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A Környezetvédelmi Tanács következtetései 

2020. december 17. 

 
Belső - A főbb releváns elemek kivonata (nem teljes körű) 

 

❖ A Tanács felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy törekedjenek a teljes körforgásos 
gazdaság kialakítására,  és hangsúlyozza a fenntartható termékpolitikára, a kulcsfontosságú 
termékértékláncokra és a hulladékmegelőzésre való összpontosítás fontosságát; kéri a 
különböző politikák és kiemelt termékcsoportok tervezésének és végrehajtásának 
koherenciáját,  és hangsúlyozza, hogy az adminisztratív terheknek továbbra is megfelelőnek kell 
maradniuk. 
 

❖ Fenntartható termékek: a Tanács hangsúlyozza az  életciklus-alapú megközelítést és 
javaslatokat, amelyek a körkörösség irányelvét biztonságos, fenntarthatóra tervezett vegyi 
anyagokkal és energiahatékonysággal kombinálják; a Tanács felszólítja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki ellenőrzési módszereket az újrahasznosított anyagtartalomra vonatkozóan, és 
foglalkozzon a termékek kötelezően újrafeldolgozott anyagtartalmával; a Tanács üdvözli a 
soc(Supplier of Choice) minimalizálására és helyettesítésére vonatkozó kötelezettségvállalást, 
és hangsúlyozza a termékbiztonságot, beleértve a soc elkerülését és a kémiai tartalomra 
vonatkozó információk könnyű elérését a  termékek teljes életciklusa során, többek között a 
hulladékkezelők és kérésre a fogyasztók számára; a környezettudatos tervezéssel kapcsolatban 
a Tanács felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki új kritériumokat az erőforrás- és 
anyaghatékonyság, valamint a nem toxikus és anyagkörforgás biztosítására, mely  
kritériumoknak egyedinek és ellenőrizhetőnek kell lenniük, valamint sürgeti a Bizottságot, 
hogy három éven belül gyorsítsa fel az egyes termékcsoportokra vonatkozó eljárásokat és 
véglegesítse a kritériumokat; megjegyzi, hogy a PEF (Product Environmental Footprint – termék 
környezeti lábnyoma) a különböző termékpolitikai eszközök egyik alapjául szolgáló módszertan 
lehet;  más megfelelő módszereket is figyelembe véve; felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg az új üzleti modellekben rejlő lehetőségeket, mint pl.  megosztás, lízing, a felújítás, a 
termék mint szolgáltatás, használt termékek, a termelői tulajdon. 
 

❖ A fogyasztók és az állami vásárlók szerepének erősítése: A Tanács kiemeli, hogy átfogó, 
ellenőrizhető, szabványosított és könnyen hozzáférhető termékfenntarthatósági 
információkat kell biztosítani, és felszólítja a Bizottságot, hogy határozza meg a termékekre 
vonatkozó környezetvédelmi tájékoztatási követelményeket, beleértve azok javíthatóságát, 
és tanulmányozza a környezetvédelmi szabályozás bevezetésének megvalósíthatóságát.  
Üdvözli a  javításhoz való jogot, a tartósságra vonatkozó új követelményeknek a környezetbarát  
tervezésre  és az ökocímkékre vonatkozó  jogszabályokra kell épülniük; nagyra értékeli, hogy a 
PEF alátámaszt környezetbarát állításokat és más életciklus-módszereket,  és felkéri a 
Bizottságot, hogy fontolja meg a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert, valamint a 
B2B-kommunikációhoz szükséges EPD-ket, elsőbbséget biztosítva az európai és nemzeti  I. 
típusú ökocímkéknek; támogatja a kötelező zöld közbeszerzési  kritériumokat. 
 

https://www.efic.eu/
mailto:info@efic.eu


 
 

EFIC – Európai Bútoripari Konföderáció | Uniós átláthatósági nyilvántartás: 95910795422-52 
Rue Montoyer, 24 BE-1000 Bruxelles | +32(0)22870886 | https://www.efic.eu/ | info@efic.eu  

 

❖ Csomagolás: 2030-ra minden csomagolásnak újrafelhasználhatónak vagy 
újrahasznosíthatónakkell lennie; hangsúlyozza a csomagolás könnyen érthető címkézésének 
szükségességét, hogy a fogyasztókat tájékoztassák újrafeldolgozhatóságáról, és hogy hol kell a 
hulladékot kidobni. 
 

❖ Textilstratégia: A Tanács üdvözli a közelgő uniós textilstratégiát, és felkéri a Bizottságot, hogy 
fontolja meg az ágazatspecifikus jogszabályokat; elismeri a bio- és hulladékalapú szálak 
előállításának lehetőségét, a hatékony szelektív gyűjtést és az újrafelhasználásra való 
előkészítést stb.; adott esetben pedig vegye fontolóra az EPR-t. 
 

❖ Hulladék: A Tanács hangsúlyozza, hogy a német gazdasági támogatáshoz hasonló eszközök 
használata során alkalmazni kell a bevált gyakorlatokat   és kiemeli a szellemi tulajdonjogok 
szerepét a hulladékkeletkezés megelőzésével és kezelésével  kapcsolatos célok elérésében, 
valamint a körforgásos gazdaság előmozdításában; felszólítja a  tagállamokat, hogy  erősítsék 
meg a meglévő EPR-rendszerek végrehajtását  és arra ösztönzi a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg a szellemi tulajdonjogok további termékcsoportokra való kiterjesztését; felszólítja a 
Bizottságot, hogy növelje az egyes termékek javítási és újrafelhasználási rendszereiről szóló 
megbeszélések számát;  hangsúlyozza, hogy javítani kell a hulladékgazdálkodást és a 
hulladékgazdálkodási hierarchiával összhangban lévő körkörös hulladékrendszereket; üdvözli 
a vegyi anyagokra vonatkozó stratégiát; rámutat az  újrahasználatra való előkészítés, a válogatás 
és a magas színvonalú újrafeldolgozás előkészítésével kapcsolatos beruházások,  innováció és 
infrastruktúra szükségességére; üdvözli a hulladékszállításról szóló rendelet felülvizsgálatát; 
kiemeli a másodlagos nyersanyagok  piacának  fontosságát, európai szinten fejleszti az európai  
szabványokat és a másodlagos nyersanyagok tartalmára és minőségére vonatkozó 
tanúsítványokat, valamint a közbeszerzést használják fel keresletük ösztönzésére; 
hangsúlyozza, hogy a hulladékok esetében a lehető legmagasabb szintű hulladékgazdálkodási 
hierarchiával kell eljárni. 
 

❖ Körforgásos gazdaság és digitális technológiák: A Tanács sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő a digitális termékútlevelekről szóló javaslatot, amely lehetővé teszi a termékek nyomon 
követését, és információkat tartalmaz a származásról, az összetételről, beleértve az 
aggodalomra okot adó anyagok jelenlétét, a kritikus nyersanyagok tartalmát, az 
újrahasznosított anyagtartalmat, az újrafelhasználást, a hulladék javítását, gyűjtését, 
szétszerelését és kezelését; hangsúlyozza az adatmegosztásra vonatkozó szabványok és 
jegyzőkönyvek szükségességét. 
 

❖ Egységes piac: A Tanács hangsúlyozza a jól működő egységes piac szükségességét; kiemeli a 
hatékony szabályozási és nem szabályozási eszközök világos és következetes keretének 
szükségességét, különösen a  harmonizációt  és a kölcsönös elismerést; rámutat a lineáris és 
körforgásos termékek egységes piacának aszimmetriájára, és hangsúlyozza a piacfelügyeleti 
rendeleten és végrehajtáson alapuló, az egész EU-ra kiterjedő hatékony piacfelügyelet  
szerepét; kiemeli, hogy a beruházásokat az éghajlat-semlegesség és a fenntartható pénzügyi 
menetrend fontossága felé kell teríteni; valamint hogy a beruházásokat az éghajlat semlegesség 
és a fenntartható finanszírozási menetrend fontossága felé kell fordítani. 
 

❖ Szociális dimenzió: A Tanács hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a készségfejlesztés (át -
és továbbképzés), az egész életen át tartó tanulás, az oktatási és képzési rendszerek 
adaptálása és korszerűsítése, magatartás megváltozása stb.. 
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