben;

Or. en

Módosítás 4
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
-A d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-Ad. mivel a körforgásos gazdaság 
alapvető fontosságúnak bizonyult a 
Covid19-világjárvány során, különösen az 
olyan ágazatokban, mint az élelmiszer- és 
gyógyszercsomagolás, valamint a 
hulladékgyűjtés és -kezelés;

Or. en

Módosítás 5
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. megjegyzi, hogy a körforgásos 
gazdaság elveinek Unió-szerte történő 
elfogadása 2030-ig további 0,5%-kal 
növelheti az EU GDP-jét, mintegy 700 000 
új munkahelyet teremtve 1a; hangsúlyozza, 
hogy a körforgásos gazdasághoz 
kapcsolódó előnyök – például a 
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hatékonyság növelése, az anyagköltségek 
csökkenése, a jövedelmezőség növelése 
zártláncú modellek révén, valamint az 
erőforrások szűkösségével és az 
áringadozásokkal szembeni fokozott 
ellenálló képesség – jelentősen növelhetik 
a kkv-k versenyképességét;
_________________
1a Körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési terv, COM (2020) 98 final

Or. en

Módosítás 6
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
-1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1a. megjegyzi, hogy a körforgásos 
gazdaság elérése alapvető fontosságú az 
éghajlat-politikai céljaink eléréséhez, 
mivel – a „Tiszta bolygót mindenkinek” 
című bizottság közleménynek 
(COM(2018) 773) megfelelően – a 
kereslet csökkentésére való 
összpontosításhoz és az 
energiahatékonyságra való 
összpontosításhoz szükséges az 
áramtermelés legkisebb mértékű növelése 
és az energiaellátási ágazatba történő 
legkisebb mértékű beruházás;

Or. en

Módosítás 7
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottságnak a 
2009/125/EK irányelv felülvizsgálatára 
irányuló szándékát; hangsúlyozza, hogy 
hatályának kiterjesztése nem vezethet az 
energiahatékonyság terén elért 
eredmények jelentőségének 
csökkentéséhez;

törölve

Or. en

Módosítás 8
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottságnak a 
2009/125/EK irányelv felülvizsgálatára 
irányuló szándékát; hangsúlyozza, hogy 
hatályának kiterjesztése nem vezethet az 
energiahatékonyság terén elért 
eredmények jelentőségének 
csökkentéséhez;

törölve

Or. en

Módosítás 9
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottságnak a 
2009/125/EK irányelv felülvizsgálatára 
irányuló szándékát; hangsúlyozza, hogy 
hatályának kiterjesztése nem vezethet az 
energiahatékonyság terén elért eredmények 

1. hangsúlyozza, hogy a 2020-ig 
elérendő energiahatékonysági 
megtakarítások közel fele a 
környezetbarát tervezésről szóló 
2009/125/EK irányelv alkalmazásának 
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jelentőségének csökkentéséhez; köszönhető; hangsúlyozza, hogy számos 
termék – amelyek energiafelhasználásuk 
szempontjából rendkívül fontosak (pl. 
mobilhálózati állomások és alrendszerek 
vagy hálózati berendezések) – még nem 
tartozik a környezettudatos tervezésre 
vonatkozó szabályok hatálya alá; 
megjegyzi továbbá, hogy számos más, a 
környezettudatos tervezésre vonatkozó 
szabályok hatálya alá tartozó termék 
esetében a szabályozás elavult, ezért 
naprakésszé kell tenni (például a 
dekóderekre, fűtőberendezésekre vagy a 
készenléti fogyasztásra vonatkozó 
szabályok); üdvözli a Bizottságnak a 
2009/125/EK irányelv felülvizsgálatára 
irányuló szándékát; hangsúlyozza, hogy 
hatályának kiterjesztése olyan 
intézkedésekhez kell, hogy kapcsolódjon, 
amelyek energetikai termékekkel és 
szolgáltatásokkal törekednek további 
eredmények elérésére az 
energiahatékonyság terén; ragaszkodik az 
alkalmazási kör kiterjesztéséhez, hogy az 
ne csak a termékekre, hanem 
rendszerekre is terjedjen ki, például a 
felhőalapú szolgáltatásokat, játékokat 
vagy adatfolyamokat (streaming) 
kiszolgáló adatközpontokra vagy 
szolgáltatásokra;

Or. en

Módosítás 10
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottságnak a 
2009/125/EK irányelv felülvizsgálatára 
irányuló szándékát; hangsúlyozza, hogy 
hatályának kiterjesztése nem vezethet az 
energiahatékonyság terén elért 
eredmények jelentőségének 

1. üdvözli a Bizottságnak a 
2009/125/EK irányelv felülvizsgálatára 
irányuló szándékát; hangsúlyozza, hogy 
fontos szerepet játszhat a zöld helyreállítás 
során és a Covid19-járvány utáni 
helyreállítási tervek kulcsfontosságú 
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csökkentéséhez; eleme lehet; hangsúlyozza, hogy 
hatályának kiterjesztése nem vezethet az 
energia- és nyersanyag-hatékonyság terén 
elért eredmények jelentőségének 
csökkentéséhez, biztosítva az importtól 
való függőség csökkenését, és ezáltal 
javítva az európai gazdaság globális 
válságokkal szembeni ellenálló 
képességét.

Or. en

Módosítás 11
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottságnak a 
2009/125/EK irányelv felülvizsgálatára 
irányuló szándékát; hangsúlyozza, hogy 
hatályának kiterjesztése nem vezethet az 
energiahatékonyság terén elért eredmények 
jelentőségének csökkentéséhez;

1. üdvözli a Bizottságnak a 
2009/125/EK irányelv felülvizsgálatára 
irányuló szándékát; úgy véli, hogy a 
tágabb környezettudatos tervezési politika 
az európai fellépés egyik alapvető eleme 
lehet a körforgásos gazdaság területén; 
mindazonáltal hangsúlyozza, hogy 
hatályának kiterjesztése nem vezethet az 
energiahatékonyság terén elért eredmények 
jelentőségének csökkentéséhez;

Or. en

Módosítás 12
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. üdvözli a Bizottságnak a 
2009/125/EK irányelv felülvizsgálatára 
irányuló szándékát; hangsúlyozza, hogy 

1. üdvözli a Bizottságnak a 
2009/125/EK irányelv felülvizsgálatára 
irányuló szándékát; hangsúlyozza, hogy 
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hatályának kiterjesztése nem vezethet az 
energiahatékonyság terén elért 
eredmények jelentőségének 
csökkentéséhez;

hatályának több termékre és rendszerre 
történő kiterjesztésének végső soron az 
energiafelhasználás csökkentéséhez és az 
energiahatékonyság javulásához kell 
vezetnie;

Or. en

Módosítás 13
Pernille Weiss

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felkéri az Európai Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy a körforgásos 
gazdasággal összhangban határozott 
életciklus alapú megközelítést fogadjanak 
el az építőanyagok újrafelhasználásának, 
újrahasznosításának és visszanyerésének 
maximalizálása érdekében az Unió 
építőiparában, és hangsúlyozza, hogy ezt a 
megközelítést a jövőbeli beszerzési 
kezdeményezések terén is alkalmazni kell;

Or. en

Módosítás 14
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. támogatja a fenntartható termékek 
normává tételére irányuló politikai 
intézkedéseket, beleértve a 
környezettudatos tervezés hatályának 
kiterjesztését és kiigazítását olyan 
jogszabályokkal, amelyek a termékeket 
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tartósabbá, javíthatóbbá, 
újrafelhasználhatóvá, mérgezőanyag-
mentessé és újrahasznosíthatóvá teszik, 
mindeközben biztosítva egy a 
környezettudatos tervezésre és az 
energiacímkézésre vonatkozó, 2020-2024. 
évi munkaprogram meghatározását, a 
2020-ban még bejelentésre kerülő 
energetikai termékekre összpontosítva, és 
abból a célból, hogy az egyes 
termékcsoportokra vonatkozó 
intézkedéseket azonnal elfogadják, amint 
azok készen állnak, beleértve az 
okostelefonokra és más informatikai 
berendezésekre vonatkozó intézkedéseket 
is; kéri a Bizottságot, hogy vezessen be 
digitális termékútlevelet, ami tartalmazza 
az uniós piacon forgalomba hozott 
termékek és nyersanyagok (beleértve a 
másodlagos nyersanyagokat is) anyag- és 
kémiai összetételét, a körforgásossággal 
kapcsolatos teljesítményét, valamint szén- 
és környezeti lábnyomát; hangsúlyozza a 
helyi fogyasztás és termelés 
előmozdításának szükségességét a 
visszautasítás, a csökkentés, az 
újrahasználat, a javítás és az 
újrahasznosítás elvei alapján, valamint a 
gyártói felelősségé kiterjesztését az 
ártalmas gyakorlatok megállításának 
biztosítására, a tervezett avultatási üzleti 
stratégiák (amelyekben a termékeket rövid 
élettartamra tervezik, és azokat ki kell 
cserélni) leállítására, és egy kötelező, az 
anyaglábnyomra vonatkozó kiemelt cél 
meghatározására, annak érdekében, hogy 
az uniós szintű erőforrás-felhasználást a 
bolygó teherbíró képességéhez igazítsák, 
valamint hogy a hatóságok és a 
magánszervezetek számára kötelezővé 
tegyék a fenntartható és etikus beszerzést;

Or. en

Módosítás 15
Pernille Weiss
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékezteti a Bizottságot, hogy az 
Unióban az épületek felelősek az 
energiafogyasztás 40%-áért és az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának 36%-áért, ami elsősorban 
az építésből, a felhasználásból, a 
felújításból és a bontásból ered; 
hangsúlyozza, hogy az 
energiahatékonyság maximalizálása az 
Unió épületállományában 
kulcsfontosságú szerepet játszik a jövőbeli 
intézkedések meghozatalakor; üdvözli e 
tekintetben a Bizottság 
„épületkorszerűsítési hullámát”, és 
hangsúlyozza, hogy az épületek felújítása 
a körforgásos gazdaság elveivel 
összhangban álló, határozott életciklus-
szemlélettel karöltve szintén lehetőséget 
ad biztonsági ellenőrzések elvégzésére és 
az épületek fenntarthatóságának 
biztosítására, valamint az erőforrás-
hatékonyság, a hőkomfort és a jobb 
levegőminőség biztosítására;

Or. en

Módosítás 16
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az éghajlatváltozás, 
a biológiai sokféleség összeomlása, a 
környezetszennyezés egyre általánosabbá 
válása és egyes természeti erőforrások 
egyre szűkösebb volta miatt az úgynevezett 
zöld növekedési stratégiák nem 
megfelelőek; emlékeztet arra, hogy 1972 
és a Meadows-jelentés közzététele óta 
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nyilvánvalóvá vált, hogy az exponenciális 
gazdasági növekedés hajszolása még egy 
körforgásra törekvő gazdaságban is a 
Föld biofizikai korlátainak átlépéséhez 
vezet, ami a jelenlegi termelési, 
fogyasztási és kereskedelmi módok 
összeomlásához vezethet;

Or. en

Módosítás 17
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy Európában 
az összes gazdasági tevékenység és a 
háztartások által termelt hulladék 2678 
millió tonnát tett ki, és hogy ebből az 
építőipari és bontási ágazatból származó 
ásványi hulladék a legnagyobb kategória 
(34,8%1a); rámutat arra, hogy 
makroszinten az európai gazdaságban 
felhasznált anyagoknak csak mintegy 
10%-át nyerik vissza és használják fel 
újra, és hogy a hulladék mennyisége 2010 
és 2016 között 3%-kal nőtt1b;
_________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Waste_statistic
s/hu#A_keletkez.C5.91_hullad.C3.A9kok_
teljes_mennyis.C3.A9ge
1a Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
(2019), „Paving the way for a circular 
economy: insights on status and 
potentials” (Úton a körforgásos gazdaság 
felé: a jelenlegi állapot és lehetőségek 
áttekintése), 11/2019. számú EEA-
jelentés.

Or. en
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Módosítás 18
Pernille Weiss

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felhívja az Európai Bizottságot, 
hogy a Bizottság „épületkorszerűsítési 
hullámát” támogató intézkedésként 
dolgozzon ki egy „uniós klímakalkulátort” 
(ECC), amely biztosítja az ipari anyagok, 
termékek és szolgáltatások pontos és 
könnyen érthető címkézését; 
hangsúlyozza, hogy az ECC egyenlő 
feltételeket kell, hogy biztosítson egy ilyen 
„holisztikus megközelítés” 
kulcsfontosságú szereplői számára, és 
hangsúlyozza, hogy ez az uniós polgárok, 
az iparágak és a kkv-k pozitív 
magatartására felé is nyithatna; 
hangsúlyozza, hogy a koncepciónak a 
körforgásos és életciklus-alapú gazdaság 
elvein kell alapulnia, hogy ezáltal az 
éghajlatbarát „Európában készült (made 
in Europe)” termékek iránti keresletet 
növelni, az EU versenyképességét pedig 
erősíteni lehessen; javasolja a 
Bizottságnak, hogy az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának becslésére 
alkalmazzon már ismert tudományos 
módszereket, pl. a „termékek környezeti 
lábnyomából” ihletet merítve;

Or. en

Módosítás 19
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás



PE658.981v02-00 14/105 AM\1216821HU.docx

HU

1b. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy 
bolygónk tűrőképességének határain belül 
termeljünk és fogyasszunk, a termelést, a 
fogyasztást és így a hulladékot 
csökkenteni kell; ezért úgy véli, hogy 
termelési, fogyasztási és kereskedelmi 
módszereink radikális és gyors 
változtatására van szükség; úgy véli, hogy 
a valódi körforgásos ipari gazdaság 
megvalósítása lehet e változtatás 
alapköve;

Or. en

Módosítás 20
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy ugyanebben az 
időszakban az újrahasznosított hulladék 
aránya nőtt (50-54%), csakúgy, mint az 
energetikai hasznosítású hulladéké (12-
18%), és hogy a hulladéklerakás aránya 
29%-ról 24%-ra csökkent1a;
_________________
1a Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
(2019), „Paving the way for a circular 
economy: insights on status and 
potentials” (Úton a körforgásos gazdaság 
felé: a jelenlegi állapot és lehetőségek 
áttekintése), 11/2019. számú EEA-
jelentés.

Or. en

Módosítás 21
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
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1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. úgy véli tehát, hogy az új európai 
körforgásos gazdaságnak olyan gazdasági 
rendszer kialakítását kell szolgálnia, 
amely összeegyeztethető a Rockström és 
társai által meghatározott kilenc globális 
határértékkel, és drasztikusan csökkenteni 
kell az uniós ökológiai lábnyomot, 
biztosítva, hogy az Unió, és különösen az 
európai ipar végfogyasztása és az ebből 
eredő hulladéktermelés nem haladják meg 
az ökoszisztémák biológiai anyagok 
létrehozására és a keletkező hulladék 
asszimilálására vonatkozó kapacitását, a 
meglévő gazdálkodási módszerek és 
kitermelési technológiák alkalmazásával;

Or. en

Módosítás 22
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. hangsúlyozza, hogy a növekvő 
körforgásos gazdasági tevékenységnek az 
uniós GDP-re gyakorolt átfogó hatásai 
pozitívak, és 0,3–0,5%-kal növelhetik azt, 
2030-ra 650 000–700 000 új munkahely 
létrehozásával együtt1a;
_________________
1a Európai Bizottság (2019), „Impacts of 
circular economy policies on the labour 
market” (A körforgásos gazdasággal 
kapcsolatos szakpolitikák hatása a 
munkaerőpiacra).

Or. en
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Módosítás 23
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. üdvözli a Bizottság új körforgásos 
gazdaságra vonatkozó cselekvési tervét, 
ami az európai zöld megállapodás szerves 
részeként az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának 2030-ig történő jelentős 
csökkentését kívánja támogatni, valamint 
hozzájárul a klímasemlegesség 2050-re 
történő eléréséhez, és a gazdasági 
növekedés erőforrás-felhasználástól való 
függetlenítéséhez; hangsúlyozza, hogy a 
2009/125/EK irányelv felülvizsgálatára és 
hatályának kiterjesztésére irányuló 
szándék nem vezethet az 
energiahatékonyság terén elért 
eredmények jelentőségének 
csökkentéséhez, és felkéri a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg az 
újrahasználhatósági célok bevezetését;

Or. en

Módosítás 24
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési tervének jelentős hiányossága a 
csökkentés és a józanság fogalmának 
figyelmen kívül hagyása; hangsúlyozza, 
hogy a környezettudatos tervezésen túl a 
valódi körforgásos gazdaság felveti a 
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tisztességes szükséglet meghatározásának 
kérdését;

Or. en

Módosítás 25
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. megjegyzi, hogy az európai zöld 
megállapodás, amely az EU új növekedési 
stratégiája, beruházásokat igényel a tiszta 
és körforgásos gazdaság teljes körű 
támogatása érdekében; kiemeli a 
fenntartható, aktív erdőgazdálkodás 
alapvető szerepét a klímasemlegesség 
2050-ig történő elérésében és az Unió 
körforgásos biogazdaságában; 
hangsúlyozza e tekintetben a körforgásos 
gazdaságra vonatkozó cselekvési terv és a 
biogazdasági cselekvési terv közötti 
szinergiákat; felhívja az Európai 
Bizottságot, hogy a regionális gazdaságok 
megerősítése érdekében támogassa a 
körforgásos bioalapú gazdálkodás 
területén megvalósítandó projekteket;

Or. en

Módosítás 26
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. úgy véli, hogy a valódi körforgásos 
gazdaság megvalósítása az új tárgyak 
gyártása és eladása felől a minőségi 
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szolgáltatások nyújtására, és ezáltal egy 
olyan gazdasági funkcióra való áttérést 
jelenti, ami a tisztességes igények 
kielégítésén alapuló társadalmat tesz 
lehetővé;

Or. en

Módosítás 27
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1f. úgy véli, hogy a tisztességes 
kollektív és egyéni igényeket nem 
határozhatják meg a piac önkényes 
mechanizmusai, hanem kollektív 
demokratikus mérlegelésen kell 
alapulniuk; hangsúlyozza, hogy a 
tagállamok feladata, hogy feltérképezzék 
annak a változásnak a pályáját, ami ötvözi 
a szükségletek kielégítését a bolygó 
korlátainak tiszteletben tartásával; úgy 
véli, hogy a következő nemzedékek 
szükségleteinek olyan módon történő 
kielégítése, ami tiszteletben tartja a bolygó 
korlátait, szükségessé teszi az erőforrások 
időbeli megtervezését; úgy véli tehát, hogy 
a valódi körforgásos ipari gazdaság 
alapvető velejárója a demokratikus, 
ökológiai és társadalmi tervezés;

Or. en

Módosítás 28
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Véleménytervezet
1 f bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1f. rámutat arra, hogy egy olyan 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
megközelítés, ami megszüntetné a 
hulladékokat, és használatban tartaná az 
eszközöket, termékeket és azok 
alkotóelemeit, miközben termelékeny és 
hatékony erőforrás-felhasználást tenne 
lehetővé, 40%-kal csökkentheti a 
kulcsfontosságú ipari anyagok, például a 
műanyagok, az acél és a cement 
előállításából eredő szén-dioxid-
kibocsátást;

Or. en

Módosítás 29
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1g. úgy véli, hogy a valódi körforgásos 
gazdaság a kereskedelmi értéken alapuló 
gondolkodásmódról a használati értéken 
alapuló szemléletre történő átállással jár; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat e 
tekintetben, hogy az értékesítési ár mellett 
általánosítsák a felhasználási ár 
feltüntetését is, ami az áru által nyújtott 
szolgáltatások használatából, nem pedig 
annak birtoklásából fakadó piaci értékét 
jelöli;

Or. en

Módosítás 30
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Sara Skyttedal, Tom 
Berendsen

Véleménytervezet
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1 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1g. felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg, hogyan járulhatna hozzá a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
stratégiája az új európai ipari stratégiával 
együtt (1) a hulladékkeletkezés 
megelőzéséhez és felszámolásához az 
értékláncokban és a termékek tervezése 
során, és (2) a termékek és az anyagok 
használatban tartásához, hasznosításuk és 
az újrahasznosításuk növelésével, 
valamint élettartamuk 
meghosszabbításával;

Or. en

Módosítás 31
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
1 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1h. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési terve összevonja a hulladék 
keletkezésének megelőzését az 
újrahasznosítással; hangsúlyozza, hogy a 
valóban körforgásos gazdaság a 
hulladékhierarchiára épül, ami 
prioritásként kezeli a hulladék 
keletkezésének megelőzését, és 
különválasztja azt az újrahasznosítástól; 
hangsúlyozza, hogy a körforgásos 
gazdaság tevékenységei gyakran 
ellentétesek a hulladék keletkezésének 
megelőzésével, mivel a hulladékkeletkezés 
elkerülésével nem lehet nyereséget elérni; 
úgy véli tehát, hogy az ökológiai 
lábnyomunkat csökkenteni képes, valóban 
körforgásos gazdaság megvalósítása 
összeegyeztethetetlen a kizárólag az 
elengedhetetlen nyereségességen alapuló 
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kapitalista gazdaság fennállásával;

Or. en

Módosítás 32
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Véleménytervezet
1 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1h. kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg az ipari és kereskedelmi 
hulladékáramokra vonatkozó 
hulladékcsökkentési célok bevezetését, 
valamint azt, hogy a hulladéklerakókba 
kerülő ipari és kereskedelmi hulladék 
mennyiségét hogyan lehetne csökkenteni, 
nevezetesen az anyagok körforgásos 
használata által;

Or. en

Módosítás 33
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1i. hangsúlyozza tehát, hogy a 
vállalatok ökológiai lábnyomának 
csökkentése érdekében meg kell újítani a 
nyereségesség fogalmát, így járulva hozzá 
a valódi körforgásos gazdaság 
felépítéséhez; úgy véli, hogy a vállalati 
nyereségnek tükröznie kell az üzleti 
tevékenységek által okozott összes 
pénzügyi, természeti és a humán tőke 
terén okozott kár helyrehozása után 
fennmaradó ténylegesen elérhető 
nyereséget; hangsúlyozza, hogy egyik 
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tőkét sem lehet a másik által 
helyettesíthetőnek tekinteni, figyelembe 
véve az erőforrások szűkösségét és egyes 
összetevőik megsemmisítésének 
visszafordíthatatlanságát; szorgalmazza a 
hagyományos pénzügyi számviteli 
standardok általános kiterjesztését a 
természeti és emberi tőkére annak 
érdekében, hogy ez utóbbiak terén 
bekövetkező károk éves mértékét 
elszámolják és integrálják a vállalatok 
pénzügyi beszámolójában;

Or. en

Módosítás 34
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Véleménytervezet
1 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1i. hangsúlyozza, hogy az építési 
termékek és anyagok beszerzése és 
gyártása, valamint az építményekben való 
felhasználása során általánosságban 
szükség van a fenntartható és körforgásos 
gazdaságra való átállásra; felhívja a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy a 
305/2011/EU rendelet felülvizsgálatakor 
hogyan vehetők figyelembe a 
hatékonysági és újrahasználhatósági 
kritériumok;

Or. en

Módosítás 35
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
1 j bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1j. hangsúlyozza, hogy nagy lehetőség 
rejlik egy valóban ambiciózus európai 
ipari stratégiával való együttműködésre, 
különösen az erős, hagyományos ipari 
bázis fenntartásának és megerősítésének, 
valamint egy valódi körforgásos gazdaság 
létrehozásának tekintetében; 
hangsúlyozza, hogy az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának jelentős 
csökkentése érhető el az ipari ágazatban 
az anyaghatékonyság növelése, az 
újrahasznosítás fejlesztése és az 
újrahasznosított termékek használata, 
valamint a nagy hozzáadott értékkel 
rendelkező tartós termékek előállítása 
révén;

Or. en

Módosítás 36
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 k bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1k. sürgeti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy demokratikus, 
ökológiai és szociális tervezésen keresztül, 
és az új körforgásos gazdasággal 
összefüggésben mozdítsa elő ipari és 
területi ökológia létrehozását uniós 
szinten, azaz az ipari rendszerek 
valamennyi összetevőjének a globális 
elképzelést kell követnie, figyelembe véve 
az összetevők és a bioszféra közötti 
kapcsolatot; úgy véli, hogy az ipari és 
területi ökológia e megközelítésének négy 
elvet kell szisztematikusan követnie: a 
szisztematikus hulladékhasznosítás, a 
légszennyezés általi veszteségek és a 
kibocsátások minimalizálása, a termékek 
digitalizációja, az energia 
dekarbonizációja; felhívja a Bizottságot és 
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a tagállamokat, hogy ösztönözzék a zöld 
ipari parkok fejlesztését az Unió egész 
területén;

Or. en

Módosítás 37
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
1 l bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1l. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
körforgásos gazdaság területi vonatkozása 
túl kevés figyelmet kap a Bizottság 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési tervében; rámutat arra, hogy a 
körforgásos gazdaság különböző ágazatai 
olyan területeken találhatók, amelyek 
sajátos jellemzőkkel rendelkeznek, úgy az 
anyagi és az energetikai források, mint a 
foglalkoztatás terén; úgy véli, hogy a 
fenntarthatóság biztosításának ezeken a 
területeken az új körforgásos gazdaság 
alapvető elemének kell lennie, hogy 
ösztönözze a termelési tevékenységek 
fejlesztését, ugyanakkor korlátozza azok 
ökológiai lábnyomát; hangsúlyozza ezért 
a területrendezési és az infrastruktúra-
fejlesztési politikák fontosságát; 
hangsúlyozza, hogy a körforgásos ipari 
ágazatok fenntarthatóságának biztosítása 
ezeken a területeken megköveteli a kiváló 
minőségű közszolgáltatások létrehozását 
az egész Unióban, az oktatás, a kutatás, az 
egészségügy és a közlekedés terén;

Or. en

Módosítás 38
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
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1 m bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1m. emlékeztet arra, hogy a 
körforgásos gazdaság folyamatai jelenleg 
termelési módszereink peremén állnak; 
hangsúlyozza, hogy a hatékonyság, a 
megfizethető és kiváló minőségű 
másodlagos nyersanyagok biztosítása, 
valamint a magas színvonalú, biztonságos 
uniós munkahelyek megteremtésének 
érdekében a valódi körforgásos 
gazdaságot ipari folyamatoknak kell 
alátámasztaniuk;

Or. en

Módosítás 39
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
1 n bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1n. felszólít az iparosodott körforgásos 
gazdaság ipari folyamataira vonatkozó 
szabványok bevezetésére és 
meghatározására; úgy véli, hogy ezeknek 
a szabványoknak a használatát 
tisztességes, ésszerű és 
megkülönböztetésmentes (FRAND) 
feltételek mellett kell biztosítani, hogy az 
ezekből a szabványokból eredő érték 
valamennyi ipari ágazat számára elérhető 
legyen;

Or. en

Módosítás 40
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 o bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1o. kéri, hogy vezessenek be kötelező 
környezetvédelmi tervezési szabályokat a 
javíthatóság, a karbantarthatóság, a 
bővíthetőség és az újrahasznosíthatóság 
javítása érdekében, beleértve a termék és 
az ipari szervezet tervezésére vonatkozó 
rendelkezéseket is; hangsúlyozza, hogy 
minden kopóalkatrésznek és modulnak 
azonosíthatónak, elkülöníthetőnek és 
megfizethetően, könnyen cserélhetőnek 
kell lennie; hangsúlyozza, hogy a termék 
javításának költsége semmiképp sem 
haladhatja meg az eredeti ár 10-15%-át, 
így ösztönözve a javítást az új termék 
vásárlásával szemben;

Or. en

Módosítás 41
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
1 p bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1p. felhívja a Bizottságot, hogy 
vezessen be egy rendeletet, amely az 
Unióban értékesített ipari termékek 
minden egyes kategóriájára vonatkozóan 
előír egy minimális terméktámogatási 
időtartamot; úgy véli, hogy a 
terméktámogatás ezen kötelező időszaka 
alatt a gyártónak közvetlenül vagy az ő 
felelősségére alatt biztosítania kell:
a) elegendő számú pótalkatrészt, amely 
legalább annyi évre elegendő, mint a 
kötelező terméktámogatás időtartama, 
vagy alternatív megoldásként az új 
alkatrészek gyártására vonatkozó 
előírásokat és utasításokat, beleértve a 
minőségbiztosítási ellenőrzés 
specifikációját;
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b) a termékútlevelet, amely tartalmazza a 
termék és alkotóelemei vagy moduljai – 
beleértve a szoftvermodulokat is – 
biztonságos teszteléséhez, 
karbantartásához, javításához, 
bővítéséhez, szétszereléséhez és 
újrahasznosításához szükséges összes 
információt;
úgy véli, hogy a kötelező terméktámogatás 
időtartamát követően a pótalkatrészekre 
és a termékútlevélre vonatkozó 
információkat mindenki számára 
szabadon elérhetővé kell tenni, 
szabványos formátumban;

Or. en

Módosítás 42
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 q bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1q. aggasztónak tartja, hogy a primer 
anyagokból készült áruk ára jelenleg 
bizonyos esetekben megegyezik az 
újrahasznosított anyagokból készült 
termékek árával, vagy olcsóbb azoknál; 
kéri a héamértékek, különösen a 
kedvezményes adómérték átalakításának 
engedélyezését, a körforgásos gazdaság 
olyan tevékenységeinek előmozdítása 
érdekében, amelyek a végső fogyasztókat 
célozzák, különösen a javítási 
szolgáltatások terén;

Or. en

Módosítás 43
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
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1 r bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1r. hangsúlyozza a hatékony 
körforgásos gazdaság és a határokon 
történő kiigazítási mechanizmus egymást 
kiegészítő jellegét, ami egy minimum árat 
hozna létre az elsődleges nyersanyagok 
terén, ezáltal ösztönözve az 
újrahasznosított anyagok felhasználását a 
nehéziparban, például az acéliparban;

Or. en

Módosítás 44
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 s bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1s. hangsúlyozza, hogy az európai 
iparágak gyors, azonnali szén-dioxid-
mentesítéséhez hozzájárulni képes 
körforgásos gazdaság megvalósításához 
erős szabályozási és jogi keretre van 
szükség, különösen a hasznosítható 
hulladék exportjának vagy lerakásának 
drasztikus korlátozására vagy akár 
tiltására, vagy a feldolgozóiparban, 
például az építőiparban és az autóiparban 
felhasznált anyagok összetevőire 
vonatkozó szabványok reformjára; kéri, 
hogy vezessenek be olyan ütemterveket a 
2050-ig tartó időszakra, amelyek 
egyértelmű célokat tűznek ki a 
karbonintenzív iparágak és anyagok, 
például a műanyag, acél és cement 
körkörösségének javítására; 
hangsúlyozza, hogy a nehézipar 
körkörösségében az új anyagok magas 
kibocsátással járó előállítását is el kell 
kerülni, nem csupán a régi anyagok 
lerakását és ártalmatlanítását;
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Or. en

Módosítás 45
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 t bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1t. úgy véli, hogy a körforgásos 
gazdaság megvalósításában nagy 
lehetőség rejlik az európai acélipar jövője 
szempontjából; hangsúlyozza az acél 
anyaghatékonyságának növelésére 
vonatkozó nagy potenciált; kéri az új 
acélfajták fejlesztéséhez nyújtott állami 
támogatás növelését, mivel ezek lehetővé 
teszik ugyanakkora árumennyiség 
előállításához kevesebb acél 
felhasználását, a biztonsági vagy 
teljesítménnyel kapcsolatos 
követelmények csökkenése nélkül;

Or. en

Módosítás 46
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 u bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1u. ragaszkodik ahhoz, hogy 
jelentősen meg kell hosszabbítani az 
acélalapú termékek élettartamát a 
háztartási készülékek, az autóipari 
termékek, valamint a mechanikai és 
elektromos berendezések területén; 
hangsúlyozza, hogy e termékek 
élettartamának meghosszabbítása az 
acélgyártás, és ezáltal az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának jelentős 
csökkenéséhez vezetne;
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Or. en

Módosítás 47
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 v bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1v. hangsúlyozza, hogy növelni kell a 
másodlagos ágazatból előállított acél 
arányát; rámutat arra, hogy az Unió 
jelentős fémhulladék-tartalékkal 
rendelkezik, amely felhasználható a 
körforgásos gazdaságban; hangsúlyozza e 
tartalék védelmének szükségét, különösen 
a fémhulladék exportjának drasztikus 
korlátozása, vagy akár betiltása révén; 
hangsúlyozza, hogy a fémhulladék-
tartalék jobb felhasználása lehetővé tenné 
az elsődleges ágazat termeléséhez 
szükséges vasérc- és kokszimport 
arányának csökkentését;

Or. en

Módosítás 48
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 w bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1w. hangsúlyozza, hogy az 
elhasználódott termékek begyűjtésére 
szolgáló rendszereket szélesebb körben 
kell létrehozni, és bővíteni kell azok 
kapacitásait, a körforgásos acélágazat 
elérése érdekében; hangsúlyozza, hogy az 
új hulladék keletkezése a félkész termékek 
nagyobb hasonlóságával csökkenthető 
lenne; hangsúlyozza, hogy a 
szennyeződések minimalizálása érdekében 
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csökkenteni kell az újraolvasztási 
veszteségeket az ötvözet olvasztás előtti 
összekeverésének korlátozásával;

Or. en

Módosítás 49
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
1 x bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1x. emlékeztet arra, hogy a cementipar 
egyrészt az ökológiai átállás 
megvalósításához szükséges iparág, 
másrészt az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának egyik legnagyobb ipari 
forrása; hangsúlyozza, hogy egy valóban 
körforgásos gazdaság megvalósítása 
hozzájárulhat az ágazat szén-dioxid-
mentesítéséhez;

Or. en

Módosítás 50
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 y bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1y. kéri, hogy a cementipar a 
kazánhamu előállításához szükséges 
fűtőkeverékben nagyobb mértékben 
használjon fel más iparágak által 
létrehozott hulladékokat, különösen 
fűrészüzemek maradványait, vágóhídi 
hulladékot, gumiabroncsokat, olajokat, 
oldószereket, háztartási hulladékot, 
műanyagokat, textileket és papírt; 
hangsúlyozza továbbá, az acélipar és a 
cementipar közötti erős a kiegészítő 



PE658.981v02-00 32/105 AM\1216821HU.docx

HU

jelleget, a cement-klinker hulladékkal és 
az acélgyártás melléktermékeivel, például 
a kohósalakkal való helyettesítése révén; 
hangsúlyozza, hogy termeléstervezésre 
van szükség az ilyen hulladékokkal 
történő ellátás folytonosságának 
biztosítása érdekében, megakadályozva az 
ipari ágazatok közötti versenyt az ilyen 
erőforrásokhoz való hozzáférésért, és 
fenntartva a hulladékáramlás és az ipari 
termelés közötti kölcsönhatásokat;

Or. en

Módosítás 51
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
1 z bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1z. hangsúlyozza, hogy a cement 
anyaghatékonyságának növelése, 
különösen a beton felhasználásának 
optimalizálása révén nagy potenciál az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentésére; rámutat arra, hogy ez az 
épületek jobb ökológiai tervezése, 
könnyebb szerkezeti kialakítása révén 
érhető el, alternatív anyagok, például fa 
felhasználásával a nem szerkezeti 
részeken, valamint fa-beton kompozit 
felhasználásával az infrastruktúrákban; 
hangsúlyozza továbbá a bontás és a 
modularitás kérdéskörének építőiparba 
történő integrálását az építőanyagok 
újrafelhasználása érdekében;

Or. en

Módosítás 52
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
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1 aa bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1aa. hangsúlyozza, hogy a 
biomasszából vagy más iparágakból 
származó hulladék alternatív 
tüzelőanyagként történő gyakoribb 
felhasználása csökkentheti a 
nehézvegyiparból származó 
üvegházhatású gázok kibocsátását; kéri a 
nehézvegyipar bizonyos termékeinek vagy 
melléktermékeinek széles körben történő 
újrahasznosítását és újrafelhasználását, a 
kibocsátás és az erőforrásokra nehezedő 
nyomás csökkentése érdekében; felszólít a 
petrolkémiai termékek gyártása során a 
szénhidrogének biomasszával történő 
helyettesítésére, és a biomasszából 
származó hulladékellátás terén a 
nehézvegyipar elsőbbségének 
biztosítására; hangsúlyozza, hogy a 
mezőgazdasági és erdészeti ágazatokból 
származó hulladékáramok ilyen 
felhasználása ésszerűbb és 
környezetvédelmi szempontból 
fenntarthatóbb, mint az előállított 
bioüzemanyag villamos energia 
termelésére való felhasználása;

Or. en

Módosítás 53
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
1 ab bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1ab. emlékeztet arra, hogy négy fő 
értéklánc felelős az Unió műanyag-
felhasználásának háromnegyedéért: 
csomagolás (40%), építőipar (20%), 
autógyártás (9%) és elektronika (6%); 
hangsúlyozza, hogy a műanyag jelenlegi 
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újrafeldolgozási aránya az Unióban 
nagyon alacsony; drasztikus és kötelező 
intézkedéseket sürget a műanyag 
használatának csökkentése érdekében; 
emlékeztet arra, hogy számos műanyag 
elemet olyan módon terveztek, ami 
megnehezíti vagy lehetetlenné teszi az 
újrahasznosítást; felhívja a Bizottságot, 
hogy vezessen kötelező előírásokat a 
terméktervezésre vonatkozóan, a 
szennyeződések megelőzése és a termékek 
életciklusa végén történő szétszerelésének 
megkönnyítése érdekében; hangsúlyozza, 
hogy az Uniónak és a tagállamoknak 
támogatniuk kell a műanyag-
újrafeldolgozás jelentős másodlagos 
anyagiparának létrehozását;

Or. en

Módosítás 54
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
1 ac bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1ac. emlékeztet arra, hogy a 
körforgásos termelésből származó 
erőforrás-növekedés különösen jelentős az 
alumínium esetében, mivel az 
újraolvasztáshoz az új alumínium 
előállításához szükséges energiának 
mindössze 5%-a szükséges, ami jelentősen 
csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást; 
hangsúlyozza, hogy bár az épületekből és 
a gépjárművekből származó 
alumíniumgyűjtés már most is jelentős, de 
a fogyasztói termékek terén ez az arány 
sokkal alacsonyabb; kéri az 
italdobozokéhoz hasonló visszaváltó 
rendszer bevezetését és elterjesztését az 
egész Unióban; kéri a terméktervezésre 
vonatkozó kötelező érvényű szabványok 
bevezetését annak érdekében, hogy az 
alumínium alkatrészek a szétszerelés 
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során könnyen elkülöníthetők legyenek;

Or. en

Módosítás 55
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
1 ad bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1ad. hangsúlyozza, hogy az építőipar a 
körforgásos gazdaság és a 
kibocsátáscsökkentés egymást kiegészítő 
jellegének kulcsfontosságú területe; kéri, 
hogy vezessenek be kötelező 
környezetvédelmi tervezési 
követelményeket az építőanyagok 
hatékonyságának és 
újrafelhasználhatóságának javítása 
érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa az egységes építési szabványok 
és gyakorlatok alkalmazását, és 
ösztönözze az újrahasznosított beton 
használatát; felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül az építési termékekről szóló 
rendeletet, hogy lehetővé tegye az építési 
termékekre vonatkozó, uniós szintű, 
termékspecifikus környezetvédelmi 
előírások létrehozását; hangsúlyozza, 
hogy a vas- és acéltermékeket el kell 
különíteni az épületek lebontásakor;

Or. en

Módosítás 56
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
1 ae bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1ae. hangsúlyozza az egyszer 
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használatos termékek, különösen a 
műanyagok hosszú távú, fenntartható 
termékekkel, például újrahasznosított 
fával történő helyettesítésében rejlő, még 
mindig kihasználatlan előnyöket; felhívja 
a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
ösztönözzék a fa lépcsőzetesség elve 
szerinti leghatékonyabb felhasználását, és 
biztosítsák, hogy a biológiai eredetű 
anyagok, beleértve az összes fahulladékot 
is, visszakerülnek az értékláncba, a 
környezettudatos tervezés ösztönzése és az 
újrahasznosítási célok növelése révén, 
valamint a termékek előállítása során a 
másodlagos fa-nyersanyagok 
felhasználását előmozdítva, mielőtt 
élettartamuk végén ezek az anyagok 
elégetésre kerülnek;

Or. en

Módosítás 57
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
1 af bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1af. aggodalmát fejezi ki az egyik 
legnagyobb iparággá fejlődött elektromos 
és elektronikus ipar környezeti és 
társadalmi hatásai miatt; sürgeti a 
Bizottságot, hogy a körforgásos 
elektronikai kezdeményezés előkészítése 
során vegye figyelembe a termék teljes 
élettartamát, beleértve az 
anyagfelhasználást, a gyártásból 
származó üvegházhatású-gáz kibocsátást, 
a vegyi anyagok használatát és a keletkező 
hulladékot, valamint a nyersanyagok 
kinyerését és előállítását;

Or. en
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Módosítás 58
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
1 ag bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1ag. felhívja a tagállamokat, hogy 
maximalizálják és támogassák az anyagok 
újrafelhasználását, újrahasznosítását és 
visszanyerését, többek között közbeszerzési 
stratégiáikban és államilag finanszírozott 
felújítási és építési projektjeikben, például 
a zöld közbeszerzési (GPP) célok 
felülvizsgálatával és az épületek 
felújítására vonatkozó 
energiahatékonysági, környezetvédelmi és 
társadalmi követelmények 
egyszerűsítésével;

Or. en

Módosítás 59
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
1 ah bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1ah. hangsúlyozza, hogy szükség van az 
építési és bontási hulladék megfelelő 
kezelésére és csökkentésére; megjegyzi, 
hogy az összes építési hulladék megfelelő 
és biztonságos kezelése érdekében, 
továbbá az építőanyagok 
újrafeldolgozására vagy 
újrafelhasználására, valamint a 
hulladékáramokban található veszélyes 
anyagok biztonságos kezelésére, 
eltávolítására és helyettesítésére begyűjtési 
és visszavételi rendszereket, valamint 
szelektív hulladékgyűjtő létesítményeket 
kell létrehozni az épülethasználók és a 
munkavállalók egészsége, valamint a 
környezet védelme érdekében; felszólítja a 
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Bizottságot, hogy a körforgásos 
gazdaságra vonatkozó cselekvési terv és a 
fenntartható épített környezetre vonatkozó 
stratégia részeként javasoljon konkrét 
intézkedéseket ezekre a kérdésekre 
vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 60
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
1 ai bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1ai. felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa a hatékony építőanyagokkal 
kapcsolatos kutatási és fejlesztési (K+F) 
programokat, és a szociális helyzetet 
figyelembe véve felhív egy alacsony 
költségű, megújuló energiára alapuló 
fűtési rendszer bevezetésére a vidéki és a 
távoli területeken;

Or. en

Módosítás 61
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
1 aj bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1aj. kéri a Bizottságot, hogy fontolja 
meg egy digitális termékútlevél 
bevezetését, amelynek átlátható 
termékinformációkat kell nyújtania a 
termékek környezeti és társadalmi 
hatásairól, beleértve a termék 
élettartamára, valamint a javítási 
szolgáltatások és pótalkatrészek 
elérhetőségére vonatkozó információkat;
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Or. en

Módosítás 62
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az anyagokra, 
folyamatokra, technológiákra és 
termékekre, valamint azok ipari 
felfuttatására irányuló kutatás világszinten 
versenyelőnyhöz juttathatja az európai 
vállalatokat; úgy véli, hogy egyes 
értékláncok lerövidítése ellenállóbbá, 
versenyképesebbé és jövedelmezőbbé 
tenné az európai ipari ökoszisztémákat, 
valamint elősegítené az Unió stratégiai 
autonómiájának megteremtését;

2. hangsúlyozza, hogy az anyagokra, 
folyamatokra, technológiákra, termékekre, 
és innovatív körforgásos üzleti 
modellekre, valamint azok ipari 
felfuttatására irányuló kutatás világszinten 
versenyelőnyhöz juttathatja az európai 
vállalatokat; úgy véli, hogy az értékláncok 
lerövidítése, diverzifikálása és 
fenntarthatóbbá tétele ellenállóbbá, 
versenyképesebbé és jövedelmezőbbé 
tenné az európai ipari ökoszisztémákat; 
hangsúlyozza továbbá, hogy a megelőzés, 
az újrafelhasználás, az újragyártás és a 
javítás terén folytatott kutatás korlátozott, 
hátrányos helyzetben van és 
alulfinanszírozott az újrafeldolgozás 
kutatásához képest; hangsúlyozza e 
tekintetben annak fontosságát, hogy a 
megelőzés, a termékek újrafelhasználása, 
javíthatósága, fejleszthetősége és 
újragyártása, az értékláncok, valamint a 
körkörös üzleti modellek és a 
termékinfrastruktúrák terén végzett 
kutatások prioritását és finanszírozását 
jelentősen növeljék;

Or. en

Módosítás 63
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az anyagokra, 
folyamatokra, technológiákra és 
termékekre, valamint azok ipari 
felfuttatására irányuló kutatás világszinten 
versenyelőnyhöz juttathatja az európai 
vállalatokat; úgy véli, hogy egyes 
értékláncok lerövidítése ellenállóbbá, 
versenyképesebbé és jövedelmezőbbé 
tenné az európai ipari ökoszisztémákat, 
valamint elősegítené az Unió stratégiai 
autonómiájának megteremtését;

2. hangsúlyozza, hogy az anyagokra, 
folyamatokra, technológiákra és 
termékekre, valamint azok ipari 
felfuttatására irányuló kutatás világszinten 
versenyelőnyhöz juttathatja az európai 
vállalatokat; úgy véli, hogy egyes 
értékláncok lerövidítése ellenállóbbá, 
versenyképesebbé és jövedelmezőbbé 
tenné az európai ipari ökoszisztémákat, 
valamint elősegítené az Unió stratégiai 
autonómiájának megteremtését; a 
hatékony uniós körforgásos ipar 
érdekében az ágazatok közötti szinergia 
kialakítása támogatja az ipari újjáépítést 
és a klímasemlegesség célkitűzései felé 
történő méltányos átállást.

Or. en

Módosítás 64
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az anyagokra, 
folyamatokra, technológiákra és 
termékekre, valamint azok ipari 
felfuttatására irányuló kutatás világszinten 
versenyelőnyhöz juttathatja az európai 
vállalatokat; úgy véli, hogy egyes 
értékláncok lerövidítése ellenállóbbá, 
versenyképesebbé és jövedelmezőbbé tenné 
az európai ipari ökoszisztémákat, valamint 
elősegítené az Unió stratégiai 
autonómiájának megteremtését;

2. hangsúlyozza, hogy a körforgásos 
anyagokra, folyamatokra, technológiákra, 
termékekre, üzleti modellekre, valamint 
azok ipari felfuttatására irányuló kutatás 
világszinten versenyelőnyhöz juttathatja az 
európai vállalatokat; úgy véli, hogy egyes 
értékláncok diverzifikálása, lerövidítése és 
fenntarthatóbbá tétele ellenállóbbá, 
versenyképesebbé és virágzóvá tenné az 
európai ipari ökoszisztémákat, valamint 
elősegítené az Unió stratégiai 
autonómiájának megteremtését;

Or. en

Módosítás 65
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Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az anyagokra, 
folyamatokra, technológiákra és 
termékekre, valamint azok ipari 
felfuttatására irányuló kutatás világszinten 
versenyelőnyhöz juttathatja az európai 
vállalatokat; úgy véli, hogy egyes 
értékláncok lerövidítése ellenállóbbá, 
versenyképesebbé és jövedelmezőbbé 
tenné az európai ipari ökoszisztémákat, 
valamint elősegítené az Unió stratégiai 
autonómiájának megteremtését;

2. hangsúlyozza, hogy a 
környezetbarát vegyiparra, fenntartható 
anyagokra, folyamatokra, technológiákra 
és termékekre, valamint azok ipari 
felfuttatására irányuló kutatás világszinten 
versenyelőnyhöz juttathatja az európai 
vállalatokat; úgy véli, hogy egyes 
értékláncok lerövidítése ellenállóbbá, 
versenyképesebbé és jövedelmezőbbé 
tenné az európai ipari ökoszisztémákat, 
valamint elősegítené az Unió stratégiai 
autonómiájának megteremtését;

Or. en

Módosítás 66
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tom Berendsen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az anyagokra, 
folyamatokra, technológiákra és 
termékekre, valamint azok ipari 
felfuttatására irányuló kutatás 
világszinten versenyelőnyhöz juttathatja 
az európai vállalatokat; úgy véli, hogy 
egyes értékláncok lerövidítése 
ellenállóbbá, versenyképesebbé és 
jövedelmezőbbé tenné az európai ipari 
ökoszisztémákat, valamint elősegítené az 
Unió stratégiai autonómiájának 
megteremtését;

2. hangsúlyozza, hogy körforgásos 
gazdasági stratégiák alkalmazásával az 
európai vállalatok csökkenthetik a szűkös 
természeti erőforrásoktól való 
függőségüket, védekezhetnek az 
áringadozásokkal szemben, csökkenthetik 
a gyártási költségeket és új bevételi 
forrásokat hozhatnak létre; ezáltal 
világszinten versenyelőnyhöz juthatnak és 
erősíthetik az Unió stratégiai 
autonómiáját;

Or. en
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Módosítás 67
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az anyagokra, 
folyamatokra, technológiákra és 
termékekre, valamint azok ipari 
felfuttatására irányuló kutatás világszinten 
versenyelőnyhöz juttathatja az európai 
vállalatokat; úgy véli, hogy egyes 
értékláncok lerövidítése ellenállóbbá, 
versenyképesebbé és jövedelmezőbbé 
tenné az európai ipari ökoszisztémákat, 
valamint elősegítené az Unió stratégiai 
autonómiájának megteremtését;

2. hangsúlyozza, hogy az anyagokra, 
folyamatokra, technológiákra és 
termékekre, valamint azok ipari 
felfuttatására irányuló kutatás világszinten 
versenyelőnyhöz juttathatja az európai 
vállalatokat; úgy véli, hogy egyes 
értékláncok lerövidítése ellenállóbbá, 
versenyképesebbé és jövedelmezőbbé 
tenné az európai ipari ökoszisztémákat, 
valamint elősegítené az Unió nyílt 
stratégiai autonómiájának megteremtését;

Or. en

Módosítás 68
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az anyagokra, 
folyamatokra, technológiákra és 
termékekre, valamint azok ipari 
felfuttatására irányuló kutatás világszinten 
versenyelőnyhöz juttathatja az európai 
vállalatokat; úgy véli, hogy egyes 
értékláncok lerövidítése ellenállóbbá, 
versenyképesebbé és jövedelmezőbbé 
tenné az európai ipari ökoszisztémákat, 
valamint elősegítené az Unió stratégiai 
autonómiájának megteremtését;

2. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
anyagokra, folyamatokra, technológiákra 
és termékekre, valamint azok ipari 
felfuttatására irányuló kutatás előnyhöz 
juttathatja az európai vállalatokat, valamint 
az lakosságot és a környezetet is; úgy véli, 
hogy egyes értékláncok lerövidítése 
fenntartható, igazságos és ellenálló 
európai ipari ökoszisztémákat 
eredményezne;

Or. en

Módosítás 69
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Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot, hogy az 
Európai horizont program tevékenységeit 
a kutatás és az innováció támogatása felé 
terelje, az ipari folyamatok 
hatékonyságának növelése, innovatív és 
fenntartható termékek, folyamatok, 
technológiák és szolgáltatások fejlesztése, 
valamint a körforgásos gazdaság nem 
technológiai megoldásainak kidolgozása 
érdekében, különösen a körforgásos 
iparágak és a körforgásos biológiai alapú 
megoldások területén.

Or. en

Módosítás 70
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza a faalapú anyagok 
alapvető szerepét a fosszilis alapú vagy 
nagyobb környezeti lábnyommal bíró 
alternatívák helyettesítésében az olyan 
ágazatokban, mint az üzemanyag-
szállítás, építőipar, a textilipar, a vegyipar 
és a csomagolóipar, továbbá, hogy az 
ilyen anyagok helyettesítésével járó 
éghajlati és környezeti előnyöket teljes 
mértékben figyelembe kell venni;

Or. en
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Módosítás 71
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a kritikus 
nyersanyagok rendelkezésre állása 
stratégiai kérdés az európai iparágak 
számára; az értékes nyersanyagok 
visszanyerése, a másodlagos anyagok 
felhasználása, valamint az 
újrahasznosítás és a biogazdaság fontos 
szerepet játszik Európa 
nyersanyagellátásának biztosításában;

Or. en

Módosítás 72
Grzegorz Tobiszowski
az ECR képviselőcsoport nevében
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a körforgásos 
gazdaságra vonatkozó cselekvési tervbe 
feltétlenül be kell építeni a szélerőművek 
és a fotovoltaikus erőművek létesítése 
során felhasznált anyagok 
ártalmatlanítását és újrafelhasználását 
lehetővé tevő technológiák fejlesztésére 
irányuló erőfeszítéseket;

Or. en

Módosítás 73
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz
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Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a körkörös gazdaság 
területén a kutatásoknak elsősorban a 
szén-dioxid-semleges és a szén-dioxid-
mentes technológiákra kell irányulniuk;

Or. en

Módosítás 74
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy az uniós 
piacon a fenntartható, alacsony 
kibocsátású termékeknek kell normává 
válniuk, és hogy az új fenntartható 
termékpolitikai keretet az erőforrás-
felhasználás csökkentésének, a 
gazdaságban az érték megtartásának, a 
hulladékkeletkezés megelőzésének, a 
„hulladékból történő tervezésnek” és a 
fogyasztói előnyöknek kell vezérelniük; 
hangsúlyozza, hogy a kkv-k és az induló 
innovatív vállalkozások különleges 
szerepet játszanak a körforgásos 
gazdaságra való átállásban;

Or. en

Módosítás 75
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2b. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy dolgozzanak ki olyan 
politikákat, amelyek támogatják az 
anyagok, folyamatok, technológiák és 
termékek kutatását, valamint azok ipari 
felfuttatását, ami lerövidítené az 
értékláncokat és csökkentené azok számát, 
ezáltal ellenállóbbá, versenyképesebbé és 
nyereségesebbé téve az európai ipari 
ökoszisztémákat;

Or. en

Módosítás 76
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza a fenntartható 
terméktervezés fontosságát a körforgásos 
gazdaság erősítése terén; üdvözli a 
Bizottság szándékát, hogy javaslatot 
tegyen a fenntartható termékpolitikára 
vonatkozó jogalkotási kezdeményezésre és 
kiterjessze a környezetbarát tervezésről 
szóló irányelv hatályát;

Or. en

Módosítás 77
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, 
Susana Solís Pérez

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. úgy véli, hogy az Európai horizont 
program célkitűzéseinek a következőket 
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kell tartalmazniuk:
- megfizethető, áttörést jelentő innovációk 
kifejlesztése, és a fejlett technológiák és 
folyamatok, valamint innovatív 
megoldások kombinációjának 
alkalmazása, hogy minden erőforrásból a 
maximális érték legyen kinyerhető;
- a biogazdaság elősegítése, olyan 
biológiai alapú innováción keresztül, ami 
magában foglalja a biomassza 
fenntartható beszerzését, ipari 
feldolgozását, valamint a szárazföldi és 
tengeri biomassza átalakítását bioalapú 
anyagokká és termékekké;
- a rendszerszintű ökoinnovatív 
megoldások, új üzleti modellek, piacok és 
beruházások előmozdítása, az 
infrastruktúra kiépítésének elősegítése, a 
fogyasztói magatartás társadalmi 
innovációjának változásai, valamint a 
teljes értékláncon keresztül több érdekelt 
fél együttműködését ösztönző irányítási 
modellek támogatása, annak biztosítása 
érdekében, hogy a tervezett 
rendszerváltozás jobb eredményeket érjen 
el;

Or. en

Módosítás 78
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Tom Berendsen

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. hangsúlyozza, hogy az 
újrafeldolgozásra vonatkozó minőségi 
követelmények és kvóták létrehozása 
fontos előfeltétele az újrahasznosított 
műanyagok stabil piaca megteremtésének, 
és hogy a zöld közbeszerzés fontos 
szerepet játszhat e piac fejlesztésében;
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Or. en

Módosítás 79
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. elismeri, hogy a körforgásos 
gazdaságban az erdészeti ágazat a 
fatermékek szén-dioxid tárolása és az 
anyagok helyettesítése révén jelentős 
előnyökkel jár az éghajlatváltozás 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy 
előtérbe kell helyezni a fa fenntartható 
építőanyagként való felhasználását, mivel 
lehetővé teszi a fenntartható gazdaság 
irányába történő átállást; ösztönzi a 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 
különböző piaci alapú mechanizmusokat 
annak érdekében, hogy ösztönözze a 
fosszilis tüzelőanyagok éghajlati hatásaik 
szempontjából előnyösebb, megújuló 
nyersanyagokkal való helyettesítését;

Or. en

Módosítás 80
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. hangsúlyozza az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
keretében a tudományos és innovációs 
társulások szerepét az egyetemek, a 
kutatószervezetek és a vállalkozások, 
különösen a kkv-k közötti kapcsolat 
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létrehozásában, a körforgásos gazdaságra 
vonatkozó innovatív megoldások és 
kezdeményezések kidolgozása során, ami 
az európai zöld megállapodás céljainak 
eléréséhez az egyik kulcsfontosságú 
eszköz.

Or. en

Módosítás 81
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
kémiai újrafeldolgozásra irányuló 
kutatási erőfeszítéseket, az ugyanis a 
szerves és mechanikus újrafeldolgozással 
párosítva technológiasemleges keretet hoz 
létre;

törölve

Or. en

Módosítás 82
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
kémiai újrafeldolgozásra irányuló 
kutatási erőfeszítéseket, az ugyanis a 
szerves és mechanikus újrafeldolgozással 
párosítva technológiasemleges keretet hoz 
létre;

törölve

Or. en
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Módosítás 83
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
kémiai újrafeldolgozásra irányuló kutatási 
erőfeszítéseket, az ugyanis a szerves és 
mechanikus újrafeldolgozással párosítva 
technológiasemleges keretet hoz létre;

3. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
kémiai újrafeldolgozásra irányuló kutatási 
erőfeszítéseket, az ugyanis a szerves és 
mechanikus újrafeldolgozással párosítva 
technológiasemleges keretet hoz létre; az 
ilyen erőfeszítéseknek az 
energiahatékonyság javítására, az ÜHG-
kibocsátás csökkentésére, a 
szennyeződésmentes végtermékek 
biztosítására és a melléktermékek kémiai 
újrafeldolgozási technológiákkal történő 
megfelelő kezelésére kell irányulniuk; úgy 
véli, hogy a hulladékból energiát előállító 
folyamatok nem tekinthetők kémiai 
újrafeldolgozásnak;

Or. en

Módosítás 84
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
kémiai újrafeldolgozásra irányuló kutatási 
erőfeszítéseket, az ugyanis a szerves és 
mechanikus újrafeldolgozással párosítva 
technológiasemleges keretet hoz létre;

3. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
kémiai újrafeldolgozásra irányuló kutatási 
erőfeszítéseket, az ugyanis a szerves és 
mechanikus újrafeldolgozással párosítva 
technológiasemleges keretet hoz létre; 
felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a 
vegyi anyagok újrafeldolgozási láncainak 
erőfeszítéseit az innováció, harmonizált 
politikák és a jelenleg elégetésre kerülő 
műanyaghulladék hasznosítását célzó 
egyértelmű lehetőségek támogatásával; 

Or. it
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Módosítás 85
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
kémiai újrafeldolgozásra irányuló kutatási 
erőfeszítéseket, az ugyanis a szerves és 
mechanikus újrafeldolgozással párosítva 
technológiasemleges keretet hoz létre;

3. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
kiváló minőségű kémiai anyagok 
újrafeldolgozására irányuló kutatási 
erőfeszítéseket is, különösen az 
értéknövelő újrahasznosításra 
összpontosítva, az ugyanis az ellenálló és 
újrahasználható műanyagok forgalomba 
hozatalára vonatkozó törekvéssel, a 
szennyeződésmentesítéssel és a szerves és 
mechanikus újrafeldolgozással párosítva 
fenntarthatóbb keretet hoz létre;

Or. en

Módosítás 86
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
kémiai újrafeldolgozásra irányuló kutatási 
erőfeszítéseket, az ugyanis a szerves és 
mechanikus újrafeldolgozással párosítva 
technológiasemleges keretet hoz létre;

3. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
klímabarát, energiatakarékos és 
változatos felhasználási lehetőségekkel 
rendelkező kémiai újrafeldolgozásra 
irányuló kutatási erőfeszítéseket, az 
ugyanis a szerves és mechanikus 
újrafeldolgozással párosítva 
technológiasemleges keretet hoz létre;

Or. en
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Módosítás 87
Martin Hojsík, Katalin Cseh

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
kémiai újrafeldolgozásra irányuló kutatási 
erőfeszítéseket, az ugyanis a szerves és 
mechanikus újrafeldolgozással párosítva 
technológiasemleges keretet hoz létre;

3. hangsúlyozza a kémiai 
újrafeldolgozás terén folytatott további 
kutatás fontosságát beleértve azok szerves 
és mechanikus újrafeldolgozást kiegészítő 
környezeti teljesítményét;

Or. en

Módosítás 88
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza ezenkívül azokat a 
kihasználatlan előnyöket, amelyek az 
egyszer használatos termékek, különösen 
a műanyagtermékek fenntartható faalapú 
termékekkel való helyettesítésével járnak; 
kiemeli, hogy fokozni kell a faalapú 
termékek körforgásos használatát is, 
megújuló erőforrásaink felhasználásának 
javítása, a hatékony erőforrás-
felhasználás előmozdítása, a 
hulladékcsökkentés és a szén 
életciklusának növelése céljából, a 
fenntartható és helyi körforgásos 
biogazdaság fejlesztése érdekében;

Or. en

Módosítás 89
Grzegorz Tobiszowski
az ECR képviselőcsoport nevében
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Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza az oktatás, valamint 
a termelők és fogyasztók magatartásában 
bekövetkező változás szerepét a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési tervben; különösen a 
körforgásos gazdasággal összhangban 
lévő fogyasztási minták ösztönzésének 
fontosságára hívja fel a figyelmet, 
valamint az új, innovatív üzleti modellek 
támogatásának fontosságára;

Or. en

Módosítás 90
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy elő kell 
mozdítani a magas színvonalú 
újrafeldolgozást, valamint fenn kell 
tartani a tiszta és fenntartható, zárt 
anyagkörforgást; felhívja a Bizottságot, 
hogy az egyenlő uniós versenyfeltételek 
biztosítása érdekében a primer és az 
újrahasznosított anyagok terén is 
ugyanazokat a vegyi anyagokra vonatkozó 
biztonsági követelményeket alkalmazza;

Or. en

Módosítás 91
Martin Hojsík, Katalin Cseh

Véleménytervezet
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3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. sürgeti a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot olyan intézkedésekre, amelyek 
biztosítják a műanyaghulladékok Unión 
belüli kereskedelmének átláthatóságát és 
nyomon követhetőségét, többek között 
digitális eszközökkel és tanúsítási kerettel, 
hogy biztosítsa a körforgásos gazdaság 
elveivel összhangban történő kezelést;

Or. en

Módosítás 92
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a Bizottságot, hogy 
harmonizálja európai szinten az 
újrafeldolgozási arányra és az 
újrafeldolgozott tartalmakra vonatkozó 
hatályos szabályozásokat; 

Or. it

Módosítás 93
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 
hogy javaslatot tesz az élelmiszer-hulladék 
csökkentésére vonatkozó célkitűzésre; 
hangsúlyozza, hogy a biomassza értékét 
maximalizálni kell, többek között a szerves 
hulladék elkülönítésének növelésével és 
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kezelésének javításával; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a szerves hulladék nagyfokú 
elkülönítését, és ösztönözzék a szerves 
hulladékokból származó tápanyagok 
visszatérését a talajba, annak megújuló 
energia előállítására való felhasználását, 
a zöld vegyipart és egyéb termékeket, 
amennyiben azok megvalósíthatók és 
környezeti szempontból előnyösek.

Or. en

Módosítás 94
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Róża Thun und Hohenstein, Sara Skyttedal, Tom 
Berendsen

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza a fentiek tükrében 
annak fontosságát, hogy az Európai 
horizont, a kohéziós politika, a LIFE 
program, az innovációs alap és az 
InvestEU megerősítésével javítani kell a 
körforgásos gazdaság területén végzett 
kutatási és innovációs projektek forráshoz 
jutásának lehetőségét;

Or. en

Módosítás 95
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Tomas Tobé, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. ismételten hangsúlyozza, hogy az 
erdőalapú ágazat jelentős mértékben 
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hozzájárul a körforgásos bioalapú 
gazdaságok fejlődéséhez az EU-ban; 
hangsúlyozza az erdőalapú ágazat és a 
biogazdaság kulcsfontosságúak az 
európai zöld megállapodás céljainak és az 
klímasemlegesség 2050-re kitűzött 
céljának elérésében; hangsúlyozza, hogy 
2015-ben a biogazdaság becslések szerint 
több mint 2,3 billió euró értékű piacot és 
20 millió munkahelyet jelentett, és az 
Unió teljes foglalkoztatottságának 8,2%-át 
biztosította; megjegyzi, hogy a 
Horizont 2020 keretprogramon belül a 
biogazdasághoz kapcsolódó kutatásra és 
innovációra fordított minden euró 
hozzávetőleg 10 euró hozzáadott értéket 
teremt;

Or. en

Módosítás 96
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a modern 
újrahasznosítási és visszanyerési 
technológiák folyamatainak és 
eredményeinek egészségügyi és környezeti 
hatásait még az ösztönzésük előtt, az ipar 
szintjén alaposan kiértékelik, ugyanakkor 
biztosítva az értékelési eljárás és a 
következtetések átláthatóságát is;

Or. en

Módosítás 97
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Véleménytervezet
3 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3d. hangsúlyozza, hogy a 
tagállamoknak a hulladékhierarchiával 
összhangban el kell távolodniuk a 
hulladéklerakástól és -égetéstől; felhívja a 
Bizottságot, hogy határozzon meg egy 
közös uniós szintű megközelítést a 
maradékhulladék kezelésére vonatkozóan, 
beleértve az „előkezelés” egységes keretbe 
foglalását, és a biológiai kezelés céljait.

Or. en

Módosítás 98
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
megfelelő ösztönző rendszereken és 
finanszírozási eszközökön, 
kapacitásépítésen és technikai 
segítségnyújtáson keresztül, valamint 
adminisztratív és jogi terheiket csökkentve 
több kis- és középvállalkozást tegyen 
alkalmassá a körforgásos gazdaságra;

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
megfelelő ösztönző rendszereken és 
finanszírozási eszközökön, 
kapacitásépítésen, jó gyakorlatok cseréjén, 
a piaci szereplők és potenciális üzleti 
partnerek összekapcsolása révén (a 
körforgásos gazdaság szemszögéből), és 
technikai segítségnyújtáson keresztül, 
valamint adminisztratív és jogi terheiket 
csökkentve több kis- és középvállalkozást 
tegyen alkalmassá a körforgásos 
gazdaságra; hangsúlyozza, hogy a kkv-
kban rejlő körforgásos potenciál nem 
korlátozódik az erőforrás-hatékonyság és 
a körforgásos erőforrás-áramlás 
növelésére, hanem új körforgásos üzleti 
modellekre is kiterjed, amelyek 
mindenekelőtt megakadályoznák az 
anyagi termékek gyártását;

Or. en
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Módosítás 99
Josianne Cutajar

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
megfelelő ösztönző rendszereken és 
finanszírozási eszközökön, 
kapacitásépítésen és technikai 
segítségnyújtáson keresztül, valamint 
adminisztratív és jogi terheiket csökkentve 
több kis- és középvállalkozást tegyen 
alkalmassá a körforgásos gazdaságra;

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
megfelelő ösztönző rendszereken és 
finanszírozási eszközökön, 
kapacitásépítésen és technikai 
segítségnyújtáson keresztül, valamint 
adminisztratív és jogi terheiket csökkentve 
több kis- és középvállalkozást tegyen 
alkalmassá a körforgásos gazdaságra; 
hangsúlyozza, hogy a „körforgásos 
gazdaságra vonatkozó új cselekvési terv” 
című bizottsági közlemény által előírt 
„javításhoz való jog” előnyös lesz a 
fogyasztók számára, és arra fogja 
ösztönözni a kkv-kat, hogy belépjenek a 
javítási piaci szegmensbe;

Or. en

Módosítás 100
Grzegorz Tobiszowski
az ECR képviselőcsoport nevében
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión, Robert Roos

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
megfelelő ösztönző rendszereken és 
finanszírozási eszközökön, 
kapacitásépítésen és technikai 
segítségnyújtáson keresztül, valamint 
adminisztratív és jogi terheiket csökkentve 
több kis- és középvállalkozást tegyen 

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
megfelelő ösztönző rendszereken és 
finanszírozási eszközökön, 
kapacitásépítésen és technikai 
segítségnyújtáson keresztül, valamint 
adminisztratív és jogi terheiket csökkentve 
több kis- és középvállalkozást tegyen 
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alkalmassá a körforgásos gazdaságra; alkalmassá a körforgásos gazdaságra; 
hangsúlyozza, hogy a körforgásos 
gazdasághoz kapcsolódó rendeletek és 
irányelvek bevezetése mellett külön kkv-
hatásvizsgálatot kell végezni;

Or. en

Módosítás 101
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
megfelelő ösztönző rendszereken és 
finanszírozási eszközökön, 
kapacitásépítésen és technikai 
segítségnyújtáson keresztül, valamint 
adminisztratív és jogi terheiket csökkentve 
több kis- és középvállalkozást tegyen 
alkalmassá a körforgásos gazdaságra;

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
megfelelő ösztönző rendszereken és 
finanszírozási eszközökön, 
kapacitásépítésen – beleértve a vezetői 
készségek területét – és technikai 
segítségnyújtáson keresztül, valamint 
adminisztratív és jogi terheiket csökkentve 
több kis- és középvállalkozást tegyen 
alkalmassá a körforgásos gazdaságra;

Or. en

Módosítás 102
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
megfelelő ösztönző rendszereken és 
finanszírozási eszközökön, 
kapacitásépítésen és technikai 
segítségnyújtáson keresztül, valamint 

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
megfelelő ösztönző rendszereken és 
finanszírozási eszközökön, 
kapacitásépítésen és technikai 
segítségnyújtáson keresztül, valamint 
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adminisztratív és jogi terheiket csökkentve 
több kis- és középvállalkozást tegyen 
alkalmassá a körforgásos gazdaságra;

adminisztratív és jogi terheiket csökkentve 
több mikro-, kis- és középvállalkozást 
tegyen alkalmassá a körforgásos 
gazdaságra;

Or. en

Módosítás 103
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
megfelelő ösztönző rendszereken és 
finanszírozási eszközökön, 
kapacitásépítésen és technikai 
segítségnyújtáson keresztül, valamint 
adminisztratív és jogi terheiket csökkentve 
több kis- és középvállalkozást tegyen 
alkalmassá a körforgásos gazdaságra;

4. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 
megfelelő ösztönző rendszereken és 
finanszírozási eszközökön, 
kapacitásépítésen és technikai 
segítségnyújtáson keresztül, valamint 
adminisztratív terheiket csökkentve több 
kis- és középvállalkozást tegyen 
alkalmassá a körforgásos gazdaságra;

Or. en

Módosítás 104
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. elismeri, hogy a körforgásos 
gazdaság elveivel összhangban már 
számos akkumulátor-technológia esetében 
léteznek jól működő, piaci alapú 
begyűjtési és újrahasznosítási rendszerek, 
és zárt ciklusú folyamatok; felhívja 
azonban a Bizottságot, hogy javasoljon 
környezettudatos tervezési 
követelményeket az akkumulátorokra 
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vonatkozóan, annak érdekében, hogy az 
újrafeldolgozhatóság már a tervezés során 
biztosított legyen, hiszen az európai 
közlekedési ágazat a villamosítás útjára 
lép; úgy véli, hogy az akkumulátorok 
újrafeldolgozási rendszereinek 
megerősítése biztosíthatja a körforgásos 
akkumulátorgyártáshoz szükséges 
nyersanyagok jelentős részét az EU-ban;

Or. en

Módosítás 105
Pernille Weiss

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékezteti a Bizottságot arra, 
hogy az Európai Parlament támogatja az 
„európai klímarendelet” elfogadását, 
amely ágazatspecifikus „éghajlat-politikai 
partnerségek” uniós szintű létrehozását 
javasolja, amely a legfontosabb érdekelt 
feleket (például az ipar, a civil szervezetek, 
a kutatóintézetek, a kkv-k, a 
szakszervezetek és a munkaadói 
szervezetek képviselőit) egyesíti, és elő kell 
segítenie a bevált gyakorlatok cseréjét, az 
európai „szén-dioxid-mentesítés útjára 
lépők” által, és a Bizottság központi 
tanácsadó szerveként kell működnie az 
éghajlatváltozással kapcsolatos jövőbeli 
jogalkotási javaslatok elfogadásakor;

Or. en

Módosítás 106
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a körforgásos 
gazdaságra vonatkozó cselekvési terv 
végrehajtása kiváló lehetőségeket kínál a 
fenntarthatóságban rejlő előnyöket 
kiaknázó helyi agrár-élelmiszeripari, 
textil- és építőipari kkv-k számára a 
foglalkoztatás és versenyképesség terén, 
ugyanakkor azon kkv-k számára is, 
amelyek a környezettudatos tervezésre 
vonatkozó magasabb szintű szabványokra 
válaszolva élnek a termékek tartóssága, 
újrafelhasználhatósága és javíthatósága 
(ideértve a „javításhoz való jogot”) terén 
kínálkozó jelentős üzleti és innovációs 
lehetőségekkel;

Or. en

Módosítás 107
Ivars Ijabs, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, Bart Groothuis, 
Susana Solís Pérez

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza az Európai 
Innovációs és Technológiai Intézet 
keretében a tudományos és innovációs 
társulások szerepét az egyetemek, a 
kutatószervezetek és a vállalkozások, 
különösen a kkv-k közötti kapcsolat 
létrehozásában, a körforgásos gazdaságra 
vonatkozó innovatív megoldások és 
kezdeményezések kidolgozása során, ami 
az európai zöld megállapodás céljainak 
eléréséhez az egyik kulcsfontosságú 
eszköz.

Or. en
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Módosítás 108
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. támogatja a Bizottság 
kezdeményezését annak biztosítására, 
hogy az EIT tudományos és innovációs 
társulásai nyitottabbá váljanak a kkv-k 
számára, növelve a lehetőségeiket arra, 
hogy részt vegyenek a helyi innovációs 
ökoszisztémában, a digitális és zöld átállás 
érdekében;

Or. en

Módosítás 109
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 
akadályozhatja a használt akkumulátorok 
újrafelhasználását az, hogy az 
akkumulátorokról szóló irányelv az 
újrafelhasználástól függetlenül 
hulladékként sorolja be a használt 
akkumulátorokat; elismeri, hogy az 
újrafelhasznált akkumulátorokat nem 
dolgozzák fel újra és hogy a biztonsági 
előírásokat nem ellenőrzik, amikor az 
akkumulátort az eredetileg tervezettől 
eltérő jellemzőkkel rendelkező 
alkalmazásokra használják fel; felhívja a 
Bizottságot, hogy a gyártói felelősségét, a 
teljesítményre és biztonságra vonatkozó 
garanciákkal együtt, hárítsa át az 
újragyártó szereplőre, amely újra bevezeti 
az akkumulátort a piacra; felszólítja a 
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Bizottságot, hogy tisztázza a kiterjesztett 
gyártói felelősség kérdését az 
újrahasznosított akkumulátorokkal 
kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 110
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. kéri a Bizottságot egy kkv-
eszköztár fejlesztésére és előmozdítására, 
a fenntartható vállalatpolitikák 
érdekében, beleértve a vállalati társadalmi 
és környezeti felelősségvállalást, a 
fenntartható számvitelt és jelentéstételt, 
valamint a hulladékszegény és 
körforgásos termelési és fogyasztási 
modellek, fenntartható ellátási láncok és 
energetikai auditok végrehajtásához 
szükséges eszközöket;

Or. en

Módosítás 111
Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felhívja a Bizottságot, hogy a 
kutatást végző szervezetek és az ipari 
szereplők közötti demonstrációk 
támogatásával könnyítse meg a kritikus 
fontosságú nyersanyagok – különösen a 
ritkaföldfémek – újrahasznosításába 
történő beruházásokat;
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Or. en

Módosítás 112
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. felhívja a Bizottságot, hogy az 
akkumulátorokról szóló irányelv 
felülvizsgálatakor javasolja az 
akkumulátorokra vonatkozó, a kritikus 
fémtartalmon alapuló összegyűjtési és 
újrafeldolgozási célérték ambiciózus 
megállapítását; kiemeli e tekintetben a 
piaci alapú mechanizmusok fontosságát a 
kritikus fontosságú nyersanyagok 
újrafelhasználásának ösztönzésében; 
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 
tovább támogassák az újrahasznosítási 
folyamatok és technológiák kutatását és 
innovációját az Európai horizont 
keretében, annak érdekében, hogy 
növeljék az akkumulátorok terén a 
körforgásos gazdaságban rejlő 
lehetőségeket; elismeri a kkv-k 
begyűjtéssel és újrahasznosítással 
foglalkozó vállalkozásokban betöltött 
szerepét;

Or. en

Módosítás 113
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. kéri a Bizottságot és a 
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tagállamokat, hogy hozzanak létre 
európai szintű visszaváltó rendszert az 
elemek és akkumulátorok számára, az 
akkumulátor-értéklánc körkörösségének 
és fenntarthatóságának javítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 114
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a digitális 
gazdaságra való átállás valamennyi 
ágazatban csökkentheti a környezeti 
lábnyomot, és fellendítheti a zöld átállást; 
rámutat arra, hogy mindazonáltal 
intézkedésekre van szükség az átállások 
rövid és középtávú költségeinek kezelése 
és igazságossá tétele érdekében;

5. megjegyzi, hogy a digitális 
gazdaságra való átállás csökkentheti egyes 
ágazatok környezeti lábnyomát; 
aggodalmát fejezi ki azonban amiatt, hogy 
a digitális ágazat messze nem 
elhanyagolható környezeti lábnyommal 
rendelkezik, hiszen a világ leggyorsabban 
növekvő hulladékáramáért1a, valamint a 
teljes üvegházhatású-gáz kibocsátás 
mintegy 3,8%-áért2a, és a globális 
vízfogyasztás 0,2%-áért3a felelős; rámutat 
arra, hogy intézkedésekre van szükség a 
digitális megoldások energetikai, 
környezetvédelmi és erőforrás-
felhasználási szempontból történő 
környezeti fenntarthatóságának 
biztosítása, valamint az átállások rövid és 
középtávú költségeinek kezelése és 
igazságossá tétele érdekében;

_________________
1a https://globalewaste.org/news/surge-
global-waste/ 
2a https://www.greenit.fr/environmental-
footprint-of-the-digital-world/
3a https://www.greenit.fr/environmental-
footprint-of-the-digital-world/ 
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Or. en

Módosítás 115
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a digitális 
gazdaságra való átállás valamennyi 
ágazatban csökkentheti a környezeti 
lábnyomot, és fellendítheti a zöld átállást; 
rámutat arra, hogy mindazonáltal 
intézkedésekre van szükség az átállások 
rövid és középtávú költségeinek kezelése 
és igazságossá tétele érdekében;

5. úgy véli, hogy a digitális 
gazdaságra való átállás számos ágazat 
környezeti lábnyomának csökkentésére 
kínál megoldásokat; megjegyzi azonban, 
hogy maguk a digitális technológiák 
összekapcsolódási kockázatokat is 
jelentenek mind az emberek mind a 
környezet számára; elengedhetetlennek 
tartja, hogy az Unió digitalizálása 
támogassa, és ne akadályozza a 
klímasemleges gazdaságra való átállást; 
rámutat arra, hogy mindazonáltal 
intézkedésekre van szükség az átállások 
rövid és középtávú költségeinek kezelése 
és igazságossá tétele érdekében;

Or. en

Módosítás 116
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Pascal Arimont, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, 
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a digitális 
gazdaságra való átállás valamennyi 
ágazatban csökkentheti a környezeti 
lábnyomot, és fellendítheti a zöld átállást; 
rámutat arra, hogy mindazonáltal 
intézkedésekre van szükség az átállások 
rövid és középtávú költségeinek kezelése 
és igazságossá tétele érdekében;

5. úgy véli, hogy a digitális 
gazdaságra való átállás valamennyi 
ágazatban csökkentheti a környezeti 
lábnyomot, és fellendítheti a zöld átállást; 
hangsúlyozza az ösztönzők létrehozásának 
fontosságát a dolgok internete (IoT), a 
prediktív karbantartás, a szervizelhetőség 
és a termékszolgáltatási rendszerek 
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területén, az új körforgásos üzleti 
modellek terjedésének gyorsítása 
érdekében; rámutat arra, hogy 
mindazonáltal intézkedésekre van szükség 
az átállások rövid és középtávú 
költségeinek kezelése és igazságossá tétele 
érdekében;

Or. en

Módosítás 117
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Csaba Molnár, Carlos Zorrinho

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a digitális 
gazdaságra való átállás valamennyi 
ágazatban csökkentheti a környezeti 
lábnyomot, és fellendítheti a zöld átállást; 
rámutat arra, hogy mindazonáltal 
intézkedésekre van szükség az átállások 
rövid és középtávú költségeinek kezelése 
és igazságossá tétele érdekében;

5. úgy véli, hogy a digitális 
gazdaságra való átállás valamennyi 
ágazatban csökkentheti a környezeti 
lábnyomot, és fellendítheti a zöld átállást; 
rámutat arra, hogy mindazonáltal 
intézkedésekre van szükség az átállások 
rövid és középtávú költségeinek kezelése 
és igazságossá, inkluzívabbá tétele 
érdekében; hangsúlyozza az érdekelt felek, 
köztük a civil társadalom és a közösség 
képviselőinek fontosságát.

Or. en

Módosítás 118
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a digitális 
gazdaságra való átállás valamennyi 
ágazatban csökkentheti a környezeti 
lábnyomot, és fellendítheti a zöld átállást; 
rámutat arra, hogy mindazonáltal 

5. úgy véli, hogy a digitális 
gazdaságra való átállás valamennyi 
ágazatban csökkentheti a környezeti 
lábnyomot, és fellendítheti a zöld átállást; 
rámutat arra, hogy mindazonáltal 
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intézkedésekre van szükség az átállások 
rövid és középtávú költségeinek kezelése 
és igazságossá tétele érdekében;

intézkedésekre van szükség az átállások 
rövid és középtávú költségeinek kezelése, 
a munkahelyek és a foglalkoztatás 
védelme és igazságossá tétele érdekében;

Or. it

Módosítás 119
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy a digitális 
gazdaságra való átállás valamennyi 
ágazatban csökkentheti a környezeti 
lábnyomot, és fellendítheti a zöld átállást; 
rámutat arra, hogy mindazonáltal 
intézkedésekre van szükség az átállások 
rövid és középtávú költségeinek kezelése 
és igazságossá tétele érdekében;

5. úgy véli, hogy a digitalizáció 
valamennyi ágazatban csökkentheti a 
környezeti lábnyomot, és fellendítheti a 
zöld átállást; rámutat arra, hogy 
mindazonáltal intézkedésekre van szükség 
az átállások rövid és középtávú 
költségeinek kezelése és igazságossá tétele 
érdekében;

Or. en

Módosítás 120
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felkéri a Bizottságot, hogy mérje 
fel a digitális megoldások tömeges 
fejlesztésének lehetséges környezeti 
hatásait, és állítsa a digitális technológiák 
és adatközpontok fejlesztésének 
középpontjába az energiahatékonyságra 
és a körforgásos gazdaságra vonatkozó 
követelményeket; kéri az Európai 
Bizottságot, hogy javasoljon olyan konkrét 
lehetőségeket, amelyekkel a digitális 
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megoldások kiszolgálhatják az ökológiai 
átmenetet, és dolgozzon ki módszertant a 
digitális technológiák növekvő környezeti 
hatásának nyomon követésére, 
számszerűsítésére és csökkentésére;

Or. en

Módosítás 121
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az építőipar 
egyike az Európai Unió legkevésbé 
automatizált és digitalizált ágazatainak, és 
a leginkább erőforrás-igényes 
vállalkozásainak; az innovatív és 
jövőorientált technológiák alkalmazása az 
építkezéseken növelné az ágazat 
digitalizáltságának mértékét és erőforrás-
hatékonyságát; hasonlóképpen, az épített 
környezetben a digitális megoldások 
alkalmazása lehetővé tenné az épületek 
jobb energetikai teljesítményét;

Or. en

Módosítás 122
Grzegorz Tobiszowski
az ECR képviselőcsoport nevében
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. támogatja a szimbiotikus 
gazdasági kapcsolatok létrehozását, ami 
lehetővé teszi a vállalkozások és más 
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intézmények közötti együttműködést, 
amelynek célja az erőforrások 
ésszerűsítése és a hulladékgazdálkodás 
javítása;

Or. en

Módosítás 123
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. üdvözli a Bizottság azon 
célkitűzését, hogy 2030-ig magas 
energiahatékonyságú, fenntartható és 
klímasemleges adatközpontok 
létesüljenek; sürgeti ezért a Bizottságot, 
hogy haladéktalanul terjessze elő az ehhez 
kapcsolódó szabályozási és más szükséges 
intézkedéseket, és vezessen be olyan 
irányítási és piaci eszközöket, amelyek 
támogatják az adatközpontok és 
kommunikációs hálózatok 
körforgásosságának, valamint környezeti 
és éghajlati lábnyomának egységes 
dokumentálását és átláthatóságát; 
ragaszkodik ahhoz, hogy ezeknek az új 
intézkedéseknek és eszközöknek elő kell 
mozdítaniuk az energiahatékonyságot, az 
erőforrás-hatékonyságot, a hűtésre, és a 
távfűtésben vagy más alkalmazásokban a 
hulladékhő hasznosítására rendelkezésre 
álló legjobb technológiákat, valamint a 
megújuló energiaforrások használatát, 
rendszer- és komponensszintű kötelező 
szabványok révén; javasolja, hogy ezek az 
intézkedések és eszközök az 
adatközpontok villamosenergia-hálózatra 
gyakorolt hatásának és a hálózati 
torlódások által okozott üvegházhatású-
gáz kibocsátás mérséklésére is 
irányuljanak;
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Or. en

Módosítás 124
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. úgy véli továbbá, hogy a 
fenntartható, körforgásos bioalapú 
termékek és rendszerek alkalmazása az 
építőiparban és az épületfelújítási 
ágazatban segíthet az Unió 
környezetvédelmi célkitűzéseinek 
elérésében, és a szén-dioxid-elnyelés 
elismerésére vonatkozó szabályozási keret, 
valamint a zöld közbeszerzésre vonatkozó 
kötelező szabályok kidolgozása révén 
lehetővé teszi a felhasználók számára, 
hogy fenntartható és klímabarát 
anyagokat és másodlagos nyersanyagokat 
válasszanak;

Or. en

Módosítás 125
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. emlékeztet arra, hogy a különböző 
megoldások és alkalmazások 
értékelésekor mindig az „első az 
energiahatékonyság” elvét kell 
alkalmazni;

Or. en
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Módosítás 126
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. hangsúlyozza, hogy fontos az 
újrahasznosítható anyagok beszerzésének 
és a másodlagos nyersanyagok 
felhasználásának ösztönzése, az Unió 
ipari autonómiájának biztosítására és a 
feldolgozóipari munkahelyek 
megtartására szolgáló eszközként is;

Or. en

Módosítás 127
Grzegorz Tobiszowski
az ECR képviselőcsoport nevében
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a körforgásos 
gazdasági modelleket előkészítő szociális 
gazdasági vállalkozások pozitív szerepének 
inspirálnia kell más vállalkozásokat is, és 
hogy az ilyen bevált gyakorlatokat 
láthatóbbá kell tenni;

6. úgy véli, hogy a körforgásos 
gazdasági modelleket előkészítő szociális 
gazdasági vállalkozások pozitív szerepének 
inspirálnia kell más vállalkozásokat is, és 
hogy az ilyen bevált gyakorlatokat 
láthatóbbá kell tenni; hangsúlyozza, hogy 
a szociális gazdasági vállalkozások csak a 
pénzügyileg fenntartható körforgásos 
gazdaság érdekében tett erőfeszítések 
egyik elemét, nem alapját képezik;

Or. en

Módosítás 128
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Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a körforgásos 
gazdasági modelleket előkészítő szociális 
gazdasági vállalkozások pozitív szerepének 
inspirálnia kell más vállalkozásokat is, és 
hogy az ilyen bevált gyakorlatokat 
láthatóbbá kell tenni;

6. úgy véli, hogy a körforgásos 
gazdasági modelleket előkészítő szociális 
gazdasági vállalkozások pozitív szerepének 
inspirálnia kell más vállalkozásokat is, és 
hogy az ilyen bevált gyakorlatokat 
láthatóbbá kell tenni, és célzott 
ösztönzőkkel kell támogatni;

Or. en

Módosítás 129
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a körforgásos 
gazdasági modelleket előkészítő szociális 
gazdasági vállalkozások pozitív szerepének 
inspirálnia kell más vállalkozásokat is, és 
hogy az ilyen bevált gyakorlatokat 
láthatóbbá kell tenni;

6. úgy véli, hogy a körforgásos 
gazdasági modelleket előkészítő szociális 
gazdasági vállalkozások pozitív szerepének 
inspirálnia kell más vállalkozásokat is, és 
hogy az ilyen bevált gyakorlatokat 
láthatóbbá kell tenni, és megfelelően 
támogatni kell;

Or. en

Módosítás 130
Grzegorz Tobiszowski
az ECR képviselőcsoport nevében
Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Margarita de la Pisa Carrión

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a körforgásos 
gazdaságra vonatkozó cselekvési terv 
kidolgozásakor elengedhetetlen, hogy az 
Európai Bizottság ösztönzőket hozzon 
létre a termelők és a fogyasztók számára, 
amelyek többek között 
adókedvezményeket, valamint a gyártási 
folyamatokban bekövetkező változások és 
a technológiai fejlesztések költségeit 
fedező pénzügyi támogatási rendszereket 
foglalnak magukban; hangsúlyozza a 
kompetenciaközpontokhoz való széles 
körű hozzáférés fontosságát, ahol a 
vállalkozók megismerhetik a széles körben 
ismert környezettudatos tervezés alapvető 
és fejlettebb formáit;

Or. en

Módosítás 131
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. arra kéri a Bizottságot, hogy az 
erőforrások fenntartható felhasználásának 
lehetővé tétele, valamint a termékek és 
anyagok értékének a lehető leghosszabb 
ideig történő fenntartása érdekében egy 
olyan digitális átállást támogasson, amely 
az adatok értékének maximalizálására és a 
digitálisan elérhető megoldások 
alkalmazására épül.

7. arra kéri a Bizottságot, hogy az 
erőforrások hatékony, körforgásos és 
fenntartható felhasználásának lehetővé 
tétele, a termékek és anyagok értékének 
körforgásos megközelítéssel, a lehető 
leghosszabb ideig történő fenntartása 
érdekében, nevezetesen a felhasznált 
anyagokról, kémiai összetételről, 
mérgezőanyag-tartalomról, körforgásos 
teljesítményről és környezeti lábnyomról 
rendelkezésre álló információk elérhetővé 
tételével, egy olyan fenntartható digitális 
átállást támogasson, amely az adatok 
értékének maximalizálására (a személyes 
adatok védelmét biztosítva) és a digitálisan 
elérhető megoldások alkalmazására épül;
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Or. en

Módosítás 132
Henna Virkkunen, Eva Maydell, Pascal Arimont, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, 
Sara Skyttedal

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. arra kéri a Bizottságot, hogy az 
erőforrások fenntartható felhasználásának 
lehetővé tétele, valamint a termékek és 
anyagok értékének a lehető leghosszabb 
ideig történő fenntartása érdekében egy 
olyan digitális átállást támogasson, amely 
az adatok értékének maximalizálására és a 
digitálisan elérhető megoldások 
alkalmazására épül.

7. arra kéri a Bizottságot, hogy az 
erőforrások fenntartható felhasználásának 
lehetővé tétele, valamint a termékek és 
anyagok értékének a lehető leghosszabb 
ideig történő fenntartása érdekében egy 
olyan digitális átállást támogasson, amely 
az adatok értékének maximalizálására és a 
digitálisan elérhető megoldások 
alkalmazására épül; ösztönzi a digitális 
termékútlevelek bevezetését, az európai 
adattérrel összefüggő adatok gyűjtésére és 
feldolgozására szolgáló megfelelő 
platformok létrehozásával együtt.

Or. en

Módosítás 133
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. arra kéri a Bizottságot, hogy az 
erőforrások fenntartható felhasználásának 
lehetővé tétele, valamint a termékek és 
anyagok értékének a lehető leghosszabb 
ideig történő fenntartása érdekében egy 
olyan digitális átállást támogasson, amely 
az adatok értékének maximalizálására és a 
digitálisan elérhető megoldások 
alkalmazására épül.

7. arra kéri a Bizottságot, hogy az 
erőforrások fenntartható felhasználásának 
lehetővé tétele, valamint a termékek és 
anyagok értékének a lehető leghosszabb 
ideig történő fenntartása érdekében egy 
olyan digitális átállást támogasson, amely 
az adatok értékének maximalizálására és a 
digitálisan elérhető megoldások 
alkalmazására épül, a másodlagos 
nyersanyagok fenntartható és biztonságos 
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piacának megteremtése érdekében.

Or. en

Módosítás 134
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. arra kéri a Bizottságot, hogy az 
erőforrások fenntartható felhasználásának 
lehetővé tétele, valamint a termékek és 
anyagok értékének a lehető leghosszabb 
ideig történő fenntartása érdekében egy 
olyan digitális átállást támogasson, amely 
az adatok értékének maximalizálására és a 
digitálisan elérhető megoldások 
alkalmazására épül.

7. arra kéri a Bizottságot, hogy az 
erőforrások körforgásos, fenntartható, 
csökkentett és hatékony felhasználásának 
lehetővé tétele, valamint a termékek és 
anyagok értékének a lehető leghosszabb 
ideig történő fenntartása érdekében egy 
olyan környezeti szempontból fenntartható 
digitális átállást támogasson, amely az 
adatok értékének maximalizálására és a 
digitálisan elérhető megoldások 
alkalmazására épül.

Or. en

Módosítás 135
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. arra kéri a Bizottságot, hogy az 
erőforrások fenntartható felhasználásának 
lehetővé tétele, valamint a termékek és 
anyagok értékének a lehető leghosszabb 
ideig történő fenntartása érdekében egy 
olyan digitális átállást támogasson, amely 
az adatok értékének maximalizálására és a 
digitálisan elérhető megoldások 
alkalmazására épül.

7. arra kéri a Bizottságot, hogy az 
erőforrások fenntartható felhasználásának 
lehetővé tétele, valamint a termékek és 
anyagok értékének, tartósságának, 
újrahasználhatóságának és 
javíthatóságának a lehető leghosszabb 
ideig történő fenntartása érdekében egy 
olyan digitális átállást támogasson, amely 
az adatok értékének maximalizálására és a 
digitálisan elérhető megoldások 
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alkalmazására épül.

Or. en

Módosítás 136
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy a mesterséges 
intelligencia a körforgásos gazdaságra 
való átállás megvalósításának és 
felgyorsításának egyik eszköze lehet, ami 
a tervezés javításával, üzleti modellek 
működtetésével és az infrastruktúra 
optimalizálásával hozzájárul a 
körforgásos gazdasági lehetőségek 
kiaknázásához, a teljesen új körforgásos 
termékek és vállalkozások fejlődésének 
ösztönzéséhez, valamint segíti a 
hagyományos szereplőket a 
körforgásosságra történő átállás során.

Or. en

Módosítás 137
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy ösztönözni kell 
a vezető piacok fejlődését, és a 
fenntartható ipari anyagok és termékek 
iránti keresletet ösztönző, méretezhető 
eszközöket kell bevezetni, különös 
tekintettel a magas szintű tőkekiadási 
követelmények hatálya alá tartozó 
anyagokra és termékekre; felszólítja a 
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Bizottságot, hogy a fenntartható 
termékekre vonatkozó szakpolitikai keret 
támogatása érdekében ambiciózusabb és 
hatékonyabb normákat, kvótákat és 
előírásokat határozzon meg az ÜHG-
kibocsátások csökkentésére, az 
újrafeldolgozásra, az erőforrás- és 
energiahatékonyságra, a szennyezőanyag-
mentességre és a körforgásos gazdaságra 
vonatkozó követelmények tekintetében; 
rámutat arra, hogy felül kell vizsgálni az 
alapanyagok közbeszerzésére vonatkozó 
előírásokat, például az építőipar 
tekintetében, továbbá szorgalmazza a 
fenntartható termékek és anyagok 
beszerzésére vonatkozó, magánszektorbeli 
nagyfogyasztóknak adott megbízások, a 
klímasemleges termékekre és anyagokra, 
köztük a nulla szén-dioxid-kibocsátású 
acélgyártásra és az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású cementgyártásra vonatkozó 
kvóták, valamint a termékek tartósságára 
és javíthatóságára vonatkozó kötelező 
címkézés és hatékonyabb fogyasztói 
tájékoztatás bevezetését; 

Or. en

Módosítás 138
Ivars Ijabs, Fredrick Federley, Christophe Grudler, Andrus Ansip, Klemen Grošelj, 
Bart Groothuis, Susana Solís Pérez

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. elismeri, hogy a digitalizációnak 
fontos szerepe van a körforgásos gazdaság 
elveinek jobb alkalmazásában. sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
maximalizálják és teljes mértékben 
használják ki a digitalizáció és a 
körforgásos gazdaság közötti szinergiákat, 
többek között a nyersanyagok 
energiaintenzív kitermelésének 
csökkentése, valamint az uniós gazdaság 
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ellenállóképességének és 
fenntarthatóságának növelése érdekében; 
úgy véli, hogy a digitális eszközök korai 
fejlesztése a körforgásos gazdaság 
kontextusában segíteni fogja az Uniót 
abban, hogy globális vezető szerepet érjen 
el a digitálisan elérhető megoldások 
alkalmazása terén; ugyanakkor a negatív 
externáliák megelőzése érdekében a 
Bizottságnak és a tagállamoknak a 
körforgásos gazdaságra való átállással 
kapcsolatban digitális felülvizsgálatokat, a 
digitális átállással kapcsolatban pedig 
fenntarthatósági felülvizsgálatokat kell 
bevezetniük.

Or. en

Módosítás 139
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy a termékekre, 
anyagokra és ipari folyamatokra 
vonatkozó adatok elérhetősége döntő 
fontosságú a fenntarthatóbb 
terméktervezésre, termékhasználatra és az 
újrafelhasználásra vagy ártalmatlanításra 
való átállás szempontjából; hangsúlyozza 
az átlátható és nyomon követhető 
értékláncok fontosságát az adatok 
elérhetőségének biztosításában; úgy véli, 
hogy az ilyen adatok rendelkezésre 
bocsátásához, valamint ezen adatok 
megosztásának és újbóli felhasználásának 
lehetővé tételéhez gyors fellépésre van 
szükség; ezzel összefüggésben támogatja a 
Bizottság azon szándékát, hogy közös 
európai adatteret hozzon létre az okos, 
körforgásos alkalmazások számára;

Or. en
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Módosítás 140
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. támogatja a fenntartható 
termékekre vonatkozó uniós 
kezdeményezést, ami a termékek 
újrahasznosításának, tartósságának és 
hatékonyságának javítását célzó jelentős 
lépés, és támogatja az energetikához nem 
kapcsolódó termékekre összpontosítva 
nagyobb termékcsoportok bevonását a 
környezettudatos tervezésről szóló 
irányelvbe; sürgeti továbbá, hogy a 
harmadik országokból behozott 
anyagokra és árukra is ugyanazokat az 
uniós termékkövetelményeket 
alkalmazzák;

Or. en

Módosítás 141
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. támogatja a fenntartható 
termékekre vonatkozó uniós 
kezdeményezést, ami a termékek 
újrahasznosításának, tartósságának és 
hatékonyságának javítását célzó jelentős 
lépés, és támogatja az energetikához nem 
kapcsolódó termékekre összpontosítva 
nagyobb termékcsoportok bevonását a 
környezettudatos tervezésről szóló 
irányelvbe; sürgeti továbbá, hogy a 
harmadik országokból behozott 
anyagokra és árukra is ugyanazokat az 
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uniós termékkövetelményeket 
alkalmazzák;

Or. en

Módosítás 142
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. támogatja a fenntartható 
termékekre vonatkozó uniós 
kezdeményezést, ami a termékek 
újrahasznosításának, tartósságának és 
hatékonyságának javítását célzó jelentős 
lépés, és támogatja az energetikához nem 
kapcsolódó termékekre összpontosítva 
nagyobb termékcsoportok bevonását a 
környezetbarát tervezésről szóló 
irányelvbe; sürgeti továbbá, hogy a 
harmadik országokból behozott 
anyagokra és árukra is ugyanazokat az 
uniós termékkövetelményeket 
alkalmazzák;

Or. en

Módosítás 143
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. fontosnak tartja, hogy a 
digitalizációval kapcsolatos oktatási 
programokon belül összekapcsolják a 
digitális és az éghajlatpolitikai 
megfontolásokat, például a digitális 
nyomon követés megkönnyítése és ebből 
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következően az átláthatóság egész 
értékláncon belüli biztosítása, illetve a 
dolgok internetének megteremtése révén, 
ami élénkíti a körforgásos gazdaságot és 
segít felhívni a figyelmet a lehetséges 
energia- és erőforrás-megtakarításokra, 
többek között az informatikai rendszer 
esetében is;

Or. en

Módosítás 144
Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Alicia 
Homs Ginel, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a Bizottságot, hogy 
fektessen be a konnektivitás és a digitális 
infrastruktúrák fejlesztésébe, olyan 
megoldásokat ösztönözve, amelyek 
hozzájárulnak a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentéséhez, valamint a természeti 
erőforrások és anyagok használatának 
csökkentéséhez, és amelyek garantálják a 
gyártási életciklus fenntarthatóságát és a 
termék életciklusának kiterjesztését.

Or. en

Módosítás 145
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a Bizottságot, hogy 
javasolja a hulladéklerakás tilalmát, 
hiszen ez néhány tagállamban már 
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érvényben van, és ebben az 
összefüggésben vizsgálja meg az 
elkerülhető és szükségtelen egyszer 
használatos műanyagok globális tilalmát, 
és ezzel világszerte támogassa a 
körforgásos gazdaságot;

Or. en

Módosítás 146
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. meggyőződése, hogy a megbízható 
és átlátható tájékoztatás elengedhetetlen a 
fogyasztók környezetbarát jellegre utaló 
állításokkal jogosságával kapcsolatos 
bizalmának építéséhez, és hogy megvédjék 
őket a „zöldrefestés” bármilyen 
formájától;

Or. en

Módosítás 147
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. úgy véli, hogy a körforgásos 
gazdaságnak és a nulla kibocsátási 
menetrendnek az uniós gazdaság 
középpontjában kell állnia, elsőbbséget 
biztosítva a hulladékmegelőzésnek, 
valamint az energia- és erőforrás-
felhasználás csökkentésének teljes ipari 
ágazatok, azok termékei, termelési 
folyamatai, üzleti modelljei és 
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értékláncaik tekintetében, így támogatva 
az Unió gazdaságának dematerializációját 
és méregtelenítését, valamint Európa 
függetlenedését a nyersanyagoktól, 
mindezt az innováció, az új piacok 
létrehozásának, valamint az új, 
biztonságos, tisztességes, jól fizetett, 
fenntartható és minőségi munkahelyek 
létrehozásában rejlő hatalmas 
lehetőségeknek a helyi szintű ösztönzése 
mellett, különösen a kkv-k esetében; 
kiemeli az éghajlat-politika, a méltányos 
átállás és a körforgásos gazdaság közötti 
szoros szinergiákat, különösen az energia- 
és erőforrás-igényes iparágakban;

Or. en

Módosítás 148
Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza az Unió belső 
piacának fellendítése érdekében történő 
fellépés fontosságát, a zöld közbeszerzésre 
vonatkozó kötelező kritériumok 
meghatározása, az újrahasznosítható 
anyagok beszerzésének ösztönzése és a 
másodlagos nyersanyagok felhasználása 
révén; felhívja a Bizottságot, hogy 
vizsgálja meg az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású termékek és anyagok – 
például zöld acél – előállításának 
jutalmazásával kapcsolatos 
intézkedéseket, például a gazdasági 
ösztönzőket és az adókedvezményeket;

Or. en

Módosítás 149
Isabella Tovaglieri, Gianna Gancia
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Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. felhívja a Bizottságot, hogy a 
termékek vagy szolgáltatások környezeti 
jellemzőit megbízható életciklus-
értékelésen alapuló módszertan és a 
bölcsőtől a bölcsőig szemlélet 
alkalmazásával értékelje; felhívja a 
Bizottságot, hogy az anyagok és termékek 
újrafeldolgozási arányának értékelése 
során vegye figyelembe a különböző 
mérőszámokat, például az elhasználódott 
termékek újrahasznosítását vagy az 
újrahasznosított tartalmat, valamint az 
anyag jellegét és újrahasznosítási 
értékláncát;

Or. en

Módosítás 150
Pascal Arimont, Hildegard Bentele, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Isabel Wiseler-Lima, Edina Tóth, Sara Skyttedal, Tom Berendsen

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza, hogy a 
hővisszanyerés klímabarátabb, mint a 
hulladéklerakás, és hogy az európai 
körforgásos gazdaságban megalapozott 
szerepe van a nem újrahasznosítható 
hulladék elégetése által történő 
energiatermelésben; kéri ezért, hogy a 
módszert – a tudományos kritériumokkal 
és a technológiai semlegességgel 
összhangban – tekintsék erőforrás- és 
klímabarátnak;

Or. en
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Módosítás 151
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. úgy véli, hogy a Bizottság digitális 
„termékútlevél” kifejlesztésére irányuló 
javaslata az adatok felhasználása 
tekintetében a helyes irányba tett lépés; 
hangsúlyozza, hogy az ilyen 
termékútlevélnek az adatokat 
interoperábilis és újrafelhasználható 
formátumban kell tartalmaznia, és hogy 
az információnak világosnak, 
megbízhatónak és könnyen 
hozzáférhetőnek kell lennie minden piaci 
szereplő számára, függetlenül azok 
méretétől;

Or. en

Módosítás 152
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza, hogy a tiszta és 
biztonságos anyagciklusok megvalósítása 
előfeltétele annak, hogy a másodlagos 
nyersanyagoknak hiteles uniós piaca 
jöhessen létre; úgy véli, hogy az ECHA 
által létrehozott SCIP adatbázis 
ösztönözni fogja az ipari innovációt; 
felhívja a Bizottságot, hogy terjessze ki az 
adatbázist valamennyi érintett anyagra;

Or. en

Módosítás 153
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Patrizia Toia, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Alicia Homs Ginel, Nicolás González 
Casares, Lina Gálvez Muñoz

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. felhívja a Bizottságot, hogy 
fektessen be a fenntartható fejlődési 
célokkal kapcsolatos fő 
teljesítménymutatók kidolgozásába, hogy 
fenntarthatóbb üzleti modellt érjen el az 
európai ipar számára; felhívja a 
Bizottságot, hogy különösen támogassa és 
erősítse meg a partnerségeket a különböző 
ipari ágazatok között, valamint az állami 
és a magánszektor között, teljes mértékben 
megvalósítva a 17. fenntartható fejlődési 
célt;

Or. en

Módosítás 154
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza annak szükségét, 
hogy az egyes vállalkozások és ágazatok a 
munkaerő képzésével, a régebbi 
termékekkel kapcsolatos készségek és 
ismeretek megőrzésével, valamint a 
kompatibilis pótalkatrészek készleteinek 
felállításával és fenntartásával hosszú 
távú karbantartási műveletekre 
rendezkedjenek be;

Or. en

Módosítás 155
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt
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Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. határozottan támogatja az Európai 
Bizottság arra irányuló törekvését, hogy a 
másodlagos nyersanyagok jól működő 
uniós piacát hozza létre; hangsúlyozza, 
hogy támogatni kell ezen anyagok 
felhasználását és újrahasznosítását, 
jogállásuktól függetlenül, legyenek azok 
hulladékok, hulladéknak nem minősülő 
anyagok vagy melléktermékek;

Or. en

Módosítás 156
Miapetra Kumpula-Natri, Patrizia Toia

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. hangsúlyozza, hogy az európai 
ipar körforgásos modellre történő 
átállásával 2050-ig 56%-kal csökkenthető 
az erőforrás-igényes iparágak 
kibocsátása, és enyhíthető a biológiai 
sokféleség csökkenésére gyakorolt hatás 
is; hangsúlyozza annak fontosságát ebben 
az összefüggésben, hogy az EU ipari és 
biogazdasági stratégiáját a körforgásos 
gazdaságra vonatkozó cselekvési tervhez 
igazítsák, a szükséges rendszerszintű 
változás és a zöld átállás biztosítása 
érdekében; hangsúlyozza, hogy a 
fenntartható nyersanyagok – például a 
fenntartható megújuló anyagok – 
felhasználásának a körforgásos 
gazdaságra vonatkozó cselekvési terv 
középpontjában kell lennie;

Or. en
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Módosítás 157
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. kéri a Bizottságot, hogy haladjon 
tovább a körforgásos gazdaság és az ipari 
stratégia közötti megerősített integráció 
felé annak érdekében, hogy segítse az 
iparág nulla üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának gyorsított elérését, 
valamint a szennyezésmentes, regeneratív 
ipar felé való elmozdulást, nevezetesen 
fontolja meg a legjobb elérhető energia- 
és erőforrás-hatékonysági technológiák 
konkrét meghatározását, valamint az 
intenzív iparágból származó köztes 
anyagokra és termékekre vonatkozó 
teljesítmény-minimumkövetelmények 
meghatározását;

Or. en

Módosítás 158
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. felhívja a Bizottságot, hogy a 
termékek vagy szolgáltatások környezeti 
jellemzőit megbízható életciklus-
értékelésen alapuló módszertan és a 
bölcsőtől bölcsőig szemlélet 
alkalmazásával értékelje; felhívja a 
Bizottságot, hogy az anyagok és termékek 
újrafeldolgozási arányának értékelése 
során vegye figyelembe a különböző 
mérőszámokat, például az elhasználódott 
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termékek újrahasznosítását vagy az 
újrahasznosított tartalmat, valamint az 
anyag jellegét és újrahasznosítási 
értékláncát;

Or. en

Módosítás 159
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. támogatja egy a körforgásosságot 
vizsgáló teszt összeállítását, aminek 
figyelembe kell vennie a termékek 
valamennyi körforgásos teljesítményét, 
például a tartósságot, az 
újrafelhasználhatóságot, az 
újrahasznosíthatóságot és az 
újrahasznosított tartalmat; az 
újrahasznosított tartalom célértékére 
vonatkozóan a körforgásosságot vizsgáló 
tesztnek termékspecifikusnak kell lennie;

Or. en

Módosítás 160
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. hangsúlyozza egy a körforgásos 
gazdaság által negatívan érintett 
valamennyi munkavállaló számára 
elérhető kiterjedt képzési és átképzési 
program létrehozásának fontosságát; 
javasolja, hogy a hulladékválogatásban és 
az újrahasznosításban részt vevő összes 
munkavállaló kapjon képzést az ipari 
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termékek és modulok automatizált 
teszteléséről;

Or. en

Módosítás 161
Ivars Ijabs, Martin Hojsík

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. úgy véli, hogy a körforgásos 
gazdaságra való átállás segít megőrizni az 
értéket az EU-ban; kéri a Bizottságot, 
hogy tegyen javaslatot a harmadik 
országokba irányuló hulladékexport 
további korlátozására és szabályozására, 
annak érdekében, hogy csökkentse a 
termékek teljes életciklus alatti 
kibocsátását és az anyagveszteséget;

Or. en

Módosítás 162
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7d. támogatja a Bizottság jogalkotási 
javaslatokra vonatkozó terveit, melyek 
célja, hogy valamennyi elem és 
akkumulátor számára biztosítsák a 
biztonságos, körforgásos és fenntartható 
akkumulátor-értékláncot, azonban az 
akkumulátorok típusa/felhasználása 
alapján differenciálva a szabályokat, és 
elvárja a javaslattól, hogy tartalmazzon 
intézkedéseket az egyszer használatos 
elemek betiltására, a környezettudatos 
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tervezésre, az újrahasználatra és az 
újrahasznosításra vonatkozó 
kötelezettségekre vonatkozóan, beleértve a 
társadalmi és környezetvédelmi 
szempontból felelős beszerzést és az 
Európában gyártott régi akkumulátorok 
visszavételét vagy visszavásárlását célzó 
visszaváltási rendszer létrehozását; 
hangsúlyozza, hogy erős és fenntartható 
akkumulátor- és tárolási klasztert kell 
létrehozni Európában;

Or. en

Módosítás 163
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
7 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7d. hangsúlyozza, hogy a fogyasztók 
döntő szerepet játszanak a körforgásos 
gazdaságra való átállásban, és felkéri a 
fogyasztókat, hogy készüljenek fel jobban 
a fenntartható cselekvésre; hangsúlyozza 
a fogyasztók megfelelő cselekvésének 
lehetővé tételét elősegítő tájékoztatás és a 
fogyasztók képzésének fontosságát; 
hangsúlyozza, hogy a fogyasztók számára 
nyújtott újrahasznosítással és a 
javíthatósággal kapcsolatos 
termékinformációknak szabványosnak és 
érthetőnek kell lenniük; üdvözli a 
Bizottság arra irányuló szándékát, hogy 
megvédje a fogyasztókat a 
„zöldrefestéstől”;

Or. en

Módosítás 164
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Véleménytervezet
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7 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7d. határozottan támogatja az Európai 
Bizottság arra irányuló törekvését, hogy a 
másodlagos nyersanyagok jól működő 
uniós piacát hozza létre; az egyes anyagok 
egyedi szükségleteitől függő intézkedések 
meghatározása és végrehajtása révén; 
hangsúlyozza, hogy támogatni kell ezen 
anyagok felhasználását és 
újrahasznosítását, jogállásuktól 
függetlenül, legyenek azok hulladékok, 
hulladéknak nem minősülő anyagok vagy 
melléktermékek, kizárólag végső 
környezeti és műszaki tulajdonságaik és 
paramétereik figyelembevételével;

Or. en

Módosítás 165
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
7 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7d. hangsúlyozza, hogy a valóban 
körforgásos gazdaságra való átállásról 
tárgyalásokat kell folytatni a 
szakszervezetekkel a munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelme 
érdekében; úgy véli, hogy szakszervezeti 
biztonsági képviselőket kell választani 
annak ellenőrzésére, hogy betartják-e az 
egészségvédelmi és biztonsági előírásokat, 
és hogy megfelelőek-e a 
munkakörülmények;

Or. en

Módosítás 166
Łukasz Kohut, Marek Paweł Balt
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Véleménytervezet
7 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7d. hangsúlyozza, hogy az 
újrahasznosítható anyagok beszerzésének 
és a másodlagos nyersanyagok 
felhasználásának ösztönzésében fontos 
szerepet játszik az EU belső piacának a 
zöld közbeszerzés révén történő 
fellendítése;

Or. en

Módosítás 167
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7e. úgy véli, hogy a fenntartható 
módon beszerzett megújuló anyagoknak 
jelentős szerepük lesz a klímasemleges 
ipar felé történő átállásban és a gazdaság 
egészében, és rámutat arra, hogy 
ösztönözni kell a fenntartható és 
körforgásos biogazdaság fejlesztésébe 
történő beruházásokat, ahol a fosszilis 
eredetű anyagokat felváltják a megújuló 
és bioalapú, fenntartható módon 
beszerzett anyagok, amelyeket a lehető 
leghosszabb ideig tartanak használatban 
például épületekben, textíliákban, 
vegyipari termékekben, csomagolásokban, 
továbbá a hajóépítés és az energiatermelés 
során; hangsúlyozza, hogy ezt továbbra is 
az ökológiai határokon belül kell 
megvalósítani;

Or. en
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Módosítás 168
Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Véleménytervezet
7 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7e. támogatja egy a körforgásosságot 
vizsgáló teszt összeállítását, aminek 
figyelembe kell vennie a termékek 
valamennyi körforgásos teljesítményét, 
például a tartósságot, az 
újrafelhasználhatóságot, az 
újrahasznosíthatóságot és az 
újrahasznosított tartalmat; az 
újrahasznosított tartalom célértékére 
vonatkozóan a körforgásosságot vizsgáló 
tesztnek termékspecifikusnak kell lennie; 
ösztönzi a Bizottságot, hogy 
termékspecifikus célértékeket és 
intézkedéseket vezessen be az 
újrahasznosított tartalomra, és adott 
esetben az újrahasznosíthatóságra 
(körforgásosságra) vonatkozóan, az 
érintett termékek teljesítményének és 
biztonságának biztosítása mellett;

 Or. en

Módosítás 169
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
7 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7e. hangsúlyozza, hogy a 
szakszervezeteknek szerepet kell 
vállalniuk a formális és informális 
munkavállalók közötti szövetségek 
kialakításában; úgy véli, hogy ezek a 
szövetségek jobb és biztonságosabb 
munkakörülményeket biztosítanának 
valamennyi hulladékkezelő munkavállaló 
számára, miközben kiterjesztenék a 
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körforgásos gazdasági tevékenységeket; 
felszólítja a hatóságokat, hivatalos és 
informális hulladék-újrahasznosító 
munkavállalókat tömörítő szervezetek 
létrehozására és általánossá tételére;

Or. en

Módosítás 170
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
7 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7f. hangsúlyozza, hogy bár az 
automatizálási folyamatok képesek 
biztonságosabb munkakörnyezetet 
teremteni a munkavállalók számára, a 
munkában bekövetkező változásokról 
tárgyalásokat kell folytatni a 
szakszervezetekkel, biztosítva, hogy az 
automatizálás ne érintse hátrányosan az 
úgynevezett képzetlen munkavállalókat; 
úgy véli, hogy az automatizálási 
folyamatoknak a munkaidő széles körű 
csökkentésének alapjául kell szolgálniuk, 
minden munkavállaló esetében;

Or. en

Módosítás 171
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Henna Virkkunen

Véleménytervezet
7 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7f. határozottan támogatja az Európai 
Bizottság arra irányuló törekvését, hogy 
megerősítse a körforgásos gazdasággal 
kapcsolatos nemzetközi együttműködést, 
mivel a körforgásos gazdaság kiterjedt, 
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nemzetközi perspektívát igényel, mivel az 
anyag- és termékforgalom gyakran 
globális, az európai vállalatok pedig a 
globális piac szereplői;

Or. en

Módosítás 172
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7f. felhívja az Európai Bizottságot, 
hogy teljes mértékben integrálja a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó elveket 
az épületkorszerűsítési programra és a 
fenntartható épített környezetre vonatkozó 
következő stratégiákba, valamint az 
épületek energetikai teljesítményéről és a 
megújuló energiaforrásokról szóló 
irányelvek aktualizált változatába;

Or. en

Módosítás 173
Ville Niinistö
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7g. hangsúlyozza, hogy szükség van az 
építési és bontási hulladék megfelelő 
kezelésére és csökkentésére; megjegyzi, 
hogy az építési és bontási hulladék 
átláthatóságának és nyomon 
követhetőségének fejlesztésére van 
szükség a hulladék azonosításának 
javításához, az újrafelhasznált vagy 
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újrahasznosított anyagok minőségébe és 
biztonságosságába vetett bizalom 
felépítéséhez, az építési hulladék 
megfelelő és biztonságos kezelésének 
biztosításához, valamint a veszélyes 
anyagok hulladékáramokban való 
helyettesítéséhez, a lakók és az építőipari 
munkavállalók egészségének, valamint a 
környezet védelme érdekében; megjegyzi, 
hogy a környezetvédelmi 
terméknyilatkozat jelenlegi megközelítését 
ki kell szélesíteni, és azt az épületek 
értékeléséhez, például a fenntartható 
épületekre vonatkozó 
teljesítményértékelési keretrendszerhez 
(„Level(s)”) fel kell használni; felszólítja 
a Bizottságot, hogy a körforgásos 
gazdaságra vonatkozó cselekvési terv és a 
fenntartható épített környezetre vonatkozó 
stratégia részeként javasoljon konkrét 
intézkedéseket ezekre a területekre 
vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 174
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
7 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7g. hangsúlyozza, hogy egy valóban 
körforgásos gazdaság csak akkor 
fenntartható, ha az abban részt vevő 
munkavállalók egészségét és biztonságát 
elsődlegesként kezelik; hangsúlyozza, 
hogy egyes újrahasznosítási, javítási és 
újrafelhasználási tevékenységek nagy 
kockázatot rejtő munkahelyekkel járnak; 
hangsúlyozza, hogy a munkavállalók 
számára a biztonság szempontjából 
elégtelen munkakörülmények egész 
társadalmunkat egészségügyi és 
biztonsági kockázatoknak tehetik ki; 
elítéli azt a tényt, hogy a Bizottság 
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körforgásos gazdaságra vonatkozó 
cselekvési terve teljes mértékben 
figyelmen kívül hagyja a körforgásos 
gazdaságban dolgozó munkavállalók 
egészségügyi és biztonsági kockázatait; 
mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
körforgásos gazdaságpolitikákat és 
gyakorlatokat olyan kockázatértékelés 
nélkül dolgozhatták ki, amely figyelembe 
venné a munkavállalók egészségét;

Or. en

Módosítás 175
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
7 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7h. emlékeztet arra, hogy a legtöbb 
hulladék az építőiparban keletkezik, ami 
2016-ban az EU-ban az összes hulladék 
több mint 36%-át tette ki; hangsúlyozza, 
hogy az építési és bontási hulladékkal 
dolgozó munkavállalók ki vannak téve a 
veszélyes anyagokkal való érintkezés 
kockázatának, mint például a kátrány, 
radioaktív hulladék, ólom és a higanyt 
tartalmazó elektromos alkatrészek; 
hangsúlyozza, hogy az építési és bontási 
hulladékot újrahasznosító üzemekben a 
nagymennyiségű por valódi egészségügyi 
és biztonsági aggályokat vet fel a 
munkavállalók számára; kéri, hogy az 
építési és a bontási hulladékról szóló 
uniós jegyzőkönyvben felvázolt önkéntes 
kötelezettségvállalások váljanak kötelező 
érvényűvé, a munkavállalók védelmének 
jobb biztosítása érdekében; hangsúlyozza, 
hogy megfelelő kockázatértékeléseket kell 
végezni, és konzultációt kell folytatni az 
érintett szakszervezetekkel, annak 
biztosítása érdekében, hogy az Unió oly 
módon növelje építési és bontási hulladék-
újrahasznosítási kapacitását, ami a 



AM\1216821HU.docx 101/105 PE658.981v02-00

HU

munkavállalók és a környezet védelmét 
szolgálja;

Or. en

Módosítás 176
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
7 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7i. úgy véli, hogy a hulladékgyűjtő 
szolgáltatások önkormányzati hatáskörbe 
való visszavonása a legjobb módja annak, 
hogy a munkavállalók egészségét és 
biztonságát megfelelő tiszteletben tartsák, 
és számukra tisztességes jövedelmet 
biztosítsanak; felszólít ezért arra, hogy e 
tevékenységek az Unióban újra az 
önkormányzatok hatáskörébe kerüljenek, 
és általánosságban szorgalmazza a 
közszolgáltatások és a köztulajdon 
megerősítését, a körforgásos gazdasági 
tevékenységek demokratikus irányítását és 
ellenőrzését;

Or. en

Módosítás 177
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
7 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7j. emlékeztet arra, hogy a 
szennyvízkezelő munkavállalók várható 
élettartama a veszélyes biológiai 
anyagoknak való kitettség magas 
kockázata miatt lényegesen alacsonyabb, 
mint a népesség szélesebb körében; 
hangsúlyozza, hogy a Covid19-
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világjárvány felerősítette a 
szennyvízkezelő munkavállalók 
egészségügyi és biztonsági 
fenyegetettségét; kéri, hogy a 
szennyvízkezelő munkavállalók 
rendszeresen kapjanak megfelelő személyi 
védőfelszerelést; kéri, hogy az illetékes 
szakszervezetekkel konzultálva végezzék el 
a megfelelő kockázatértékeléseket a 
szennyvízkezelő munkavállalók 
egészségének védelmének biztosítása 
érdekében, különösen a Covid19-
járvánnyal kapcsolatban; sürgeti a 
tagállamokat, hogy ismerjék el ezeknek a 
munkahelyeknek a kimerítő jellegét, és 
hozzanak létre, vagy tartsanak fenn 
korengedményes nyugdíjazási 
rendszereket e munkavállalók számára; 
kiáll amellett, hogy az ezen ágazatokban 
dolgozóknak a nyugdíjba vonulásuk 
pillanatában a speciális igényeikhez 
igazodó szociális és orvosi 
segítségnyújtásban kell részesülniük;

Or. en

Módosítás 178
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
7 k bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7k. hangsúlyozza, hogy az elektromos 
és elektronikus berendezésekből származó 
hulladék (WEEE) az Unió egyik 
leggyorsabban növekvő hulladékárama; 
emlékeztet arra, hogy a becslések szerint 
az Unióban az e-hulladék kevesebb mint 
40%-át hasznosítják újra; hangsúlyozza, 
hogy az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladék 
egészségügyi és biztonsági kockázatai 
jelentősek, mivel veszélyes anyagokat 
tartalmazó, összetett keverékből állnak; 
hangsúlyozza, hogy ebből fakadóan az 
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elektronikus termékek javítása és 
újrahasznosítása a munkavállalókat 
mérgező és radioaktív anyagoknak teszi 
ki; kéri, hogy az ágazatban dolgozók 
megfelelő egyéni védőfelszerelést 
kapjanak; kéri, hogy a megfelelő egyéni 
védőeszközökhöz való jogot terjesszék ki 
az informális körforgásos gazdaságra is;

Or. en

Módosítás 179
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
7 l bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7l. emlékeztet arra, hogy az 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladék nem 
OECD-országokba és nem EU-
országokba történő exportja illegális; 
hangsúlyozza, hogy az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének Egyetemének tanulmánya 
szerint a világ e-hulladékának akár 90%-
át illegálisan értékesítették vagy 
dömpingelték, mivel több ezer tonna e-
hulladékot nyilvánítottak tévesen használt 
árunak; emlékeztet arra, hogy a becslések 
szerint évente 352 474 metrikus tonna e-
hulladékot exportálnak az EU-ból a déli 
országokba, ahol a társadalmi, 
egészségügyi és biztonsági előírások 
alacsonyabbak az Unióban érvényes 
szabályoknál; elítéli ezt az illegális és 
botrányos gyakorlatot; kéri, hogy 
harmonizálják a hulladék meghatározását 
az Unióban, és egységesítsék a 
piacfelügyelet terén az ilyen illegális 
hulladékexport elkerülése érdekében tett 
erőfeszítéseket; felhívja a Bizottságot, 
hogy vezessen be a kellő gondosságra 
vonatkozó kötelező követelményeket a 
használt termékeket és hulladékot 
exportáló uniós vállalkozásokkal 



PE658.981v02-00 104/105 AM\1216821HU.docx

HU

szemben, annak biztosítása érdekében, 
hogy értékláncuk egészében megfeleljenek 
az Unióban érvényes környezetvédelmi és 
társadalmi standardoknak;

Or. en

Módosítás 180
Manuel Bompard, Marisa Matias

Véleménytervezet
7 m bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7m. emlékeztet arra, hogy bár gyakran 
„környezetbarátként” népszerűsítik, a 
hulladékot energetikailag hasznosító 
(WtE) rendszerek hosszú távon nem 
fenntartható megoldást jelentenek, mivel 
gyakran visszaszorítják a 
hulladékképződés megelőzését és az 
újrahasznosítást; hangsúlyozza, hogy a 
hulladék energetikai hasznosítása szintén 
hulladék keletkezésével jár, mégpedig 
különösen veszélyes maradványokkal, 
amelyek a munkavállalókat és a 
környezetet veszélyeztetik; hangsúlyozza, 
hogy egyes termékek, például a 
műanyagok égetése tovább súlyosbítja a 
szén-dioxid-kibocsátást és a 
légszennyezést is; felszólít a hulladék 
energetikai hasznosításának drasztikus 
csökkentésére és a körforgásos gazdaság 
keretéből való kizárására;

Or. en

Módosítás 181
Manuel Bompard, Marisa Matias, Marc Botenga

Véleménytervezet
7 n bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7n. elítéli a magánmonopóliumok 
létrehozását, valamint az energetikai, 
vízügyi és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatások folyamatos leépítését, 
amint azt a Veolia közelmúltban Suezre 
tett vételi ajánlata is mutatja; sürgeti a 
hulladékgyűjtés és -kezelés 
közgazdálkodásba való visszaadását;

Or. en


