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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

A. mivel a fuvarozási ágazatban sok lehetőség van az erőforrás-hatékonyság javítására, és a 
szállított árukat egyre nagyobb részarányban csomagolják egyszer használatos 
anyagokba;

1. hangsúlyozza, hogy az áruk fuvarozásából és csomagolásából eredő szén- és erőforrás-
lábnyom a körforgásos gazdaságra vonatkozó megközelítésnek köszönhetően 
csökkenthető;

2. kéri a az Uniót, hogy növelje a megújuló energiaforrások arányát a fuvarozásban;

3. sürgeti a Bizottságot, hogy internalizálja a fuvarozás külső költségeit, és hozzon létre az 
üvegházhatást okozó gázokra vonatkozó tanúsítási rendszereket;

4. kitart amellett, hogy az Uniónak kötelező erejű jogszabályokat kell elfogadnia a 
fenntartható alternatív üzemanyagokról és a töltési infrastruktúráról;

5. megjegyzi, hogy a megosztott mobilitási szolgáltatások erőforrásokat takarítanak meg a 
termelésben;

6. megjegyzi, hogy a járművek céljaira felhasznált nyersanyagok kitermelése és 
feldolgozása által okozott környezeti hatások anyaghatékonysággal és az 
újrafeldolgozás javításával csökkenthetők;

7. sürgeti a Bizottságot, hogy a járművek esetében vezessen be hosszabb szavatossági 
időket és járművek javíttatásához való jogot;

8. felhívja a Bizottságot, hogy fokozatosan szüntesse meg az újra nem tölthető 
akkumulátorokat, és növelje az akkumulátorok újrafeldolgozható összetevőinek arányát; 
hangsúlyozza az akkumulátoros elektromos járművek töltési megoldásainak 
jelentőségét az ágazat integrációja szempontjából;

9. kéri a Bizottságot a harmadik országokba irányuló hulladékexport korlátozására, mert 
ez növeli a termékek teljes életciklus alatti kibocsátását;

10. nyomatékosan kéri a Bizottságot annak kötelező előírására, hogy az árufuvarozás során 
használt csomagolóanyagok és tartóeszközök újrafelhasználhatók legyenek; kéri a 
szabványos ipari csomagolások uniós szintű visszavételi rendszerének kialakítását;

11. kéri a Bizottságot, hogy a körforgásos gazdaságra irányuló törekvéseibe illessze be az 
idegenforgalmi ágazatot; hangsúlyozza, hogy az idegenforgalmi vállalkozásokat 
ösztönözni kell az uniós ökocímkében és az uniós környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszerben (EMAS) való részvételre. 


