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07 SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 

07 01 szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladékok 

07 01 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok 

07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 

07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 

07 01 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 

07 01 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 

07 01 09* halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 

07 01 10* egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 

07 01 11* folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

07 01 12 folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 
iszapok, amelyek különböznek a 07 01 11-től 

07 01 99 közelebbről nem meghatározott hulladékok 

07 02 műanyagok, műgumi és műszálak termeléséből, kiszereléséből, 
forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 

07 02 01* vizes mosófolyadékok és anyalúgok 

07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 

07 02 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 

07 02 07* halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 

07 02 08* egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 

07 02 09*  halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 

07 02 10*  egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 

07 02 11*  folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 
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07 02 12  folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 
iszapok, amelyek különböznek a 07 02 11-től 

07 02 13  hulladék műanyagok 

07 02 14*  veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladékok 

07 02 15  adalékanyag hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 14-től 

07 02 16*  veszélyes szerves szilícium-vegyületeket tartalmazó hulladékok 

07 02 17  szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 
07 02 16-tól 

07 02 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

07 03  szerves festékek, pigmentek és színezékek termeléséből, kiszereléséből, 
forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (kivéve 06 11) 

07 03 01*  vizes mosófolyadékok és anyalúgok 

07 03 03*  halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 

07 03 04*  egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 

07 03 07*  halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 

07 03 08*  egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 

07 03 09*  halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 

07 03 10*  egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek) 

07 03 11*  folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

07 03 12  folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 
iszapok, amelyek különböznek a 07 03 11-től 

07 03 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

07 04  szerves növényvédő szerek (kivéve 02 01 08 és 02 01 09), faanyagvédő 

szerek (kivéve 03 02) és biocidok termeléséből, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 

07 04 01*  vizes mosófolyadékok és anyalúgok 

07 04 03*  halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 
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07 04 04*  egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 

07 04 07*  halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 

07 04 08*  egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 

07 04 09*  halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 

07 04 10*  egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 

07 04 11*  folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

07 04 12  folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 
iszapok, amelyek különböznek a 07 04 11-től 

07 04 13*  veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok 

07 04 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

07 05  gyógyszerek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 
felhasználásából származó hulladékok 

07 05 01*  vizes mosófolyadékok és anyalúgok 

07 05 03*  halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 

07 05 04*  egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 

07 05 07*  halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 

07 05 08*  egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 

07 05 09*  halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 

07 05 10*  egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 

07 05 11*  folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

07 05 12  folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 
iszapok, amelyek különböznek a 07 05 11-től 

07 05 13*  veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok 

07 05 14  szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 07 05 13-tól 

07 05 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 
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07 06  zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és 
kozmetikumok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 
felhasználásából származó hulladékok 

07 06 01*  vizes mosófolyadékok és anyalúgok 
07 06 03*  halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 
07 06 04*  egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 
07 06 07*  halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 
07 06 08*  egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 
07 06 09*  halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 
07 06 10*  egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 
07 06 11*  folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 

veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 
07 06 12  folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 

iszapok, amelyek különböznek a 07 06 11-től 
07 06 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 
07 07  finom vegyszerek és vegyipari termékek termeléséből, kiszereléséből, 

forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről nem 
meghatározott hulladékok 

07 07 01*  vizes mosófolyadékok és anyalúgok 

07 07 03*  halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 

07 07 04*  egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 

07 07 07*  halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok 

07 07 08*  egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok 

07 07 09*  halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 

07 07 10*  egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) 

07 07 11*  a folyékony hulladékok telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes 
anyagokat tartalmazó iszapok 

07 07 12  folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 
iszapok, amelyek különböznek a 07 07 11-től 

07 07 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 
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08 BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, 

TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, 

KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL 

SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 

08 01  festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladékok 

08 01 11*  szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy 

lakk-hulladékok 

08 01 12  festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től 

08 01 13*  szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy 

lakk-iszapok 

08 01 14  festék- vagy lakk-iszapok, amelyek különböznek a 08 01 13-tól 

08 01 15*  szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy 

lakk tartalmú vizes iszapok 

08 01 16  festék- vagy lakk tartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 01 15-től 

08 01 17*  festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb 

veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 

08 01 18  festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek 

különböznek a 08 01 17-től 

08 01 19*  szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék, lakk 

tartalmú vizes szuszpenziók 
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08 01 20  festék, lakk tartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től 

08 01 21*  festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok 

08 01 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

08 02  egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) termeléséből, kiszereléséből 
forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok 

08 02 01  por alapú bevonatok hulladékai 

08 02 02  kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszapok 

08 02 03  kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenziók 

08 02 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

08 03  nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 
felhasználásából származó hulladékok 

08 03 07  nyomdafestéket tartalmazó vizes iszapok 

08 03 08  nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladékok 

08 03 12*  veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladékok 

08 03 13  nyomdafesték hulladékok, amelyek különböznek a 08 03 12-től 

08 03 14*  veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszapok 

08 03 15  nyomdafesték iszapok, amelyek különböznek a 08 03 14-től 

08 03 16*  hulladékká vált gravírozó oldatok 

08 03 17*  veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 

08 03 18  hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től 

08 03 19*  diszpergált olaj 

08 03 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 
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08 04  ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és 

felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve) 

08 04 09*  szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, 

tömítőanyagok hulladékai 

08 04 10  ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től 

08 04 11*  szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, 

tömítőanyagok iszapjai 

08 04 12  ragasztó-, tömítőanyagok iszapjai, amelyek különböznek a 08 04 11-től 

08 04 13*  szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, 

tömítőanyagok vizes iszapjai 

08 04 14  ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapjai, amelyek különböznek a 08 04 13-tól 

08 04 15*  szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, 

tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok 

08 04 16  ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladékok, 

amelyek különböznek a 08 04 15-től 

08 04 17*  fenyőgyanta olaj 

08 04 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

08 05  A 08 főcsoportban közelebbről nem meghatározott hulladékok 

08 05 01*  hulladék izocianátok 
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09 FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKAI 

09 01  fényképészeti ipar hulladékai 

09 01 01*  vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok 

09 01 02*  vizes alapú ofszetlemez előhívó oldatok 

09 01 03*  oldószer alapú előhívó oldatok 

09 01 04*  rögzítő (fixír) oldatok 

09 01 05*  halványító oldatok és halványító rögzítő fixír oldatok 

09 01 06*  fényképészeti hulladékok keletkezésük telephelyén történő kezeléséből 

származó ezüsttartalmú hulladék 

09 01 07  ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír 

09 01 08  ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír 

09 01 10  egyszer használatos fényképezőgépek, áramforrás nélkül 

09 01 11*  egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 

16 06 03 kódszámú tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaznak 

09 01 12  áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek 
különböznek a 09 01 11-től 

09 01 13*  keletkezésük telephelyén történő ezüst visszanyerés vizes folyékony 

hulladékai, amelyek különböznek a 09 01 06-tól 

09 01 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 
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10 TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ 
HULLADÉKOK 

10 01  erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19) 

10 01 01  hamu, salak és kazán por (kivéve 10 01 04) 

10 01 02  széntüzelés pernyéje 

10 01 03  tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye 

10 01 04*  olajtüzelés pernyéje és kazánpora 

10 01 05  füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó szilárd 
hulladékok 

10 01 07  füstgáz kéntelenítésének kalcium alapú reakcióiból származó iszap hulladék 

10 01 09*  kénsav 

10 01 13*  tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje 

10 01 14*  együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és 

kazánpor 

10 01 15  együttégetésből származó hamu, salak és kazánpor, amely különbözik a 10 01 

14-től 

10 01 16*  együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye 

10 01 17  együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól 

10 01 18*  gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 

10 01 19  gázok tisztításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 01 05, 

10 01 07 és a 10 01 18-tól 

10 01 20*  folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

10 01 21  folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 
iszapok, amelyek különböznek a 10 01 20-tól 
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10 01 22*  kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszapok 

10 01 23  kazán tisztításából származó vizes iszapok, amelyek különböznek a 10 01 22-
től 

10 01 24  fluid-ágyból származó homok 

10 01 25  széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből 
származó hulladékok 

10 01 26  hűtővíz kezeléséből származó hulladékok 

10 01 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

10 02  vas- és acéliparból származó hulladékok 

10 02 01  salak kezeléséből származó hulladék 

10 02 02  kezeletlen salak 

10 02 07*  gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd 
hulladékok 

10 02 08  gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 
02 07-től 

10 02 10  hengerlési reve 

10 02 11*  hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok 

10 02 12  hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 11-
től 

10 02 13*  gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és 
szűrőpogácsák 

10 02 14  gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek 

a 10 02 13-tól 

10 02 15  egyéb iszapok és szűrőpogácsák 

10 02 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

10 03  alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladékok 

10 03 02  hulladékká vált anód darabok 

10 03 04*  elsődleges termelésből származó salak 
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10 03 05  hulladék timföld 

10 03 08*  másodlagos termelésből származó sósalak 

10 03 09*  másodlagos termelésből származó salak (feketesalak) 

10 03 15*  vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő 

fölözékek és salakok 

10 03 16  fölözékek és salakok, amelyek különböznek a 10 03 15-től 

10 03 17*  anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladékok 

10 03 18  anód gyártásából származó, széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 

10 03 17-től 

10 03 19*  füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por 

10 03 20  füstgázból származó por, amely különbözik a 10 03 19-től 

10 03 21*  veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a 

golyósmalmok porát is) 

10 03 22  egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek 

különböznek a 10 03 21-től 

10 03 23*  gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd 
hulladékok 

10 03 24  gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 
02 23-tól 

10 03 25*  gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és 
szűrőpogácsák 

10 03 26  gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek 

a 10 03 25-től 

10 03 27*  hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok 



 
15311/4/04 REV 4   KH/ik 48 
V. MELLÉKLET DG I HU 

 

10 03 28  hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 27-
től 

10 03 29*  sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó 

hulladékok 

10 03 30  sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladékok, amelyek 

különböznek a 10 03 29-től 

10 03 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

10 04  ólom termikus kohászatából származó hulladékok 

10 04 01*  elsőleges és másodlagos termelésből származó salak 

10 04 02*  elsőleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és 

fölözékek 

10 04 03*  kalcium-arzenát 

10 04 04*  füstgázpor 

10 04 05*  egyéb részecskék és por 

10 04 06*  gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok 

10 04 07*  gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák 

10 04 09*  hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok 

10 04 10  hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 04 09-

től 

10 04 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

10 05  cink termikus kohászatából származó hulladékok 

10 05 01  elsőleges és másodlagos termelésből származó salak 
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10 05 03*  füstgázpor 

10 05 04  egyéb részecskék és por 

10 05 05*  gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok 

10 05 06*  gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák 

10 05 08*  hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok 

10 05 09  hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 05 08-

tól 

10 05 10*  vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő 

fölözékek és salakok 

10 05 11  fölözékek és salakok, amelyek különböznek a 10 05 10-től 

10 05 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

10 06  a réz termikus kohászatából származó hulladékok 

10 06 01  elsődleges és másodlagos termelésből származó salak 

10 06 02  elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és 

fölözék 

10 06 03*  füstgázpor 

10 06 04  egyéb részecskék és por 

10 06 06*  gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok 

10 06 07*  gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák 

10 06 09*  hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok 



 
15311/4/04 REV 4   KH/ik 50 
V. MELLÉKLET DG I HU 

 

10 06 10  hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 06 09-

től 

10 06 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

10 07  ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladékok 

10 07 01  elsődleges és másodlagos termelésből származó salak 

10 07 02  elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és 

fölözék 

10 07 03  gázok kezeléséből származó szilárd hulladék 

10 07 04  egyéb részecskék és por 

10 07 05  gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák 

10 07 07*  hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok 

10 07 08  hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 07 07-

től 

10 07 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

10 08  egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladékok 

10 08 04  szilárd részecskék és por 

10 08 08*  elsődleges és másodlagos termelés sósalakja 

10 08 09  egyéb salakok 

10 08 10*  kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözékek, amelyek vízzel érintkezve 

veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztenek 

10 08 11  kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözékek, amelyek különböznek a 

10 08 10-től 
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10 08 12*  anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladékok 

10 08 13  anódgyártásból származó széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 

10 08 12-től 

10 08 14  anód darabok 

10 08 15*  veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor 

10 08 16  füstgázpor, amely különbözik a 10 08 15-től 

10 08 17*  füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és 

szűrőpogácsák 

10 08 18  füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek 

különböznek a 10 08 17-től 

10 08 19*  hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok 

10 08 20  hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 19-

től 

10 08 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

10 09  vasöntvények készítéséből származó hulladékok 

10 09 03  kemencesalak 

10 09 05*  fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és 

formák 

10 09 06  fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 

09 05-től 
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10 09 07*  fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák 

10 09 08  fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 09 07-

től 

10 09 09*  veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor 

10 09 10  füstgázpor, amely különbözik a 10 09 09-től 

10 09 11*  veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék 

10 09 12  egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től 

10 09 13*  veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladékok 

10 09 14  kötőanyag hulladékok, amelyek különböznek a 10 09 13-tól 

10 09 15*  veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok 

10 09 16  hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 09 15-től 

10 09 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

10 10  nemvas fém öntvények készítéséből származó hulladékok 

10 10 03  kemencesalak 

10 10 05*  fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és 

formák 
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10 10 06  fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 

10 05-től 

10 10 07*  fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák 

10 10 08  fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 10 07-

től 

10 10 09*  veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor 

10 10 10  füstgázpor, amely különbözik a 10 10 09-től 

10 10 11*  veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék 

10 10 12  egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től 

10 10 13*  veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladékok 

10 10 14  kötőanyag hulladékok, amelyek különböznek a 10 10 13-tól 

10 10 15*  veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok 

10 10 16  hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 10 15-től 

10 10 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

10 11  üveg és üvegtermékek termeléséből származó hulladékok 

10 11 03  üveg alapú, szálas anyagok hulladékai 

10 11 05  egyéb részecskék és por 

10 11 09*  feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékai 
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10 11 10  feldolgozásra előkészített keverék hulladékai, amelyek különböznek a 10 11 

09-től 

10 11 11*  nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), üvegrészecskék és üvegpor 

hulladék 

10 11 12  üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től 

10 11 13*  veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és polírozási iszapok 

10 11 14  üvegcsiszolási és polírozási iszapok, amelyek különböznek a 10 11 13-tól 

10 11 15*  füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd 

hulladékok 

10 11 16  füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 

11 15-től 

10 11 17*  füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és 

szűrőpogácsák 

10 11 18  füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek 

különböznek a 10 11 17-től 

10 11 19*  folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 

veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok 

10 11 20  folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 

szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 11 19-től 

10 11 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

10 12  kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó 

hulladékok 

10 12 01  hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek 

10 12 03  szilárd részecskék és por 
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10 12 05  gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák 

10 12 06  kiselejtezett öntőformák 

10 12 08  kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladékai 

10 12 09*  gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok 

10 12 10  gáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 

09-től 

10 12 11*  nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladékok 

10 12 12  zománcozási hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 11-től 

10 12 13  folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 

iszapja 

10 12 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

10 13  cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmányok és 

termékek gyártásából származó hulladékok 

10 13 01  hőkezelésre elkészített, hulladékká vált keverékek 

10 13 04  a mész égetéséből és oltásából származó hulladékok 

10 13 06  szilárd részecskék és por (kivéve 10 13 12 és 10 13 13) 

10 13 07  gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák 

10 13 09*  azbesztcement gyártásakor keletkező, azbesztet tartalmazó szilárd hulladékok 

10 13 10  azbesztcement gyártásakor keletkező szilárd hulladékok, amelyek 

különböznek a 10 13 09-től 
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10 13 11  cement alapú kompozit anyagok hulladékai, amelyek különböznek a 10 13 09 

és a 10 13 10-től 

10 13 12*  gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 

10 13 13  gáz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 13 12-től 

10 13 14  hulladék beton és betonkészítési iszap 

10 13 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

10 14  krematóriumokból származó hulladékok 

10 14 01*  füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladékok 

11 FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS 

BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; NEMVAS FÉMEK 

HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKAI 

11 01 fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladékok 

(pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, 

maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) 

11 01 05*  reve eltávolítására használt savak 

11 01 06*  közelebbről nem meghatározott savak 

11 01 07*  pácolásra használt lúgok 

11 01 08*  foszfátozásból származó iszapok 

11 01 09*  veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák 
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11 01 10  iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 11 01 09-től 

11 01 11*  veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvizek 

11 01 12  öblítő- és mosóvizek, amelyek különböznek a 11 01 11-től 

11 01 13*  veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladékok 

11 01 14  zsírtalanítási hulladékok, amelyek különböznek a 11 01 13-tól 

11 01 15*  membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátumai 

és iszapjai 

11 01 16*  kimerült vagy telített ioncserélő gyanták 

11 01 98*  veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok 

11 01 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

11 02  nemvas fémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladékok 

11 02 02*  cink-hidrometallurgiai iszapok (a jarozitot és goethitet is beleértve) 

11 02 03  vizes elekrolitikus eljárásokban használatos anódok termeléséből származó 

hulladékok 

11 02 05*  veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladékok 

11 02 06  réz-hidrometallurgiai hulladékok, amelyek különböznek a 11 02 05-től 

11 02 07*  veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok 

11 02 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 
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11 03  fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladékok 

11 03 01*  cianid tartalmú hulladékok 

11 03 02*  egyéb hulladékok 

11 05  tűzi horganyzási eljárások hulladékai 

11 05 01  kemény cink 

11 05 02  cinkhamu 

11 05 03*  gázkezeléséből származó szilárd hulladékok 

11 05 04*  elhasznált folyósítószer 

11 05 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

12 FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI 

FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 

12 01  fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből 

származó hulladékok 

12 01 01  vasfém reszelék és esztergaforgács 

12 01 02  vasfém részecskék és por 

12 01 03  nemvas fém reszelék és esztergaforgács 

12 01 04  nemvas fém részecskék és por 

12 01 05  gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács 
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12 01 06*  ásványolaj alapú, halogéntartalmú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az 

emulziókat és az oldatokat) 

12 01 07*  halogénmentes, ásványolaj alapú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat 

és az oldatokat) 

12 01 08*  halogéntartalmú hűtő-kenő emulziók és oldatok 

12 01 09*  halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok 

12 01 10*  szintetikus hűtő-kenő olajok 

12 01 12*  elhasznált viaszok és zsírok 

12 01 13  hegesztési hulladékok 

12 01 14*  veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok 

12 01 15  gépi megmunkálás során keletkező iszapok, amelyek különböznek a 12 01 

14-től 

12 01 16*  veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok 

12 01 17  homokfúvatási hulladékok, amelyek különböznek a 12 01 16-tól 

12 01 18*  olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja) 

12 01 19*  biológiailag lebontható, gépi megmunkáláshoz használt olaj 

12 01 20*  veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszközök 

12 01 21  elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, amelyek különböznek a 12 01 20-tól 

12 01 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 
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12 03  vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladékok (kivéve 

11) 

12 03 01*  vizes mosófolyadékok 

12 03 02*  gőzzel végzett zsírtalanítás hulladékai 

13 OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK 

HULLADÉKAI (kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben 

felsorolt hulladékokat) 

13 01  hidraulika olaj hulladékok 

13 01 01*  PCB-ket tartalmazó hidraulika olajok 

13 01 04*  klórozott szerves vegyületeket tartalmazó emulziók 

13 01 05*  klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulziók 

13 01 09*  klórozott szerves vegyületeket tartalmazó, ásványolaj alapú hidraulika olajok 

13 01 10*  klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika 

olajok 

13 01 11*  szintetikus hidraulika olajok 

13 01 12*  biológiailag könnyen lebomló hidraulika olajok 

13 01 13*  egyéb hidraulika olajok 

13 02  motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladékok 

13 02 04*  ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 

13 02 05*  ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és 

kenőolajok 
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13 02 06*  szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok 

13 02 07*  biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok 

13 02 08*  egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok 

13 03  szigetelő és hő-transzmissziós olajok 

13 03 01*  PCB-ket tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós olajok 

13 03 06*  ásványolaj alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő és hő-transzmissziós 

olajok, amelyek különböznek a 13 03 01-től 

13 03 07*  ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő és hő-

transzmissziós olajok 

13 03 08*  szintetikus szigetelő és hő-transzmissziós olajok 

13 03 09*  biológiailag könnyen lebomló szigetelő és hő-transzmissziós olajok 

13 03 10*  egyéb szigetelő és hő-transzmissziós olajok 

13 04  hajózásban keletkező olajos hulladékok 

13 04 01*  belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz 

13 04 02*  kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladékok 

13 04 03*  egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz 

13 05  olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok 

13 05 01*  homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok 

13 05 02*  olaj-víz szeparátorokból származó iszapok 
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13 05 03*  bűzelzáróból származó iszapok 

13 05 06*  olaj-víz szeparátorokból származó olaj 

13 05 07*  olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz 

13 05 08*  homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladék keverékek 

13 07  folyékony üzemanyagok hulladékai 

13 07 01*  tüzelőolaj és dízelolaj 

13 07 02*  benzin 

13 07 03*  egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is) 

13 08  közelebbről nem meghatározott olajhulladékok 

13 08 01*  sótalanítási iszapok, illetve emulziók 

13 08 02*  egyéb emulziók 

13 08 99*  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

14 SZERVES OLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZ HULLADÉKOK 

(kivéve 07 és 08) 

14 06  szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladékok 

14 06 01*  klór-fluor-szénhidrogének, HCFC, HFC 

14 06 02*  egyéb halogénezett oldószerek és oldószer keverékek 

14 06 03*  egyéb oldószerek és oldószer keverékek 
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14 06 04*  halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok 

14 06 05*  egyéb oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok 

15 HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL 

NEM MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, 

SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 

15 01  csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési 

csomagolási hulladékokat) 

15 01 01  papír és karton csomagolási hulladékok 

15 01 02  műanyag csomagolási hulladékok 

15 01 03  fa csomagolási hulladékok 

15 01 04  fém csomagolási hulladékok 

15 01 05  vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 

15 01 06  egyéb, kevert csomagolási hulladékok 

15 01 07  üveg csomagolási hulladékok 

15 01 09  textil csomagolási hulladékok 

15 01 10*  veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett 

csomagolási hulladékok 

15 01 11*  veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült 

csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 



 
15311/4/04 REV 4   KH/ik 64 
V. MELLÉKLET DG I HU 

 

15 02  abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat 

15 02 02*  veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a 

közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

15 02 03  abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek 

különböznek a 15 02 02-től 

16 A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT 

HULLADÉKOK 

16 01  a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett 

járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint a 

járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 

08) 

16 01 03  termékként tovább nem használható gumiabroncsok 

16 01 04*  termékként tovább nem használható járművek 

16 01 06  termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem tartalmaznak 

sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket 

16 01 07*  olajszűrők 

16 01 08*  higanyt tartalmazó alkatrészek 

16 01 09*  PCB-ket tartalmazó alkatrészek 

16 01 10*  robbanó tulajdonságú alkatrészek (pl. légzsákok, pirotechnikai övfeszítők) 

16 01 11*  azbesztet tartalmazó súrlódóbetétek 

16 01 12  súrlódóbetétek, amelyek különböznek a 16 01 11-től 
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16 01 13*  fékfolyadékok 

16 01 14*  veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok 

16 01 15  fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a 16 01 14-től 

16 01 16  cseppfolyósított gázok tartályai 

16 01 17  vasfémek 

16 01 18  nem-vas fémek 

16 01 19  műanyagok 

16 01 20  üveg 

16 01 21*  veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig tartó, 

valamint a 16 01 13 és a 16 01 14 alatt felsoroltaktól 

16 01 22  közelebbről nem meghatározott alkatrészek 

16 01 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

16 02  elektromos és elektronikus berendezések hulladékai 

16 02 09*  PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok 

16 02 10*  PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont 

berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től 

16 02 11*  klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont 

berendezések 
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16 02 12*  azbesztet tartalmazó használatból kivont berendezések 

16 02 13*  veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések, amelyek 

különböznek 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől 

16 02 14  használatból kivont berendezések, amelyek különböznek 16 02 09-től 16 02 

13-ig felsoroltaktól 

16 02 15*  használatból kivont berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok 

16 02 16  használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek 

különböznek 16 02 15-től 

16 03  az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek 

16 03 03*  veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok 

16 03 04  szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól 

16 03 05*  veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok 

16 03 06  szerves hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 05-től 

16 04  robbanóanyag-hulladékok 

16 04 01*  hulladék lőszer 

16 04 02*  tűzijáték hulladék 

16 04 03*  egyéb robbanóanyag hulladékok 
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16 05  nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek 

16 05 04*  nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok 

(ideértve a halonokat is) 

16 05 05  nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től 

16 05 06*  veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi 

vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is 

16 05 07*  használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett 

szervetlen vegyszerek 

16 05 08*  használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett 

szerves vegyszerek 

16 05 09  használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06, 16 05 07 

vagy 16 05 08-tól 

16 06  elemek és akkumulátorok 

16 06 01*  ólomakkumulátorok 

16 06 02*  nikkel-kadmium elemek 

16 06 03*  higanyt tartalmazó elemek 

16 06 04  lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03) 

16 06 05  egyéb elemek és akkumulátorok 

16 06 06*  elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit 
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16 07  szállító-, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladékok (kivéve 

05 és 13) 

16 07 08*  olajat tartalmazó hulladékok 

16 07 09*  egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 

16 07 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

16 08  kimerült katalizátorok 

16 08 01  arany, ezüst, rénium, ródium, palládium irídium vagy platina tartalmú 

elhasznált katalizátorok (kivéve 16 08 07) 

16 08 02*  veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit 

tartalmazó elhasznált katalizátorok 

16 08 03  egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó 

elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től 

16 08 04  fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve 16 08 07) 

16 08 05*  foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor 

16 08 06*  elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak 

16 08 07*  veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok 
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16 09  oxidáló anyagok 

16 09 01*  permanganátok pl. kálium-permanganát 

16 09 02*  kromátok, pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát 

16 09 03*  peroxidok, pl. hidrogén-peroxid 

16 09 04*  közelebbről nem meghatározott oxidáló anyagok 

16 10  keletkezésük telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony 

hulladékok 

16 10 01*  veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok 

16 10 02  vizes folyékony hulladékok, amelyek különböznek a 16 10 01-től 

16 10 03*  veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok 

16 10 04  vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól 

16 11  bélés- és tűzálló-anyagok hulladékai 

16 11 01*  kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szén-

alapú bélés- és tűzálló-anyagok 

16 11 02  kohászati folyamatokban használt, szén-alapú bélés- és tűzálló-anyagok, 

amelyek különböznek a 16 11 01-től 

16 11 03*  kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb 

bélés- és tűzálló-anyagok 

16 11 04 kohászati folyamatokban használt egyéb bélés- és tűzálló-anyagok, amelyek 

különböznek a 16 11 03-tól 
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16 11 05*  kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó 

bélés- és tűzálló-anyagok 

16 11 06  kohászaton kívüli folyamatokban használt bélés- és tűzálló-anyagok, amelyek 

különböznek a 16 11 05-től 

17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT 

TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) 

17 01  beton, tégla, cserép és kerámia 

17 01 01  beton 

17 01 02  téglák 

17 01 03  cserép és kerámiák 

17 01 06*  veszélyes anyagokat tartalmazó beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy 

azok keveréke 

17 01 07  beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik 

a 17 01 06-tól 

17 02  fa, üveg és műanyag 

17 02 01  fa 

17 02 02  üveg 

17 02 03  műanyag 

17 02 04*  veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa 
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17 03  bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek 

17 03 01*  szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékek 

17 03 02  bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től 

17 03 03*  szénkátrány és kátránytermékek 

17 04  fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 

17 04 01  vörösréz, bronz, sárgaréz 

17 04 02  alumínium 

17 04 03  ólom 

17 04 04  cink 

17 04 05  vas és acél 

17 04 06  ón 

17 04 07  fémkeverékek 

17 04 09*  veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok 

17 04 10*  olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek 

17 04 11  kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től 

17 05  föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és 

kotrási meddő 

17 05 03*  veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 

17 05 04  föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól 
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17 05 05*  veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő 

17 05 06  kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től 

17 05 07*  veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya 

17 05 08  vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től 

17 06  szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyagok 

17 06 01*  azbeszttartalmú szigetelőanyagok 

17 06 03*  egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy azokat 

tartalmazzák 

17 06 04  szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól 

17 06 05*  azbesztet tartalmazó építőanyagok 

17 08  gipsz-alapú építőanyagok 

17 08 01*  veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapú építőanyagok 

17 08 02  gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től 

17 09  egyéb építkezési és bontási hulladékok 

17 09 01*  higanyt tartalmazó építkezési és bontási hulladékok 

17 09 02*  PCB-ket tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (pl. PCB-ket tartalmazó 

szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyanta-alapú padozat, PCB-ket tartalmazó 

leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazó kondenzátorok) 
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17 09 03*  veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok 

(ideértve a kevert hulladékokat is) 

17 09 04  kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 

09 02 és 17 09 03-tól 

18 EMBEREK, ILLETVE ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL 

ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ 

HULLADÉKOK (kivéve azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek 

nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak) 

18 01  szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, 

illetve megelőzéséből származó hulladékok 

18 01 01  éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03) 

18 01 02  testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és konzervált vért is beleértve 

(kivéve 18 01 03) 

18 01 03*  egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális 

követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében 

18 01 04  hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális 

követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, 

gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák) 

18 01 06*  veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek 

18 01 07  vegyszerek, amelyek különböznek 18 01 06-tól 

18 01 08*  citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 

18 01 09  gyógyszerek, amelyek különböznek 18 01 08-tól 
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18 01 10*  fogászati célokra használt amalgám hulladék 

18 02  állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve 

megelőzéséből származó hulladékok 

18 02 01  éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02) 

18 02 02*  egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális 

követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében 

18 02 03  hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális 

követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében 

18 02 05*  veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek 

18 02 06  vegyszerek, amelyek különböznek 18 02 05-től 

18 02 07*  citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 

18 02 08  gyógyszerek, amelyek különböznek 18 02 07-től 

 

19 HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, SZENNYVIZEKET 

KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ 

SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ ÉS IPARIVÍZ 

SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 

19 01  hulladékok égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladékok 

19 01 02  kazánhamuból eltávolított vas fémek 

19 01 05*  gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa 

19 01 06*  gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladékok, és egyéb vizes 

folyékony hulladékok 
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19 01 07*  gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok 

19 01 10*  füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén 

19 01 11*  veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak 

19 01 12  kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től 

19 01 13*  veszélyes anyagokat tartalmazó pernye 

19 01 14  pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól 

19 01 15*  veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por 

19 01 16  kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től 

19 01 17*  veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék 

19 01 18  pirolízis hulladékok, amelyek különböznek 19 01 17-től 

19 01 19  fluid-ágy homokja 

19 01 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

19 02  hulladékok fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, 

semlegesítés) származó hulladékok 

19 02 03  kevert hulladék, amelyek kizárólag nem-veszélyes hulladékokat tartalmaz 

19 02 04*  kevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz 

19 02 05*  fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

19 02 06  fizikai-kémiai kezelésből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 02 

05-től 
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19 02 07*  elválasztásból származó olaj és koncentrátumok 

19 02 08*  veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladékok 

19 02 09*  veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladékok 

19 02 10  éghető hulladékok, amelyek különböznek a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től 

19 02 11*  veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok 

19 02 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

19 03  stabilizált/megszilárdított hulladékok 

19 03 04*  csak részben stabilizált, veszélyesnek tartott hulladékok 

19 03 05  stabilizált hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 04-től 

19 03 06*  megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladékok 

19 03 07  megszilárdított hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 06-tól 

19 04  üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladékok 

19 04 01  üvegesített (vitrifikált) hulladékok 

19 04 02*  pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladékok 
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19 04 03*  nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis 

19 04 04  üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladék 

19 05  szilárd hulladékok aerob kezeléséből származó hulladékok 

19 05 01  települési és ahhoz hasonló hulladékok nem komposztált frakciója 

19 05 02  állati és növényi hulladékok nem komposztált frakciója 

19 05 03  előírástól eltérő minőségű komposzt 

19 05 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

19 06  hulladékok anaerob kezeléséből származó hulladékok 

19 06 03  települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék 

19 06 04  települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag 

19 06 05  állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék 

19 06 06  állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag 

19 06 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

19 07  hulladéklerakóból származó csurgalékvíz 

19 07 02*  hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz 

19 07 03  hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től 

19 08  szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott 

hulladékok 

19 08 01  rácsszemét 
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19 08 02  homokfogóból származó hulladékok 

19 08 05  települési szennyvíz tisztításából származó iszapok 

19 08 06*  telített vagy kimerült ioncserélő gyanták 

19 08 07*  ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok 

19 08 08*  nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladékai 

19 08 09  olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék 

19 08 10*  olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 

09-től 

19 08 11*  ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat 

tartalmazó iszapok 

19 08 12  ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek 

különböznek a 19 08 11-től 

19 08 13*  ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó 

iszapok 

19 08 14  ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 

19 08 13-tól 

19 08 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

19 09  ivóvíz, illetve ipari víz termeléséből származó hulladékok 

19 09 01  durva és finom szűrésből származó szilárd hulladékok 
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19 09 02  víz derítéséből származó iszapok 

19 09 03  karbonát sók eltávolításából származó iszapok 

19 09 04  kimerült aktív szén 

19 09 05  telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták 

19 09 06  ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok 

19 09 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

19 10  fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladékok 

19 10 01  vas- és acélhulladék 

19 10 02  nem-vas fém hulladék 

19 10 03*  veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por 

19 10 04  könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól 

19 10 05*  veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók 

19 10 06  más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től 

19 11  olaj regenerálásából származó hulladékok 

19 11 01*  elhasznált agyag szűrők 

19 11 02*  savas kátrányok 

19 11 03*  vizes folyékony hulladékok 

19 11 04*  fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladékok 
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19 11 05*  folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, 
veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok 

19 11 06  folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó 
iszapok, amelyek különböznek a 19 11 05-től 

19 11 07*  füstgáz tisztításából származó hulladékok 

19 11 99  közelebbről nem meghatározott hulladékok 

19 12  közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. besorolás, aprítás, 

tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok 

19 12 01  papír és karton 

19 12 02  fém vas 

19 12 03  nem-vas fémek 

19 12 04  műanyag és gumi 

19 12 05  üveg 

19 12 06*  veszélyes anyagokat tartalmazó fa 

19 12 07  fa, amely különbözik a 19 12 06-tól 

19 12 08  textíliák 

19 12 09  ásványi anyagok (pl. homok, kövek) 

19 12 10  éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag) 

19 12 11*  egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai kezelésével 

nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 
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19 12 12  egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert 
hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 

19 13  szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladékok 

19 13 01*  szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó 
szilárd hulladékok 

19 13 02  szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladékok, amelyek 
különböznek a 19 13 01-től 

19 13 03*  szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó 
iszapok 

19 13 04  szennyezett talaj remediációjából származó iszapok, amelyek különböznek a 
19 13 03-tól 

19 13 05*  szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat 
tartalmazó iszapok 

19 13 06  szennyezett talajvíz remediációjából származó iszapok, amelyek különböznek 
a 19 13 05-től 

19 13 07*  szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat 
tartalmazó szennyvizek, tömény vizes oldatok 

19 13 08  szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvizek, tömény vizes 
oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től 

20 TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ 
EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI 
HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT 
HULLADÉKOKAT IS 

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) 

20 01 01  papír és karton 

20 01 02  üveg 
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20 01 08  biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok 

20 01 10  ruhanemű 

20 01 11  textíliák 

20 01 13*  oldószerek 

20 01 14*  savak 

20 01 15*  lúgok 

20 01 17*  fényképészeti vegyszerek 

20 01 19*  növényvédő szerek 

20 01 21*  fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 

20 01 23*  klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések 

20 01 25  étolaj és zsír 

20 01 26*  olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től 

20 01 27*  veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták 

20 01 28  festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től 

20 01 29*  veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek 

20 01 30  mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től 

20 01 31*  citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 

20 01 32  gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től 
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20 01 33*  elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 

kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 

20 01 34  elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól 

20 01 35*  veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus 

berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú 

hulladékoktól  

20 01 36  kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek 

a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól 

20 01 37*  veszélyes anyagokat tartalmazó fa 

20 01 38  fa, amely különbözik a 20 01 37-től 

20 01 39  műanyagok 

20 01 40  fémek 

20 01 41  kéménysöprésből származó hulladékok 

20 01 99  közelebbről nem meghatározott egyéb frakciók 

20 02  kerti és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékot is beleértve) 

20 02 01  biológiailag lebomló hulladékok 

20 02 02  talaj és kövek 

20 02 03  egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladékok 
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20 03  egyéb települési hulladék 

20 03 01  egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is 

20 03 02  piacokon keletkező hulladék 

20 03 03  úttisztításból származó hulladék 

20 03 04  emésztőgödrökből származó iszap 

20 03 06  szennyvíz tisztításából származó hulladék 

20 03 07  lom hulladék 

20 03 99  közelebbről nem meghatározott lakossági hulladékok 

 

3. RÉSZ 

A-lista (A Bázeli Egyezmény II. melléklete)∗ 

 

Y46 Háztartásokból összegyűjtött hulladékok ∗∗ 

Y47 Háztartási hulladékok égetése során keletkezett maradékok  

 

                                                 
∗  Ez a jegyzék az OECD Határozat 4. függelék, I. részből lett átvéve. 
∗∗  Kivéve ha megfelelően besorolható a III. melléklet egyetlen sorába. 
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B-lista (az OECD-határozat 4. függelék, II. részből átvett hulladékok 1) 

 

Fémet tartalmazó hulladékok 

AA 010 261900 Vas- és acélgyártásból származó salak, reve és egyéb hulladék 2  

AA 060 262050 Vanádiumhamu és –maradék2  

AA 190 810420 
ex 810430 

 

Magnézium gyúlékony, piroforikus vagy vízzel érintkezve 

veszélyes mennyiségben durranógázt fejlesztő hulladéka és 

törmeléke  

Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és 

szerves összetevőket 

AB 030  Fémek felületkezeléséből származó, nem cianid-alapú rendszerek 

hulladékai 

AB 070  Öntödei homok hulladékok 

AB 120 ex 281290 Máshova nem sorolt szervetlen halogenidvegyületek 

 ex 3824  

AB 150 ex 382490 Füstgáz kénmentesítéséből (FGD) származó finomítatlan kalcium-

szulfit és kalcium-szulfát  

 

                                                 
1  Az AB 130, AC 250, AC 260 és AC 270 számú hulladékokat törölték, mivel a 

75/442/EGK. irányelv 18. cikkében lefektetett eljárás szerint nem minősülnek 
veszélyesnek és ezért nem vonatkozik rájuk a 37. cikk szerinti export tilalom. 

2  Ebbe a felsorolásba beleértendő mindenfajta hamu, maradék, salak, kohósalak, 
olvasztott salak, kazánkő, pernye, por, iszap és tömb, kivéve, ha az anyagot máshova 
kifejezetten besorolták. 



 
15311/4/04 REV 4   KH/ik 86 
V. MELLÉKLET DG I HU 

Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és 

szerves összetevőket  

AC 060 ex 381900 Hidraulikafolyadékok 

AC 070 ex 381900 Fékfolyadékok 

AC 080 ex 382000 Fagyálló folyadékok 

AC 150  Klórozott-fluorozott szénhidrogének 

AC 160  Halonok 

AC 170 ex 440310 Kezelt parafa és fa hulladékok 

 

Olyan hulladékok, amelyek szervetlen és szerves összetevőket egyaránt tartalmazhatnak 

AD 090 ex 382490 Máshova nem sorolt reprográfiai és fotográfiai vegyi anyagok és 

előhívó anyagok gyártásából, készítéséből és használatából 

származó hulladékok  

AD 100  Fémek felületkezeléséből származó, nem cianid-alapú rendszerek 

hulladékai 

AD 120 ex 391400 Ioncserélő gyanták 

 ex 3915  

AD 150  Természetben előforduló szűrőként használható szerves anyagok 

(pl. bioszűrők) 
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Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és 

szerves összetevőket  

RB 020 ex 6815 Az azbeszthez hasonló fizikai-kémiai jellemzőkkel rendelkező 

kerámiaalapú szálak 

 

________________ 
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VI. MELLÉKLET  

 

 Űrlap előzetesen engedélyezett létesítmények számára (15. cikk) 

Illetékes 

hatóság 

 

Hasznosító létesítmény 

 

Hulladék 

azonosítója 

 

Érvényesség 

időtartama 

 

Az előzetesen 

engedélyezett 

teljes 

mennyiség 

 

 A hasznosító 

létesítmény neve és 

száma 

Címe 

 

Hasznosítási 

művelet  

(+ R kód) 

Alkalmazott 

technológiák 

(Kód) 

 

-tól 

 

-ig 

 

(kg/liter) 

 

        

        

        

 

__________________ 
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VII. MELLÉKLET 
 

A HULLADÉKSZÁLLÍTMÁNYOKAT KÍSÉRŐ INFORMÁCIÓK  
A 3. CIKK (2) ÉS (4) BEKEZDÉSEIBEN FOGLALTAK SZERINT 

 
KA szállítmányra vonatkozó információ (1) 

1. A szállítást szervező személy: 
Név: 
Cím: 
Ügyintéző: 
Tel: Fax: 
E-mail: 

2. Importáló/Címzett 
Név: 
Cím: 
Ügyintéző: 
Tel: Fax: 
E-mail: 

3. Tényleges mennyiség:  kg :            litre: 4. A szállítás tényleges dátuma: 
5.(a) 1. szállító(2): 
Név: 
Cím: 
Ügyintéző: 
Tel: 
Fax: 
E-mail: 
Szállítás módja: 
Átadás kelte: 
Aláírás: 

5.(b) 2. szállító: 
Név: 
Cím: 
Ügyintéző: 
Tel: 
Fax: 
E-mail: 
Szállítás módja: 
Átadás kelte: 
Aláírás: 

5.(c) 3. szállító: 
Név: 
Cím: 
Ügyintéző: 
Tel: 
Fax: 
E-mail: 
Szállítás módja: 
Átadás kelte: 
Aláírás: 

8. Hasznosítási művelet (vagy adott esetben ártalmatlanítási 
művelet, a 3. cikk (4) bekezdésben említett hulladék esetén): 
R kód / D kód: 

6. A hulladék származási helye (3): 
Eredeti termelő(i)je, új termelő(i)je, vagy begyűjtője: 
Név: 
Cím: 
Ügyintéző: 
Tel: Fax: 
E-mail: 

9. A hulladék szokásos megnevezése: 
 

7. Hasznosító létesítmény         Laboratórium  
Név: 
Cím: 
Ügyintéző: 
Tel: Fax: 
E-mail: 

10. Hulladék azonosítója (írja be a vonatkozó kódokat): 
(i)  A Bázeli Egyezmény IX. melléklete: 
(ii) OECD kód (ha eltér (i)-től ): 
(iii) EK hulladékjegyzék: 
(iv) Nemzeti kód: 

11. Érintett országok/állam(ok):   
Exportáló/küldő Tranzit Importáló/célország 

     
12. A szállítást szervező személy nyilatkozata: Igazolom, hogy a fenti adatok hiánytalanok és legjobb tudásom szerint megfelelnek a 
valóságnak. Továbbá igazolom, hogy jogilag végrehajtható, szerződés van érvényben a címzettel (nem szükséges a 3. cikk (4) bekezdésében 
említett hulladék esetén): 
 
Név: Dátum: Aláírás: 
13. Címzett aláírása a hulladék beérkezésekor:  
Név: Dátum: Aláírás: 

A HASZNOSÍTÓ LÉTESÍTMÉNY VAGY A LABORATÓRIUM TÖLTI KI: 
14. A szállítmány beérkezése a hasznosító létesítménybe      vagy laboratóriumba:  Érkezett mennyiség :  kg:        
liter:  
Név: Dátum: Aláírás: 

(1) A zöldlistás és hasznosítási vagy laboratóriumi analízis célú rendeltetéssel küldött szállítmányokat kísérő információ a … 
rendelet értelmében (a rendelet megnevezése) 

(2) Ha 3-nál több fuvarozó van, a szükséges információt az 5. (a, b, c) blokkokban kell szolgáltatni. 
(3) Ha a szállítmányt szervező személy nem a termelő vagy a begyűjtő, információt kell szolgáltatni a termelőről vagy a 

begyűjtőről. 
 

________________ 
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VIII. MELLÉKLET 
 

A környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodásra vonatkozó iránymutatások (48. cikk) 

I. A Bázeli Egyezményben elfogadott iránymutatások: 

1. Műszaki iránymutatások az egészségügyi intézményekből származó hulladékok és a 

hulladék gyógyszerek és gyógyszerkészítmények környezetvédelmi szempontból 

megfelelő kezelésére(Y1; Y3) 1. 

2. Műszaki iránymutatások a savas ólomakkumulátorok környezetvédelmi szempontból 

megfelelő kezelésére1. 

3. Műszaki iránymutatások hajók teljes és a részlegesen lebontásánakott roncsok 

környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésére1. 

II. Az OECD által elfogadott iránymutatások: 

Műszaki iránymutatások az egyes specifikus hulladékok környezetvédelmi szempontból 

megfelelő kezelésére: 

Használt és törött személyi számítógépek 2 

                                                 
1  A Bázeli Egyezményben részes Feleknek a a veszélyes hulladékok határátlépésének és 

ártalmatlanításának ellenőrzéséről szóló 6. konferenciáján (2002. december 9.-13.) elfogadott 
iránymutatások. 

2  Az OECD Környezetvédelmi Politikai Bizottsága által 2003. februárjában elfogadott 
iránymutatások (ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL). 
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III. A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által elfogadott iránymutatások: 

iránymutatások a hajók hasznosítására.1  

IV. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által elfogadott iránymutatások: 

Biztonság és egészség hajótörések esetén: iránymutatások az ázsiai országok és 

Törökország számára2  

__________________ 

 

                                                 
1  Az IMO 23. rendes közgyűlése (2003. november 24- december 5.) által az A.962. számú 

határozattal elfogadott iránymutatások.  
2  Az ILO Kormányzó Testülete 2004. március 11.-26-i 289. ülésén kihirdetésre elfogadott 

iránymutatások  
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X. MELLÉKLET 

Kiegészítő kérdőív a tagállamok 50. cikk (2) bekezdése szerinti jelentéséről  

11. cikk (1) 
bekezdés a) 
pont 

Információ a tagállamok között a hulladékszállítás általános, vagy esetenkénti 
tilalmáról hozott intézkedések tárgyában 

A közelség, a hasznosítás elsőbbsége és az önellátás alapelvének közösségi és nemzeti 
szinten a 75/442/EGK irányelvvel összhangban történő végrehajtása érdekében 

Alkalmazták ezt a rendelkezést? Igen Nem 

(√  jelölje mega megfelelőt)   

Ha igen, részletezze a meghozott intézkedéseket: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

További megjegyzések: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Információ a tagállamok között a hulladékszállítás rendszeres ellenzésével 
kapcsolatosan hozott intézkedésekről  

A közelség, a hasznosítás elsőbbsége és az önellátás alapelvének közösségi és nemzeti 
szinten a 75/442/EGK irányelvvel összhangban történő végrehajtása érdekében 

 

Alkalmazták ezt a rendelkezést? Igen Nem 

(√  jelölje meg a megfelelőt)   

Ha igen, részletezze a meghozott intézkedéseket: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

További megjegyzések: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. cikk (1) 
bekezdés e) 
pont  

Információ a hulladék behozatalának tilalmáról 

Alkalmazták ezt a rendelkezést? Igen Nem 

(√  jelölje meg a megfelelőt)   

Ha igen, részletezze a meghozott intézkedéseket: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 

 

11. cikk (3) 
bekezdés  

Információ a közelség, a hasznosítás elsőbbsége és az önellátás  alapelvének 
végrehajtása alóli kivételekről 

Abban az esetben, ha a küldő tagállamban évente olyan kis mennyiségben termelődik 
veszélyes hulladék, hogy gazdaságtalan lenne új, speciális ártalmatlanító létesítmény 
biztosítása ebben az országban 

Felkérték valamelyik tagállamot  
ennek a kivételnek az alkalmazására? Igen Nem 

(√  jelölje meg a megfelelőt)   

Ha igen, töltse ki az 1. táblázatot és részletezze a 11. cikk (3) bekezdésének 
alkalmazásával kapcsolatos kétoldalú megoldásokat. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

Kapott felkérést a tagállamoktól ennek a kivételnek az alkalmazására?     Igen  Nem 

(√  jelölje meg a megfelelőt) 
  

Ha igen, töltse ki az 1. táblázatot és részletezze a 11. cikk (3) bekezdésének 
alkalmazásával kapcsolatos kétoldalú megoldásokat. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
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11. cikk (1) 
bekezdés g) 
pont  

Információ a tervezett szállítás vagy ártalmatlanítás elutasításárólazon az alapon 
hogy nincs összhangban a 75/442/EGK irányelv rendelkezéseivel. 

Alkalmazták ezt a rendelkezést? Igen Nem 

(√  jelölje meg a megfelelőt)   

Ha igen, töltse ki a 2. táblázatot. 

12. cikk (5) 
bekezdés  

Információ a tervezett szállítás vagy hasznosítás elutasításáról azon az alapon hogy 
nincsenek összhangban a 12. cikk (1) bekezdése c) pontjának rendelkezéseivel. 

Alkalmazták ezt a rendelkezést? Igen..... Nem..... 

(√  jelölje meg a megfelelőt)   

Ha igen, töltse ki a 3. táblázatot. 

14. cikk Információ az egyes hasznosító létesítmények felett joghatósággal rendelkező 
illetékes hatóságoknak az ilyen létesítmények részére  előzetes engedély megadásáról 
szóló határozatairól, 

Volt ilyen eset? Igen Nem 

(√  jelölje meg a megfelelőt)   

Ha igen, töltse ki a 4. táblázatot. 

32. cikk Információ a tagállamoknak a hulladékszállítmányokat kizárólag a saját területükön 
felügyelő és ellenőrző rendszereiről  

Létezik a hulladékszállítmányokat a nemzeti területen belül felügyelő és ellenőrző 
rendszer? Igen Nem 

(√  jelölje meg a megfelelőt)   

Ha van ilyen rendszer, alkalmazzák-e a rendelet II. és VII. címében előírt rendszert?
 Igen Nem 

(√  jelölje meg a megfelelőt)   

Amennyiben a rendelet II. és VII. címében előírt rendszertől eltérő rendszert 
alkalmaznak, részletezze az alkalmazott rendszert: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
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23. cikk és 
49. cikk (1) 
bekezdés 

Információ az illegális hulladékszállításokról 

Volt ilyen eset? Igen Nem 

(√  jelölje meg a megfelelőt)   

Ha igen, töltse ki az 5. Táblázatot. 

Kérjük, adjon információt arra vonatkozóan, hogyan előzik meg, tárják fel és szank-
cionálják a nemzeti jogszabályok az illegális hulladékszállításokat. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------- 

6. cikk Információ a pénzügyi garanciákról, vagy egyenértékű biztosításról, amely  a 
fuvarozási, hasznosítási, ártalmatlanítási és a tárolási ás költségeket fedezi, ideértve a 
21. és 23. cikkben említett eseteket is. 

Kérjük, részletezze az e cikk alapján elfogadott nemzeti jogi rendelkezésekről. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

52. cikk Információ a tagállamok által kijelölt, a hulladékszállítmányoknak a közösség 
területére való beléptetését és a közösség területéről való kiléptetését végző 
vámhivatalokról 

Volt ilyen kijelölés? Igen Nem 

(√  jelölje meg a megfelelőt)   

Ha igen, töltse ki a 6. táblázatot. 

 

 

 

Útmutató a táblázatok kitöltéséhez:  

A D és R kódok azonosak a 75/442/EGK irányelv IIA. és IIB. mellékletében említett kódokkal. 

A hulladékok azonosítókódja azonos az e rendelet III., IIIa., IIIB., IV. és IVA. mellékletében említett 

kódokkal. 

 



 
15311/4/04 REV 4   KH/ik  5 
X. MELLÉKLET DG I    HU 

1. táblázat 

A KÖZELSÉG, A HASZNOSÍTÁS ELSŐBBSÉGE ÉS AZ ÖNELLÁTÁS ALAPELVÉNEK VÉGREHAJTÁSA ALÓL ENGEDÉLYEZETT 

KIVÉTELEK (11. cikk (3) bekezdés) 

A hulladék azonosítója 

(Kód) 

 

Mennyiség 

(kg/liter) 

Célország (De)/ 

Küldő ország (Di) 

Ártalmatlanítási művelet 

D Kód 

Jelentés az esetről a 

Bizottságnak 

(Igen/Nem) 
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2. táblázat 

A TERVEZETT SZÁLLÍTÁS VAGY ÁRTALMATLANÍTÁS ELUTASÍTÁSÁNAK INDOKAI (12. cikk (1) bekezdés. (e) pont) 

AZ ELUTASÍTÁS OKAI  
(√ jelölje meg  a megfelelőt) 

LÉTESÍTMÉNY 

 

Hulladék azonosítója 

(kód) 

 

Mennyiség 

(kg/liter) 

Tranzitország (T)/ 

Küldő ország (Di) 

11. cikk 

(1) 

bekezdé

s g) pont 

(i) 

11. cikk 

(1) 

bekezdé

s g) pont 

(ii) 

11. cikk (1) 

bekezdés g) 

pont  

(iii) 

Név 
(A 11. cikk (1) 

bekezdés g) pont (ii) 

esetén) 

Ártalmatlanítási 

művelet 

D Kód 
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3. táblázat 

A TERVEZETT SZÁLLÍTÁS VAGY HASZNOSÍTÁS ELUTASÍTÁSÁNAK INDOKAI (12. cikk (1) bekezdés c) pont) 

Hulladék azonosítója 

(kód) 

 

Mennyiség 

(kg/liter) 

Célország  AZ ELUTASÍTÁS INDOKAI  
és a vonatkozó nemzeti törvények és jogszabályok 

részletei 

LÉTESÍTMÉNY 
(a célországban) 

    Név Hasznosítási 
művelet 
R Kód 
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4. táblázat 

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOKNAK AZ ELŐZETES ENGEDÉLY KIADÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATAIRÓL (14. CIKK) 

Hasznosító létesítmény Hulladék 

azonosítója (Kód) 

Érvényesség 

időtartama 

Illetékes Hatóság 

Neve 

és száma 

Cím Hasznosítási művelet 

R Kód 

Alkalmazott  

technológiák 

 -tól -ig 

Visszavonás 

(dátum) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 
15311/4/04 REV 4   KH/ik  9 
X. MELLÉKLET DG I    HU 

5. táblázat  

INFORMÁCIÓ AZ ILLEGÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSOKRÓL∗ (23. cikk és 49 cikk (1) bekezdés) 

Az illegalitásért felelős 
(√ jelölje meg a megfelelőt) 

 

Hulladék azonosítója 

(Kód) 

 

Mennyiség 

(Kg/liter) 

Célország (De) és 

Küldő ország (Di) 

Az illegalitás okának meghatározása 

(lehetőleg a megsértett cikkkre való 

hivatkozással) 
Bejelentő Címzett Egyéb 

Meghozott 

intézkedések 

és az 

esetleges 

szankciók 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                 
∗  Információ azokról az esetekről, melyeket lezártak a jelentéstételi időszak alatt. 
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6. táblázat 

INFORMÁCIÓ A TAGÁLLAMOK ÁLTAL KIJELÖLT, A HULLADÉKSZÁLLÍTMÁNYOKNAK A KÖZÖSSÉG TERÜLETÉRE VALÓ 

BELÉPTETÉSÉT ÉS A KÖZÖSSÉG TERÜLETÉRŐL VALÓ KILÉPTETÉSÉT VÉGZŐ VÁMHIVATALOKRÓL (52. cikk) 

Vámhivatal 

Hivatal Székhelye Ellenőrzött importáló/exportáló országok 
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I. BEVEZETÉS 

 

1. A Bizottság 2003. július 1-jén benyújtotta a Tanácsnak a hulladékszállításról szóló 

európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatát. 

 

2. Az Európai Parlament 2003. november 19-én terjesztette elő véleményét. 

 

A Gazdasági és Szociális Bizottság 2004. január 28-án fogadta el véleményét. 

 

A Régiók Bizottsága 2003. október 23-i levelében bejelentette, hogy nem szándékozik 

véleményt nyilvánítani. 

 

3. A Bizottság 2004. március 10-én benyújtotta módosított javaslatát. 

 

4. A Tanács 2005. június 24-én, a Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésével összhangban 

elfogadta közös álláspontját. 

 

II. CÉLKITŰZÉS 

 

A javasolt rendelet általános célkitűzései a következők: 

- a hulladékok országhatárokat átlépő szállításáról szóló, felülvizsgált OECD tanácsi 

határozat1 és felülvizsgált Bázeli Egyezmény2 közösségi jogba való átültetése; 

- az 1993. évi tanácsi rendelet3 („az 1993-as rendelet”) alkalmazásakor és 

érvényesítésekor felmerülő nehézségek kezelése; 

                                                 
1 A hulladékok hasznosítási célú, határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló C(92) 39 

végleges OECD határozat felülvizsgálatáról szóló, 2002. május 21-i C(2001) 107 végleges 
OECD tanácsi határozat. 

2 Az 1998. november 6-án módosított, a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő 
szállításának és ártalmatlanításának ellenőrzéséről szóló, 1989. március 22-i Bázeli 
Egyezmény. 

3 259/93/EGK 
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- a globális harmonizáció folytatása a hulladékok országhatárokat átlépő szállítása terén, 

és 

- az 1993-as rendeletben foglalt cikkek szerkezetének átalakítása és egyszerűsítése. 

A javasolt főbb elemek közé tartoznak, többek között, az általános eljárási keret változtatásai 

(különös tekintettel az előzetes írásbeli értesítési és engedélyezési, valamint tájékoztatási 

követelményekre), a hatállyal és meghatározásokkal kapcsolatos változtatások és 

pontosítások, a tagállamok közötti és tagállamokon belüli hulladékszállításra vonatkozó 

rendelkezések, valamint a kiviteli és behozatali rendelkezések. 

 

III. A KÖZÖS ÁLLÁSPONT ELEMZÉSE 

 

1. Általános 

 

A közös álláspont az Európai Parlament által első olvasatban javasolt 103 módosításból 

41-et tartalmaz (teljes egészében, részben vagy elvben, azonos vagy hasonló 

megszövegezéssel, vagy lényegét tekintve). A Tanács úgy véli, hogy a közös álláspont 

nem változtat az eredeti bizottsági javaslat megközelítésén, illetve céljain, továbbá 

megjegyzi, hogy a Bizottság nem tudja elfogadni a jogalapra vonatkozó választást, a 

tagállamok azon lehetőségét, hogy kifogást emeljenek a hasznosításra szánt 

hulladékszállítmányok ellen, és az állati eredetű melléktermékek a rendelet hatálya alóli 

teljes kizárását. 

 

2. Az Európai Parlament módosításai 

 

A 2003. november 19-én tartott plenáris szavazás során az EP a javaslatra vonatkozóan 

103 módosítást fogadott el. 

 

A tanácsi közös álláspont ezek közül 41 módosítást tartalmaz szó szerint, részben vagy 

pedig annak lényegét tekintve. 

A Tanács 62 módosítást nem fogadott el. 

Az elfogadott/elutasított módosítások — a közös álláspontban való megjelenésük 

sorrendjében — a következők. Amennyiben azonban egy kérdést több módosítás is 

érint, azok az első felmerülésük alkalmával közösen kerülnek megvitatásra. 
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a) Elfogadott módosítások 
1. módosítás: A Tanács elfogadta, és beillesztette. 
83/rev. módosítás: A Tanács elfogadta, és az (1) preambulumbekezdésbe beépítette. 
8. módosítás: A Tanács elvben elfogadta, és a (31) preambulumbekezdésbe 
beépítette. 
9. módosítás: A Tanács az 1. cikk (3) bekezdésének g) pontjában és a (9) 
preambulumbekezdésben részben elfogadta. 
10. módosítás: Elvben beépítve. A Bizottság által javasolt 1. cikk (5) bekezdése teljes 
egészében törlésre került az egyes rendelkezések kiemelése által okozott zavar 
elkerülése érdekében. 
12. módosítás: A Tanács a 2. cikkben elfogadta. 
13. és 14. módosítás: A Tanács elvben elfogadta, és a 2. cikk (5) és (7) bekezdésébe 
beépítette. Alkalmazásra kerültek mindazonáltal a 75/442/EGK irányelv 
fogalommeghatározásai. 
15. módosítás: A Tanács elfogadta, és a 2. cikk (15) bekezdésébe beépítette. 
113. módosítás: A Tanács elfogadta, és a 2. cikk (25) bekezdésébe beépítette. 
79. módosítás: A Tanács elfogadta, és a 3. cikk (5) bekezdésébe beépítette. 
81. módosítás: A Tanács részben és elvben elfogadta, és a 3. cikk (5) bekezdésébe 
beépítette. 
22. módosítás: A Tanács elfogadta. 
52. módosítás: A Tanács elvben elfogadta, és a 4. cikk első mondatába beépítette. 
24. módosítás: A Tanács a 4. cikk 3) pontjában és a 8. cikk (1) bekezdésében részben 
elfogadta. (ld. még a 29. módosítást) 
96. és 97. módosítás: A Tanács részben és elvben elfogadta, és a 4. cikk 5) pontjába, 
illetve a 6. cikk (2) bekezdésébe beépítette. 
29. módosítás: A Tanács a 7. cikkben részben elfogadta. (ld. még a 30. módosítást) 
30. módosítás: A Tanács elvben elfogadta, és a 8. cikk (1) és (2) bekezdésébe 
beépítette. 
108. és 115. módosítás: A Tanács a 11. cikk (1) bekezdésének e) pontjában elfogadta. 
42. módosítás: A Tanács elvben elfogadta, és a 12. cikk (1) bekezdésének c) pontjába 
beépítette. 
47. módosítás: A Tanács elvben elfogadta, és a 12. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjába, a 12. cikk (5) és (6) bekezdésébe, a módosított (21) preambulumbekezdésbe 
és az 59.cikk (2) bekezdésébe beépítette. 
45. módosítás: A Tanács elfogadta, és a 12. cikk (1) bekezdésének h) pontjába 
beépítette. 
100. módosítás: A Tanács elfogadta, és a 16. cikk b) pontjába, illetve a 17. cikk (1) 
bekezdésébe beillesztette. 
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84/rev. módosítás: A Tanács elvben a 16. cikk e) pontjában és a 15. cikk e) 
pontjában elfogadta (vö. 6. cikk (5) bekezdés). 
57. módosítás: A Tanács a 23. cikk (5) bekezdésében elfogadta. 

58. és 101. módosítás: A Tanács elvben elfogadta, és a 25. cikk (4) bekezdésébe, 

illetve az 58. cikk (1) bekezdésének f) pontjába beillesztette. 

60. módosítás: A Tanács elvben elfogadta, és a 29. cikkbe beillesztette. 

62. módosítás: A Tanács a 40. cikk (1) bekezdésének d) pontjában elfogadta. 

63. módosítás: A Tanács a 41. cikk (2) bekezdésének b) pontjában elfogadta. 

64. módosítás: A Tanács a 42. cikk (1) bekezdésének e) pontjában elfogadta. 

65. módosítás: A Tanács a 43. cikk (2) bekezdésének c) pontjában elfogadta. 

61. módosítás: A Tanács elvben elfogadta, és az 48. cikk (2) bekezdésébe 

beépítette. 

103. módosítás: A Tanács az 57. cikk (1) bekezdésében elfogadta. 

28. módosítás: A Tanács a (37) preambulumbekezdésben (az 58. cikk (1) 

bekezdésének a) pontjában említett módszer kidolgozására előírt határidőről) 

részben elfogadta. 

82. és 46. módosítás (egy módosításba összevonva): A Tanács részben elfogadta, 

és az 58. cikk (1) bekezdésének b) pontjába beépítette. 

75. módosítás: A Tanács a VIII. melléklet III. részében elfogadta. 

76. módosítás: A Tanács a VIII. melléklet II. részében elfogadta. 

77. módosítás: A Tanács a VIII. melléklet IV. részében elfogadta. 

 

b) Elutasított módosítások  

 

Preambulumbekezdések 

 

2. módosítás: A hulladékstratégia jelenleg felülvizsgálat alatt áll, és a módosítás 

szövege láthatóan nincs egyensúlyban más lényeges szempontok tekintetében, 

mint pl. a belső piaci szabályozásnak az újrafelhasználásra és újrafeldolgozásra 

szánt hulladékra történő alkalmazásával. 

3. módosítás: E módosítás tartalma negatívan befolyásolná a hulladékégetésről 

még folyó vitát. 

107. módosítás: Ez egy ténymegállapítás, amelyet a Tanács szükségtelennek 

tekint. 
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110. és 121. módosítás: Ellentétesek az OECD határozattal (vö. 40. cikk (4) 

bekezdés), amely a 121. módosításhoz hasonló rendelkezést tartalmaz az 

ártalmatlanításra szánt hulladék behozatalára vonatkozóan. 

109. módosítás: A rendelet nem foglalkozik a veszélyes hulladék keletkezésével.

 Meg lehet jegyezni, hogy a módosításnak a közelség elvére vonatkozó második 

részére az ártalmatlanításra szánt hulladék szállításának kifogásolása céljából lehet 

hivatkozni. 

4. módosítás: A Tanács preambulumbekezdésben nem tart indokoltnak ilyen 

hivatkozást. 

5. módosítás: A hatályos EU-jogszabályok már tiltják a hulladék 

elhagyását/kiborítását vagy ellenőrzés nélküli lerakását. 

6. módosítás: A 12. cikk (1) bekezdésének g) és h) pontjával kapcsolatban a 

Tanács túlságosan homályosnak ítéli meg. 

7. módosítás: Preambulumbekezdésben nem szükséges megállapítani, hogy a 

Bázeli Egyezménnyel összefüggésben az EU mit valósítson meg. 

111., 112. és 92/rev. módosítás: A hajók tekintetében ezek a módosítások nem 

tartoznak a tárgyhoz; a Bázeli Egyezménnyel összefüggésben kell róluk határozni. 

A járművek tekintetében ezeket a módosításokat a Tanács nem tartja közvetlenül a 

tárgyhoz tartozónak, azok a hulladékstratégiának és a Bizottság jövőbeli 

munkájának részét képezik. 

 

Cikkek 

 

11. módosítás: Ezt a módosítást a Tanács azért utasította el, mert el kell kerülni a 

kétszeres eljárást e rendelet és a 1774/2002/EK rendelet összefüggésében, 

ugyanakkor fenn kell tartani az azonos szintű ellenőrzést (ld. még az 59. cikk (1) 

bekezdését és az új (10) és (11) preambulumbekezdéseket). 

 

17. és 18. módosítás (egy módosításba összevonva): A Tanács elvetette ezeket a 

módosításokat, mert ellentétesek a Bázeli Egyezménnyel és az OECD-határozattal 

és az ezekben foglalt, a „zöld hulladék” kezelésére vonatkozó rendelkezésekkel. 
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19. módosítás: Az OECD nem irányozta elő ezt a mentességet a kutatásra szánt 

hulladék számára, és a Tanács túlságosan széles körűnek ítélte meg az ilyen 

mentességet. 

 

20. módosítás: A Bizottság javaslata 3. cikkének (5) bekezdése, valamint a 

kapcsolódó melléklet, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező 

anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló 850/2004/EK rendelet 

közelmúltbeli elfogadása okán törlésre kerültek. 

 

21., 26., 34., 41. és 91/rev. módosítás: A rendelet — az OECD-ben kötött 

megállapodásnak megfelelően — ideiglenes műveletek esetére egyedi 

rendelkezéseket állapít meg. A Tanács úgy ítéli meg, hogy — mivel ideiglenes 

műveletekre sor kerül — a legjobb megoldás nem e műveletek betiltása, hanem 

olyan rendszer kidolgozása, amely lehetővé teszi az illetékes hatóságok számára a 

hulladék nyomon követését a teljes szállítás során, valamint végleges 

hasznosítását vagy ártalmatlanítását. 

 

126. módosítás: A Tanács ezt a módosítást feleslegesnek ítélte. 

 

122. módosítás: A Tanács ezt a módosítást elvetette, mert összeegyeztethetetlen a 

Bázeli Egyezménnyel. 

 

85/rev. és 27. módosítás: Mivel ez a rendelet az ideiglenes műveleteket illetően 

egyedi rendelkezéseket tartalmaz, ilyen egyedi rendelkezésekre van szükség a 

pénzügyi garanciák vagy az azokkal egyenértékű biztosítások vonatkozásában is 

(vö.: 6. cikk (6) bekezdés). Ennek megfelelően a Tanács ezeket a módosításokat 

elutasította. 

 

31. módosítás: Ezt a módosítást a Tanács azért utasította el, mert megfelelőbbnek 

tűnt az, hogy az illetékes hatóság írásbeli hozzájárulását a bejelentési okmányon 

vagy annak másolatán jelezze. 
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86/rev, 87/rev., 88/rev. módosítás: Ezek a módosítások ellentétesek az 

egyszerűsítési célkitűzéssel. 

A Tanács a 180 napot nem fogadta el; az OECD-határidőkkel való összhang (Egy 

év a szállításra – a 9. cikk (4), (5) és (6) bekezdése, valamint egy év a hulladék 

átvételétől számítva a hasznosításra vagy ártalmatlanításra – a 9. cikk (7) 

bekezdése). 

 

32. és 33. módosítás: A Tanács nem illesztette be a módosításokat, mert nem 

tartotta szükségesnek, továbbá túl megterhelőnek ítélte azokat. 

 

35. módosítás: A hasznosításra szánt hulladék esetében az illetékes hatóságok 

bizonyos körülmények fennállása esetén kifogást emelhetnek a nemzeti 

környezetvédelmi szabványokra hivatkozással (vö.: 12. cikk (1) bekezdés c) pont, 

amely kapcsolódik a 42. és 47. módosításokhoz). Az ártalmatlanításra szánt 

hulladék esetében az erre alapozott kifogás nem állja meg a helyét, mivel Uniós 

szinten már léteznek erre vonatkozó szabványok (különösen a hulladéklerakókról 

szóló 1999/31/EK irányelv, a hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK irányelv, a 

poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek (PCB/PCT) ártalmatlanításáról 

szóló 96/59/EK tanácsi irányelv és a környezetben tartósan megmaradó szerves 

szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló 

850/2004/EK rendelet). 

 

80. módosítás: A Tanács nem illesztette be, de meg kell állapítani, hogy a 3. cikk 

új (5) bekezdése most már előirányozza, hogy az ilyen hulladékot minden esetben 

az ártalmatlanításra szánt hulladékhoz hasonlóan kell kezelni. 

 

37. módosítás: A Tanács a hulladékokról szóló keretirányelvvel összhangban 

célszerűbbnek ítélte a Közösségre való hivatkozás megtartását. 

 

38. módosítás: A hulladékokról szóló keretirányelv 7. cikkét illetően a 

gazdálkodási tervekkel való összhanggal a 11. cikk (1) bekezdésének g) pontja, a 

kötelező jogi erejű EU-szabványokkal való összhanggal pedig a 11. cikk (1) 

bekezdésének i) pontja foglalkozik. Ld. még a 35. módosításhoz fűzött 

megjegyzést. 
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39. módosítás: Ezt a módosítást a Tanács elutasította, azon esetleges nem kívánt 

hatása miatt, hogy lehetővé teszi az ártalmatlanításra szánt hulladék szállítását arra 

való hivatkozással, hogy a küldő tagállamban nem állt rendelkezésre 

„szakosodott” létesítmény, miközben az országban más megfelelő ártalmatlanító 

létesítmény rendelkezésre állna. Ezért megfelelőnek tűnt csak abban az esetben 

engedélyezni az ártalmatlanításra szánt hulladékszállítmányokat, ha az összes 

nemzeti létesítmény elégtelennek bizonyult. 

 

40. módosítás: A Tanács nem illesztette be, mivel szükségtelen szabályozási 

terhet eredményezne. Ld. még a 50. módosításhoz fűzött megjegyzést. 

 

116. módosítás: A módosítás ellentétes az OECD-határozattal. Ezen túlmenően 

ellentétes a hasznosításra szánt hulladék belső piacának elvével. A hasznosításra 

szánt hulladékot illetően lásd a 11. cikk (1) bekezdésének e) pontjába illesztett 

szöveget (vö.: 115. módosítás). 

 

117. módosítás: A módosítás ellentétes az OECD-határozattal. Ellentétes továbbá 

a hasznosításra szánt hulladék belső piacának elvével — nem kell kizárólag azért 

a küldő országban hasznosítani a hulladékot, mert az érintett ország hasznosítási 

kapacitással rendelkezik. 

 

44. módosítás: A módosítás ellentétes az OECD-határozattal. Ezen túlmenően 

ellentétes a hasznosításra szánt hulladék belső piacának elvével és nem áll 

összhangban a hulladékokról szóló keretirányelv 5. cikkével. 

 

48. módosítás: A Tanács ebben a formában nem fogadta el, de az EU-szabványok 

hiánya esetén felmerülő ellenvetések tekintetében a 47. módosításhoz fűzött 

észrevételek helytállók. 

 

49. módosítás: A Tanács nem fogadta el, de a Bizottság által végzett munkát (58. 

cikk (1) bekezdésének b) pontja) figyelembe kell venni. 

 

50. módosítás: A Tanács nem illesztette be, mivel szükségtelen szabályozási 

terhet eredményezne. 
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51. módosítás: A Tanács ezt a módosítást szükségtelennek ítéli (vö.: az általános 

értesítésekre alkalmazandó engedélyezési időtartammal kapcsolatban a 9. cikk, és 

a 4. cikk első mondata). 

 
99. módosítás: A Tanács nem vette át, mivel rendelkezéseit célszerűtlennek 

minősítette. További eljárásra nincs szükség. 

 
53. módosítás: A Tanács elvetette, mert az OECD rendelkezik róla. 

 
54. módosítás: Nem áll összhangban az OECD időkereteivel. 

 
55. módosítás: A módosítás ellentétes az OECD-határozattal. A Tanács 

elegendőnek ítéli, ha a szállítmányt a VII. mellékletben felsorolt információk 

kísérik (lásd a 17. és 18. módosításokhoz fűzött megjegyzést). 

 
56. módosítás: A Tanács nem vette át, mivel a Bizottság javaslatának 20. cikke 

nem bizonyult szükségesnek. 

 
105. módosítás: A Tanács a módosítást elutasította, mivel valamely szerződés az 

illetékes hatóság kérelmére történő bemutatása a hatékony ellenőrzéshez 

szükségesnek minősül. 

 
59. módosítás: A Tanács úgy véli, hogy ez a tagállamokra tartozik. 

 
66. módosítás: A Tanács nem illesztette be a bizalmas kezeléssel kapcsolatban 

felmerült kételyek miatt, valamint azért, mert azt az illetékes hatóságok számára 

túl megterhelőnek ítélte. 

 
67. módosítás: A Tanács nem illesztette be, mivel a csatlakozási szerződések 

bizottsági eljárás útján nem módosíthatóak (lásd az új 62. cikket). 

 
78. és 106. módosítás (egy módosításba összevonva): A Tanács elvetette ezeket a 

módosításokat, mert céljuk nem világos, és ellentétes a bázeli/OECD-

harmonizációval. Az EU nem változtathatja meg egyoldalúan az OECD 

határozatot. 
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68. módosítás: A Tanács nem illesztette be, mivel az EU nem módosíthatja 

egyoldalúan az OECD határozat rendelkezéseit. 

 

69. és 70. módosítás: A Tanács elvetette ezeket a módosításokat, mivel fenn kell 

tartani az összhangot a Bázeli Egyezménnyel. 

 

71, 72. és 73. módosítás: Ezeket a módosításokat a Tanács nem illesztette be, 

mivel az EU hulladékjegyzékét (2000/532/EK bizottsági határozat) ez a rendelet 

nem módosíthatja. 

 

74. módosítás: A Tanács szükségtelennek ítélte ezt a módosítást, mivel a 33., a 

35.és a 37. cikk meghatározza az engedélyezett kivitel körét (ld. 48. cikk (2) 

bekezdésének a) pontját). Mindenesetre az iránymutatásokat az „iránymutatás 

keresése” alá sorolta be (48. cikk (2) bekezdés, utolsó mondat). 

 

IV. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A Tanács által a Bizottság módosított javaslatába bevezetett változtatások a célszerűséget 

kívánják javítani, és válaszolnak egyes tagállamok aggodalmaira, miközben törekednek annak 

biztosítására, hogy a Közösség és a tagállamok betartsák és teljesítsék az e területen meglévő 

nemzetközi kötelezettségeiket. 

A Tanács, annak ellenére, hogy nem tudja az Európai Parlament által elfogadott összes 

módosítást elfogadni, úgy ítéli meg, hogy a közös álláspont nagy mértékben megfelel a 

Parlament felvetéseinek. 
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A Tanács és a Bizottság nyilatkozata 

 

A Tanács és a Bizottság úgy véli, hogy a rendelet IV. címének 1. és 2. fejezetében meghatározott 

eljárások alkalmazásakor a Bizottságnak figyelembe kell vennie Monaco különleges helyzetét. 
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A Bizottság nyilatkozata 

 

A Bizottság tudomásul veszi a Tanács egyhangú véleményét, miszerint a Bizottság által javasolt 

kettős jogalap, azaz a Szerződés 133. cikke és 175. cikkének (1) bekezdése helyébe egyetlen 

jogalapnak kell lépnie, amely kizárólag a Szerződés 175. cikkének (1) bekezdését foglalja magában. 

A Bizottság úgy gondolja, hogy a javaslatában szereplő jogalap volt a megfelelő, és ezért fenntartja 

magának a jogot, hogy a rendelkezésére álló jogeszközökhöz folyamodjon. 

 

Továbbá a Bizottság megjegyzi, hogy a 12. cikk (1) bekezdésének c) pontja révén a Tanács 

lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy ellenvetéseket fogalmazzanak meg, és leállítsák a 

hasznosításra szánt hulladékok szállítását a célország „alacsonyabb kezelési szabványai” okán. A 

Bizottság véleménye szerint ez a rendelkezés a hulladék-újrafeldolgozási és -hasznosítási európai 

piacon belül akadályok kialakulásához vezet, és nem javulnak a hulladékgazdálkodásra vonatkozó 

uniós környezetvédelmi szabványok. A Bizottság emlékeztet arra, hogy „A megelőzésre és a 

hulladék-újrafeldolgozásra vonatkozó tematikus stratégia felé” című, COM (2003) 301 végleges 

közleményében megoldásokat javasolt az ökológiai dömping lehetséges problémájának 

megoldására, kiemelve az európai hulladékgazdálkodási szabványok kidolgozásának fontosságát. A 

Bizottság továbbá figyelmeztet arra, hogy a 12. cikk (1) bekezdésének c) pontja egyszerre homályos 

és összetett, és fennáll annak a kockázata, hogy ezáltal növekedni fog az illegális 

hulladékszállítások száma, és ez valószínűleg számos peres eljáráshoz fog vezetni. 

 

Végül a Bizottság megjegyzi, hogy a Tanács kizárja a rendelet hatályából azokat a szállításokat, 

amelyek a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 

előírások megállapításáról szóló 1774/2002/EK rendelet értelmében jóváhagyási követelmények 

tárgyát képezik. Figyelembe véve e két rendeletnek az eljárási rendelkezéseket érintő különbségeit, 

a Bizottság úgy véli, tovább kell folytatnia a két rendelet közötti kapcsolat megvizsgálását annak 

érdekében, hogy még a hulladékszállításról szóló rendelet hatályba lépése előtt nyilvánosságra 

hozhassa e vizsgálat eredményeit. Ily módon figyelembe vennék a tagállamok által 

megfogalmazott, az eljárások átfedéseinek kockázatával kapcsolatos aggályokat, és a Bizottság 

fenntarthatná javaslatát. 

 

_______________________ 
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2003/0139 (COD) 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK 
 

az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján 
a Tanácsnak 

a hulladékszállításról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására 
vonatkozó közös álláspontjáról 

1. ELŐZMÉNYEK 

A javaslatnak az EP-hez, illetve a Tanácshoz történő továbbításának 
időpontja (COM(2003)379 végleges – 2003/139(COD)): 

2003. június 30. 

Az Európai Parlament véleményének időpontja (első olvasat): 2003. november 19. 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének 
időpontja: 

2004. január 28. 

A módosított javaslat továbbításának időpontja: 2004. március 9. 

A közös álláspont elfogadásának időpontja: 2005. június 24. 

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA 

A javaslatnak négy fő célkitűzése van: 

– A 2001. június 14-i C(2001)107 OECD tanácsi határozat átültetése a közösségi 
joganyagba. 

– Az 1993-as rendelet alkalmazása, igazgatása és végrehajtása során tapasztalt 
problémák kezelése, valamint nagyobb jogi áttekinthetőség biztosítása. 

– Globális harmonizációra törekvés az országhatárokon keresztül történő 
hulladékszállítás területén. 

– A rendelet cikkeinek szerkezeti megerősítése. 

E célkitűzések megvalósítása érdekében a felülvizsgált változat a 259/93/EGK 
tanácsi rendelet számos szakaszát és aspektusát módosítja. Ezek a következőket 
foglalják magukban: 

– Változtatások a rendelet szerkezetében. 

– Változtatások és pontosítások a fogalommeghatározások tekintetében, valamint a 
rendelet hatályának pontosítása (I. cím). 
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– Változtatások és pontosítások a hulladékszállításra vonatkozó eljárások 
tekintetében (II–VI. cím); tagállamok között (II. cím); tagállamokon belül (III. 
cím); valamint a Közösségből való kivitelt, illetve az oda történő behozatalt 
illetően (IV., V. és VI. cím). 

– Változtatások a rendelet további rendelkezéseiben (VII. cím). 

3. MEGJEGYZÉSEK A KÖZÖS ÁLLÁSPONTRÓL 

3.1. Általános megjegyzések 

Módosított tervezetében a Bizottság az Európai Parlament által első olvasatra 
javasolt 103 módosításból 43-at teljes egészében, részben vagy elvben elfogadott. 41 
módosítást vagy szó szerint, vagy a lényeget illetően már bele is foglaltak a közös 
álláspontba. 

A Bizottság több kérdés tekintetében elfogadhatatlannak találja a közös álláspontot. 
E kérdések közül a legfontosabbak a következőket foglalják magukban: 

A Bizottság fenntartja azon álláspontját, hogy az e rendelkezéshez (a továbbiakban: a 
rendelkezés) általa javasolt együttes jogalap, azaz a környezet és a kereskedelem (az 
EK-Szerződés 175. és 133. cikke) helyes, és nem fogadhatja el a Tanács által javasolt 
egyedüli jogalapot (EK-Szerződés 175. cikke). 

Ezenkívül a Bizottság nem támogatja a közös álláspontot a tagállamok számára 
biztosított azon lehetőség tekintetében sem, hogy a rendeltetési országban érvényben 
lévő „alacsonyabb szintű kezelési szabványokra” hivatkozva kifogást emelhessenek 
a hasznosításra szánt hulladékok szállítása ellen. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy 
ilyen rendelkezés akadályokat támasztana az európai hulladék-újrafeldolgozási és 
hasznosítási piacon, miközben nem javítaná a hulladékgazdálkodás 
környezetvédelmi szabványait az EU-ban. 

A Tanács az állati melléktermékeknek a rendelet hatályából történő teljes kizárása 
érdekében megváltoztatta az 1. cikk (6) bekezdését (1. cikk (3) bekezdés d) pont). A 
Bizottság kívánatosnak tartja az e rendelet és a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK rendelet közti kapcsolat felülvizsgálatának előrehozását, annak 
érdekében, hogy a felülvizsgálat eredményeit még a rendelet hatályba lépte előtt 
közzétegyék. Ez eloszlatná a néhány tagállam által az eljárási párhuzamok kockázata 
tekintetében kifejezett aggályokat, és lehetővé tenné a Bizottság számára, hogy 
fenntartsa a javaslatát. 

3.2. A megjegyzések részletezése 

3.2.1. A Bizottság által teljes egészében, részben vagy elvben elfogadott és a közös 
álláspontba beépített parlamenti módosítások 

A preambulumbekezdésekre vonatkozó 8. és a 108. módosítást a Bizottság 
belefoglalta a közös álláspontba.  
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A tagállamok fegyveres erői által termelt hulladéknak egyes helyzetekben a rendelet 
hatályából történő kizárására vonatkozó 9. módosítást a Bizottság részben 
belefoglalta az 1. cikk (3) bekezdésének g) pontjába. 

A Bizottság megvizsgálta a III. mellékletben szereplő, hasznosításra szánt 
hulladékokat érintő intézkedésekre vonatkozó 10. módosítást. A Bizottság által 
javasolt bekezdés (1. cikk (5) bekezdés) egészét törölték annak érdekében, hogy 
egyes rendelkezések különválasztásával elkerüljék a félreértéseket. A Bizottság ezt 
elvben belefoglalta a közös álláspontba. 

A 12. módosítás a vegyes hulladékokra vonatkozik, amelyekre nézve nincs külön 
bejegyzés. A Bizottság ezt a 2. cikk (3) bekezdésébe foglalta bele. 

Az egyes ideiglenes hasznosítási és ideiglenes ártalmatlanítási műveletekre 
vonatkozó 13. és 14. módosítást a Bizottság elvben elfogadta, és a 2. cikk (5) 
bekezdésében, valamint a 2. cikk (7) bekezdésében rögzítette. Ragaszkodott azonban 
a 75/442/EGK irányelvben foglalt fogalommeghatározásokhoz. 

A 15. és a 22. módosítás meghatározza a bejelentő fogalmát, amit a Bizottság a 2. 
cikk (15) bekezdésébe foglalt bele. 

A „tranzitország” fogalmának meghatározására vonatkozó 113. módosítást a 
Bizottság elfogadta, és a 2. cikk (24) bekezdésében rögzítette.  

A magánháztartásokból begyűjtött vegyes kommunális hulladék (bejegyzési szám: 
20 03 01) szállításának előzetes értesítéshez és hozzájáruláshoz való kötésére 
vonatkozó 79. módosítást a Bizottság a 3. cikk (5) bekezdésébe foglalta bele. A 
Bizottság részben és elvben elfogadta, valamint a 3. cikk (5) bekezdésében rögzítette 
a 81. módosítást. 

A 24. módosítást, amelynek célja az, hogy valamennyi illetékes hatóság számára 
lehetővé váljon további információk és dokumentációk kérése egy meghatározott 
időtartamon belül, a Bizottság részben belefoglalta a 4. cikk (3) bekezdésébe és a 8. 
cikk (1) bekezdésébe. 

A 96. és a 97. módosítást, amelyek a pénzügyi garancia megállapításának, illetve 
bizonyíték vagy azzal egyenértékű biztosítás szolgáltatásának az idejére 
vonatkoznak, a Bizottság részben és elvben elfogadta a 4. cikk (5) bekezdésében és a 
6. cikk (2) bekezdésében. 

A 29. és a 30. módosítást, amelyek a meghatározott időtartamon belül történő 
információ- és dokumentációkérésre, valamint a bejelentések átvételének igazolására 
és azok továbbítására vonatkoznak, a Bizottság részben és elvben elfogadta a 7. cikk 
(2) bekezdésében és a 8. cikk (1–2) bekezdésében.  

A 115. módosítást, ami a tagállamoknak az ártalmatlanítás céljából történő 
hulladékszállítás elleni kifogásemelést illető kibővített jogkörére vonatkozik, a 
Bizottság támogathatónak találta. Ezt a módosítást a Bizottság a 11. cikk (1) 
bekezdésének e) pontjába foglalta bele. 

A 45. módosítást, ami a hasznosításra szánt hulladékok szállítása ellen azon az 
alapon emelt kifogásokra vonatkozik, miszerint a tervezett szállítás célja 
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ártalmatlanítás, nem pedig hasznosítás, a Bizottság elfogadta. A Bizottság ezt a 12. 
cikk (1) bekezdésének h) pontjába foglalta bele. 

Az általános bejelentésre vonatkozó eljárásokat megállapító 52. módosítást a 
Bizottság elvben elfogadta, és a 4. cikkben rögzítette. 

A bejelentő által az illetékes hatóságokhoz és a címzetthez eljuttatott információra 
vonatkozó 100. módosítást a Bizottság elfogadta. A Bizottság a módosítást a 16. cikk 
b) pontjába és a 17. cikk (1) bekezdésébe foglalta bele. 

A hasznosítás vagy ártalmatlanítás elvégzésére vonatkozó 84rev. módosítást a 
Bizottság elvben elfogadta, és a 16. cikk e) pontjában rögzítette. 

A Bizottság elfogadta az 57. módosítást, amely nyomatékosítja a hatóságok 
együttműködésének szükségességét minden illegális szállítási ügyben, a „különösen” 
szó betoldásával azokban az esetekben, mikor a felelősség nem hárítható sem a 
bejelentőre, sem a címzettre. A Bizottság ezt a módosítást a 23. cikk (5) bekezdésébe 
foglalta bele. 

Az elektronikus adatcserére vonatkozó 58. és 101. módosításokat a Bizottság 
elfogadta. Ezeket a módosításokat a Bizottság a 25. cikk (4) bekezdésébe és az 58. 
cikk (1) bekezdésének f) pontjába foglalta bele. 

A határmenti területek közti megállapodásokra vonatkozó 60. módosítást a Bizottság 
elfogadta. A Bizottság ezt a 29. cikkbe foglalta bele. 

A környezetbarát hulladékkezelésre vonatkozó 61. módosítást a Bizottság elvben 
elfogadta. A Bizottság ezt a módosítást a 48. cikk (2) bekezdésébe foglalta bele. 

A háborús válsághelyzetekre vonatkozó 62–65. módosítást a Bizottság elfogadta. A 
Bizottság ezt a módosítást a 40. cikk (1) bekezdésének d) pontjába, a 41. cikk (2) 
bekezdésének b) pontjába, a 42. cikk (1) bekezdésének e) pontjába és a 43. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjába foglalta bele. 

A rendelet mellékleteinek módosítására vonatkozó 103. módosítást a Bizottság 
elfogadta. A Bizottság ezt az 57. cikk (1) bekezdésébe foglalta bele. 

A pénzügyi garancia kiszámításának módszerére vonatkozó 28. módosítást a 
Bizottság részben elfogadta a preambulumbekezdésekben. 

Az úgynevezett „nem indokolható hasznosításról” szóló rendelkezés alkalmazására 
vonatkozó iránymutatásokat érintő 82. és 46. módosításokat a Bizottság részben 
elfogadta. A Bizottság ezeket a módosításokat az 58. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjába foglalta bele. 

A mellékletekre vonatkozó 75., 76. és 77. módosítást a Bizottság elfogadta. Ezeket a 
Bizottság a VIII. melléklet II–IV. részébe foglalta bele. 
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3.2.2. A Bizottság és a Tanács által elvetett és a közös álláspontból kihagyott parlamenti 
módosítások 

A preambulumbekezdéseket érintő 2–7., 107., 109., valamint 110–111. módosítást a 
Bizottság a javaslat szempontjából nem tartotta lényegesnek, ezért nem fogadta el 
azokat. Ezenkívül a 4–5. módosítást sem fogadta el, mivel azok sértik a Bizottság 
kezdeményezési jogát. 

A 11. módosítást, amely az állati melléktermékeknek a rendelet hatályából történő 
esetleges kizárását lehetővé tevő 1. cikk (6) bekezdésének törlésére vonatkozik, a 
Bizottság elvetette. A Bizottság fontosnak tartja ezen rendelkezés fenntartását annak 
érdekében, hogy elkerüljék a párhuzamos munkavégzést és az ennek eredményeképp 
a szállítókra háruló szükségtelen terheket, amelyek e rendelet és a nem emberi 
fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások 
megállapításáról szóló 1774/2002/EK rendelet párhuzamos alkalmazásából erednek. 
Ezért a Bizottság előnyben részesíti javaslatának fenntartását és a két rendelet közti 
kapcsolat felülvizsgálatának előrehozását annak érdekében, hogy a felülvizsgálat 
eredményeit a rendelet hatályba lépése előtt közzétegyék (vö. a 3.2.5. pontban 
foglaltakkal a Tanács által a javaslatban tett további változásokra vonatkozóan). 

A 112. módosítás, amely a Bizottság útmutatások megállapítására vonatkozó 
kötelezettségét érinti, nem fogadható el, elsősorban azért, mert sérti a Bizottság 
kezdeményezési jogát. 

A 17. és a 18. módosítás indítványozza, hogy a III, mellékletben felsorolt, 
veszélyesnek nem minősülő hulladékokat kössék előzetes írásbeli bejelentéshez. Ez 
nem fogadható el, mivel ütközik az OECD-határozattal. 

A 19. módosítást, amely a „kutatási célokra” szánt szállításokat a bejelentési 
eljárásból kizárt szállításokhoz sorolja, a Bizottság nem találja elfogadhatónak. Az 
ilyen szállítások ugyanolyan kockázatot jelentenek, mint minden más 
hulladékszállítás, ezért ezek esetében is a szokásos eljárást kell követni.  

A 20. módosítás, amely a határértékek meghatározott időtartamon belül történő 
megállapításának kötelezettségére vonatkozik, nem fogadható el, mivel sérti a 
Bizottság kezdeményezési jogát. Ezenkívül a Bizottság szükségtelennek ítélte meg 
egy, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (persistent 
organic pollutants, POPs) szóló, 2001. május 22-i stockholmi egyezmény A, B és C 
mellékletében felsorolt vegyi anyagokból álló, azokat tartalmazó vagy azokkal 
szennyezett hulladékok szállítására vonatkozó különös rendelkezés fenntartását a 
javaslatban, tekintettel az e tárgyban már elfogadott egyedi rendeletre (a 
környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK 
irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, Hivatalos Lap L 158., 2004.4.30, 7–49. o.). 

A 44. módosítás, amely a hasznosításra szánt hulladékok szállítása ellen az önellátás 
és a közelség elve alapján emelt kifogásokra vonatkozik, akadályokat támasztana az 
európai hulladék-újrafeldolgozási és hasznosítási piacon, miközben nem javítaná a 
hulladékgazdálkodás környezetvédelmi szabványait az EU-ban. Ezért a Bizottság 
nem találja elfogadhatónak.  
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A 21., 26–27., 34., 41., 85rev. és 91rev. módosítást az ideiglenes műveletek 
tekintetében a Bizottság nem találja elfogadhatónak. A Bizottság nem találja 
célszerűnek az ilyen műveletek betiltását. Ehelyett szabályozni kell azokat, hogy az 
illetékes hatóságok nyomon tudják követni a hulladékokat a szállítás teljes folyamán 
keresztül, és a hasznosítás, illetve az ártalmatlanítás elvégzéséig.  

A 86rev., a 87rev. és a 88rev. módosítás ütközik az OECD-határozatban 
megállapított időhatárokkal, ezért nem fogadható el. 

Az értesítés későbbi felügyeletére és megfelelési ellenőrzésére vonatkozó 32. és 33. 
módosításra a végrehajtásról szóló 49. cikknek kell kiterjednie, és ezeket a Bizottság 
nem támogatja. 

A 35. módosítás további alapokat szolgáltat az ártalmatlanításra szánt hulladékok 
szállítása elleni kifogások emeléséhez, amit a Bizottság nem talál elfogadhatónak. A 
37. módosítást, amely törli a közösségi szinten megvalósuló önellátásra való 
hivatkozást, és így csupán a nemzeti szintre vonatkozik, szintén el kell vetni. A 
szomszédos és/vagy kis országok közötti együttműködést továbbra is elő kell 
segíteni, nevezetesen egy, a közösségi szinten megvalósuló önellátásra történő 
hivatkozáson keresztül. A 38. módosítás azt a kiegészítést tartalmazza, hogy az 
ártalmatlanításra szánt hulladékok szállítása ellen kifogást lehet emelni a nemzeti 
jogszabályokra hivatkozva, amennyiben közösségi szinten nem léteznek az 
ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségek. Egy ilyen rendelkezéssel vissza lehet 
élni, ezért a Bizottság ezt a módosítást nem találja elfogadhatónak. 

A magánháztartásokból begyűjtött vegyes kommunális hulladékra vonatkozó 80. 
módosítást a Bizottság nem foglalta bele a közös álláspontba, de megjegyzendő, 
hogy az 5. cikk előírja, hogy az ilyen hulladékot minden esetben úgy kell kezelni, 
mintha ártalmatlanításra szánt hulladékról lenne szó. 

A 116–117. módosítás további alapokat szolgáltat az ártalmatlanításra szánt 
hulladékok szállítása elleni kifogások emeléséhez, amelyek nem egyeztethetőek 
össze az OECD-határozattal. Ezenkívül a 116. módosítás akadályt támasztana a 
hasznosításra szánt hulladékok belső piacán. Ezért a Bizottság nem találja 
elfogadhatónak. 

A hasznosítással kapcsolatos egyes kritériumokra vonatkozó 49. módosítást a 
Bizottság nem találja elfogadhatónak. Ugyanakkor a Bizottság az 58. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjába foglalt egy rendelkezést az úgynevezett „nem indokolható 
hasznosításról” szóló rendelkezés alkalmazására vonatkozó iránymutatások 
elfogadásáról. 

A 40. és az 50. módosítás megszünteti annak a lehetőségét, hogy az érintett illetékes 
hatóságok megállapodjanak a bejelentővel abban, hogy nem kérnek új bejelentést 
abban az esetben, ha a kifogással összefüggő problémákat nem oldották meg egy 
adott időhatáron belül. A bejelentéshez való ragaszkodás nem tűnik szükségesnek 
vagy indokoltnak, ha minden érintett fél egyetért annak mellőzésével; így a 
módosítás nem fogadható el. 

Az 51. módosítást a Bizottság feleslegesnek ítéli meg (vö. a 4. cikk első mondatával 
és a 9. cikkel). 
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A 99. módosítás, amely az általános bejelentési eljárásnak a visszavételi rendszerekre 
történő alkalmazására vonatkozik, nem fogadható el, mivel a hatálya pontatlan. 

A hasznosítási vagy ártalmatlanítási igazolásokhoz kapcsolódó időtartamokra 
vonatkozó 54. módosítást a Bizottság nem találta elfogadhatónak, mivel az nem 
egyeztethető össze az OECD-időkeretekkel. 

Az 55. módosítás, amely a zöld hulladékokról az illetékes hatóságoknak nyújtott 
előzetes tájékoztatásra vonatkozik, nem fogadható el, mivel a Bizottság elégségesnek 
tartja a szállítmánynak a felsorolt kísérő információkkal történő ellátását. Ez 
megfelel az OECD-határozat szerinti helyzetnek. 

A 105. módosítás, amely eltörli a szállítást lebonyolító személy azon kötelezettségét, 
hogy a hasznosításra szánt, veszélyesnek nem minősülő hulladék szállítására 
vonatkozóan az érintett illetékes hatóság kérésére bemutassa a szerződés egy 
másolatát, nem fogadható el. Ellenőrzési célból alapvető fontosságú, hogy a 
szerződést be lehessen kérni. Hangsúlyozni kell, hogy a szerződésben szereplő 
bizalmas információ védett, hiszen valószínűleg ez az aggály húzódik meg a 
módosítás mögött. 

A 121. módosítás, amely egy további feltételt szab a hasznosításra szánt 
hulladékoknak a Közösségbe történő behozatalával kapcsolatban, miszerint a 
veszélyes hulladék tekintetében a Közösségen kívüli illetékes küldő hatóságnak 
előzetesen egy kellően megindokolt kérelmet kell benyújtania, amelyben kijelenti, 
hogy „nem rendelkezik a hulladék környezetbarát módon történő kezeléséhez 
szükséges műszaki kapacitással és létesítményekkel, és beláthatóan nem lesz képes 
azok biztosítására”, nem fogadható el. Az OECD-országok tekintetében egy ilyen 
rendelkezés sérti az OECD-határozatot. A bázeli egyezmény szerződő felei közé nem 
tartozók közül azokra, akik nem OECD-országok, ez a követelmény már most is 
vonatkozik. A bázeli egyezmény azon szerződő feleire nézve, akik nem OECD-
országok, a Bizottság nem tart indokoltnak további korlátozásokat környezetvédelmi 
alapon. Ezért a módosítást elvetette.  

A csatlakozási okmányra vonatkozó 67. módosítást a Bizottság nem foglalta bele a 
közös álláspontba, mivel ezt az okmányt nem lehet bizottsági eljárás útján 
megváltoztatni (lásd az új 62. cikket). 

A 68., 71–73., 78. és 106. módosítások mindegyike a hulladékoknak a javaslathoz 
mellékelt jegyzékeiben szereplő egyedi bejegyzések változásait érinti, és nem 
fogadhatóak el. Ez nem azért van így, mert a Bizottság nem ért egyet a lényeget 
tekintve, hanem mert úgy ítéli meg, hogy nem ez a megfelelő kontextus az efféle 
módosítások számára. A hulladékok jegyzékeit abban a jogszabályban kell 
megváltoztatni, amelyből származnak (a bázeli egyezményben, az OECD-
határozatban és az EU hulladékjegyzékében). Ezenkívül az efféle módosítások 
ellentmondanak a javaslat egyik fő célkitűzésének, nevezetesen a hulladékok 
jegyzékeinek területén történő nemzetközi harmonizációnak. 

3.2.3. A Tanács által elfogadott, de a Bizottság által elvetett parlamenti módosítások 

Az 1. és a 83rev. módosítást, amelyek a jogalapnak a környezetről és a 
kereskedelemről (az EK-Szerződés 175. és 133, cikke) kizárólag a környezetre (az 
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EK-Szerződés 175. cikke) történő változtatását javasolják, a Tanács elfogadta, a 
Bizottság azonban elvetette. A javasolt rendelet elsődleges célja a környezet 
védelme. Ugyanakkor, mivel a IV., V. és VI. címnek a harmadik országokból és 
harmadik országokba történő közösségi kivitelre, behozatalra és az átmenő 
forgalomra vonatkozó rendelkezései egyben a nemzetközi kereskedelemre vonatkozó 
szabályok is, ezen különös rendelkezések tekintetében a jogalap az EK-Szerződés 
133. cikke. Ezért a Bizottság fenntartja azon álláspontját, hogy az általa a 
rendelkezéshez javasolt együttes jogalap, azaz a környezet és a kereskedelem (az 
EK-Szerződés 175. és 133. cikke) helyes, és nem tart elfogadhatónak egy egyedüli 
jogalapot. 

A 42., a 47. és a 48. módosítást, amelyek a hasznosításra szánt hulladék szállítása 
ellen nemzeti szabványok vagy nemzeti kötelezettségek alapján emelt kifogásokra 
vonatkoznak, a Bizottság nem találja elfogadhatónak. A Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy egy ilyen rendelkezés akadályokat támasztana az európai hulladék-
újrafeldolgozási és hasznosítási piacon, miközben nem javítaná a 
hulladékgazdálkodás környezetvédelmi szabványait az EU-ban. A Bizottság 
emlékeztet arra, hogy az európai hulladékgazdálkodási szabványok fejlesztésére 
összpontosító, „Egy hulladékmegelőzési és újrahasznosítási tematikus stratégia felé” 
című COM(2003) 301 végleges közleményében megoldásokat javasolt a szabványok 
dömpingjének lehetséges problémáira. Ezenkívül a Bizottság figyelmeztet arra, hogy 
a 12. cikk (1) bekezdésének c) pontja homályos és összetett, az illegális 
szemétszállítás fokozódásához vezethet, és valószínűleg számos bírósági ügyet 
eredményez.  

3.2.4. A Bizottság által elfogadott, de a közös álláspontba bele nem foglalt parlamenti 
módosítások 

A 92. módosítást, amely a „küldő ország” fogalmának pontosítására vonatkozik, a 
Bizottság elvben támogatja, mivel ez hasznosnak bizonyulhat a nyílt tengeri 
szállítások tekintetében. Ugyanakkor a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ezt a 
rendelkezést ki kell egészíteni egy olyan bekezdéssel, amely megállapítja a 
különböző választási lehetőségek fontossági sorrendjét arra nézve, hogy vitás esetben 
mely országot kell küldő országnak tekinteni.  

A 126. módosítást, amely a „küldő tagállam által és a küldő tagállamban bevezetett 
egyedi rendeletek” szavakat illeszti be az „illetékes küldő hatóság” szavak után, a 
Bizottság elfogadta módosított javaslatában, azóta azonban feleslegesnek ítélte meg, 
és – többek között az egyszerűsítés okán – elvetette.  

A 122. módosítást, amely egyes közvállalkozásoknak biztosított eltérésekre 
vonatkozik, a Bizottság elfogadta módosított javaslatában, azóta azonban a bázeli 
egyezménnyel összeegyeztethetetlennek találta. Ezért a módosítást elvetette. 

A 31. módosítás megállapítja, hogy a rendeltetési és a tranzitország illetékes 
hatóságai írásban jelzik jóváhagyásukat, egy írásos határozatnak az egyéb illetékes 
hatóságok és a bejelentő részére történő kibocsátásával. Ezt a Bizottság elfogadta 
módosított javaslatában, azóta azonban szükségtelennek ítélte meg. Ezért a 
módosítást – többek között az egyszerűsítés okán – elvetette. 
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Az 53. módosítást, amely az előzetesen jóváhagyott hasznosítási létesítményekre 
vonatkozó cikk egészét törli, a Bizottság azon az alapon támogatta, hogy a cikkből 
származó előnyök korlátozottak, mivel a hatóságoknak mindenképp értékelniük kell 
a bejelentések egyéb elemeit is, és így továbbra is kifogást emelhetnek az előzetesen 
jóváhagyott létesítménybe szánt hulladékok ellen. 

Az 56. módosítást, amely korlátozza a Bizottság javaslatában szereplő 20. cikk 
hatályát, a Bizottság nem foglalta bele a közös álláspontba. 

Az 59. módosítást, amely előírja, hogy a Közösség állapítsa meg a bejelentőt terhelő 
adminisztratív költségek legfelső határát, a Bizottság elvben támogatja. 

Az iránymutatások alkalmazási körének pontosítására vonatkozó 74. módosítást a 
Bizottság támogatja. 

A 39. módosítást, amely az „egy specifikus” szavakat illeszti be a „veszélyes 
hulladék” szavak elé, a Bizottság elvben támogatja. 

A bejelentésekhez való nyilvános hozzáférésre vonatkozó 66. módosítást a Bizottság 
elvben támogatja, feltéve hogy egy külön cikkben megállapítják a kötelezettségeket, 
és azokban hivatkoznak a nemzeti és/vagy közösségi jogszabályokban megállapított 
titoktartási szabályok tiszteletben tartására. 

A 69. és a 70. módosítást, amelyek (a veszélyes hulladék kivitelének tilalmával 
összefüggésben) az V. mellékletben foglalt hulladékjegyzékek rangsorolására 
vonatkoznak, miszerint az EU veszélyeshulladék-jegyzéke megelőzi a bázeli 
egyezményben foglalt veszélyesnek nem minősülő hulladékok jegyzékét (mindkét 
jegyzék megtalálható a mellékletben), a Bizottság elvben elfogadta. 

3.2.5. A Tanács további változtatásai a javaslatban 

A Tanács több további változtatást hajtott végre a javaslatban. Ezek között a 
változtatások között a legfontosabb az, hogy az 1. cikk (3) bekezdésének d) pontja 
teljes mértékben kizárja az állati melléktermékeket a rendelet hatályából. A Bizottság 
ebben a tekintetben nem támogatja a közös álláspontot, és kívánatosnak tartja az e 
rendelet és a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó 
egészségügyi előírások megállapításáról szóló 1774/2002/EK rendelet közti 
kapcsolat felülvizsgálatának előrehozását, annak érdekében, hogy a felülvizsgálat 
eredményeit még a rendelet hatályba lépte előtt közzétegyék. Ezért a Bizottság úgy 
ítéli meg, hogy az 1. cikk (6) bekezdésének általa javasolt változatát változatlanul 
kell hagyni. 

4. KÖVETKEZTETÉS 

A közös álláspont sok szempontból lényeges előrelépést jelent a rendelet 
egyértelműségének javítása és rendelkezéseinek a Bizottság javaslatában kitűzött 
elérendő célokkal összhangban történő megerősítése terén. A Bizottság azonban 
számos kérdés vonatkozásában elfogadhatatlannak találja a közös álláspontot, mely 
kérdések közül a legfontosabbakat az ide mellékelt nyilatkozat tartalmazza. Ezek 
magukban foglalják a rendelet jogalapját, a tagállamoknak a hasznosításra szánt 
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hulladékok szállítása elleni kifogás emelésére vonatkozó jogát és az állati 
melléktermékeknek a rendelet hatályából történő teljes kizárását. 

5. A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA 

A Bizottság megállapítja, hogy a Tanács egyhangúlag arra az álláspontra 
helyezkedik, hogy a Bizottság által javasolt együttes jogalapot, nevezetesen az EK-
Szerződés 133. cikkét és a 175. cikk (1) bekezdését egy egyedüli, kizárólag a 
Szerződés 175. cikkének (1) bekezdését magában foglaló jogalappal kell felváltani. 
A Bizottság úgy ítéli meg, hogy javaslata tartalmazza a helyes jogalapot, és 
fenntartja a jogot arra, hogy éljen a rendelkezésére álló jogi eszközökkel. 

A Bizottság megállapítja továbbá, hogy a 12. cikk (1) bekezdésének c) pontjában a 
Tanács lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy kifogást emeljenek és 
akadályozzák a hasznosításra szánt hulladékok szállítását a rendeltetési országban 
érvényben lévő „alacsonyabb szintű kezelési szabványokra” hivatkozva. A Bizottság 
úgy ítéli meg, hogy ez a rendelkezés akadályokat támaszt az európai hulladék-
újrafeldolgozási és hasznosítási piacon, miközben nem javítja a hulladékgazdálkodás 
környezetvédelmi szabványait az EU-ban. A Bizottság emlékeztet arra, hogy az 
európai hulladékgazdálkodási szabványok fejlesztésére összpontosító, „Egy 
hulladékmegelőzési és újrahasznosítási tematikus stratégia felé” című 
COM(2003) 301 végleges közleményében megoldásokat javasolt a szabványok 
dömpingjének lehetséges problémáira. Ezenkívül a Bizottság figyelmeztet arra, hogy 
a 12. cikk (1) bekezdésének c) pontja homályos és összetett, az illegális 
hulladékszállítás fokozódásához vezethet, és valószínűleg számos bírósági ügyet 
eredményez.  

Végezetül a Bizottság megállapítja, hogy a Tanács kizárja a rendelet hatályából „a 
nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló 1774/2002/EK rendeletben foglalt engedélyezési 
követelmények hatálya alá tartozó szállításokat”. Figyelembe véve a két rendelet 
közt az eljárási rendelkezések tekintetében fennálló különbségeket, a Bizottság 
kívánatosnak tartja a rendeletek közti kapcsolat felülvizsgálatának előrehozását, 
annak érdekében, hogy a felülvizsgálat eredményeit még a hulladékszállítási rendelet 
hatályba lépése előtt közzétegyék. Ez eloszlatná a néhány tagállam által az eljárási 
párhuzamok kockázata tekintetében kifejezett aggályokat, és lehetővé tenné a 
Bizottság számára, hogy fenntartsa a javaslatát. 
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