
 
  

 

Az Európai Bútorszövetség hírei 

Az Új Cirkuláris Gazdasági Akciótervre vonatkozó EFIC Sajtóközlemény & EFIC 

levél a Biztosokhoz 

 

A Cirkuláris Gazdasági Akcióterv publikálása után az EFIC sajtóközleményt küldött ki, amelyben üdvözli 

a Tervet és kijelöli az EU Belső Piacának azokat a lehetséges korlátait és repedéseit, melyeket a az EU 

Zöld Megállapodásának és a Cirkuláris Gazdasági Akciótervének összehangolatlan végrehajtása 

eredményezhet a Tagállamoknál. 

 

Az EFIC ugyancsak üdvözli az Új Európai Ipari Stratégiát, felismerve, hogy Európa ipara központi 

jelentőségű a növekedés és prosperitás szempontjából. A teljes sajtóközleményt itt találja 

 

Az EFIC levelet küldött Frans Timmermans elnök-helyettesnek, Virginijus Sinkevicius és Thierry Breton 

biztosoknak, ezek kabinet főnökeinek (Diederik Samsom, Marius Vascega, Valere Moutarlier) és a DG 

ENV főigazgatójának (Daniel Calleja Crespo), valamint a DG GROW főigazgató helyettesének (Gwenole 

Cozigou) is. A levél célja, hogy vész-jelezze azokat a tagállamoknál mutatkozó különböző cirkuláris 

gazdasági kezdeményezéseket, melyek akadályozhatják a Belső Piacot, valamint az, hogy felszólítsa 

a Zöld Megállapodás és a Cirkuláris Gazdasági kezdeményezések nemzeti szintű és harmonizált 

végrehajtására és ha szükséges, EU-s szintű konkrét előírások felállítására. További információért 

forduljon az EFIC irodájához: info@efic.eu 

 

EU Klímatörvény 

Március 4-én az Európai Bizottság klímatörvényre vonatkozó javaslatot nyújtott be, melynek 

célja, hogy törvényhozással szentesítse az EU politikai elkötelezettségét aziránt, hogy 2050-re 

klímasemleges legyen. Az Európai Klímatörvény a jelenlegi és jövőbeni európai politikai irányt 

fekteti le, 2050-et hivatalosan kötelező célnak jelöli meg és igyekszik elérni a Párizsi 

Egyezmény törekvéseit. 

 

Javaslat teljes szövege itt olvasható. 

 

A következő nyilvános konzultációkat tették közzé: 

• Európai Klímatörvény 

• A 2030. évi Klíma Célkitűzési Terv 

• A Európai Klímaegyezmény   

https://9e2160bf-a0b5-460b-aec7-e9af818978ee.filesusr.com/ugd/a1d93b_d357eba54a664da8a198e12ee2a2b8de.pdf
https://9e2160bf-a0b5-460b-aec7-e9af818978ee.filesusr.com/ugd/a1d93b_d357eba54a664da8a198e12ee2a2b8de.pdf
mailto:info@efic.eu
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12108-Climate-Law
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact


 
  

 

 

 

A Cirkuláris Gazdaság kategorizációs rendszere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március 13-án megjelent a DG Research and 

Innovation (kutatás és innováció) független 

szakértői jelentése a Cirkuláris Gazdaság 

kategorizációs rendszerére vonatkozóan. 

A jelentés azokból a kihívásokból táplálkozik, 

melyek a Bizottság Cirkuláris Gazdaság Pénzügyi 

Szakértői Csoportja által meghatározott Cirkuláris 

Gazdasági tevékenységek definíciójának közös, 

alapvető megközelítésére vonatkoznak. Átad egy 

kategorizációs rendszert, a tevékenységek által 

betartandó minimális kritériumok sorát minden 

egyes kategóriára, valamint minden egyes 

kategóriára a tipikus beruházási projekteket 

tartalmazó módszertani útmutatót. 

Teljes jelentés itt. 

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ca9846a8-6289-11ea-b735-01aa75ed71a1

