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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva (például: „ABCD”). A szövegváltoztatást 
a helyettesítendő szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új 
szöveg félkövér dőlt szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0516 – C7-0217/2013 – 2013/0239(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0516),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0217/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hulladékszállításról szóló, 2006. 
június 14-i 1013/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet a környezet 
védelme érdekében követelményeket 
állapít meg az Unión belüli, valamint a 
tagállamok és harmadik országok közötti 
hulladékszállításokra vonatkozóan. A
rendelet rendelkezéseinek betartatásával és 
a tagállami illetékes hatóságok által végzett 
ellenőrzésekkel kapcsolatban azonban
hiányosságokra derült fény, részben azért, 
mert a rendelet nem szabályozza 

(1) A hulladékszállításról szóló, 2006. 
június 14-i 1013/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet a környezet 
védelme érdekében követelményeket 
állapít meg az Unión belüli, valamint a 
tagállamok és harmadik országok közötti 
hulladékszállításokra vonatkozóan. Mivel a 
tagállamokban 2003 és 2010 között 
elvégzett összehangolt ellenőrzések során 
megállapították, hogy az ellenőrzött 
hulladékszállítmányok 20–51%-a illegális 
volt, jelentős elérésekre és hiányosságokra 
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egyértelműen e kérdéseket. derült fény a rendelet rendelkezéseinek 
betartatásával és a megfelelő tagállami 
hatóságok által végzett ellenőrzésekkel 
kapcsolatban, részben azért, mert a rendelet 
nem szabályozza egyértelműen e 
kérdéseket és nem fogalmaz meg konkrét 
kötelezettségeket. 

_____________ ________________
13 HL L 190., 2006.7.12., 1. o. 13 HL L 190., 2006.7.12., 1. o.

Or. en

Indokolás

Fontos említést tenni az elmúlt években időről időre felderített illegális hulladékszállítmányok 
rendkívül nagy arányáról, hogy felhívjuk a figyelmet a jogalkotási változások 
szükségességére.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A hulladékszállítások ellenőrzésének 
szigorítása és az illegális szállítmányok 
eredményesebb kiszűrése nemcsak a 
súlyos környezeti és egészségügyi 
problémák megelőzését segítené, hanem 
jelentős költségmegtakarítást és közvetlen 
gazdasági hasznot is eredményezne a 
tagállamok és a jogszerűen működő ipar 
számára.

Or. en

Indokolás

Egy bizottsági tanulmány* szerint az illegális hulladékszállítmányok 1%-a összesen évi 
2,8 millió tonnát tesz ki. A legutóbbi ellenőrzési jelentésben meghatározott 25%-os arány 
összesen évi 70 millió tonna illegális hulladékszállítmányt jelent. Az egészségre és a 
környezetre gyakorolt súlyos hatások mellett az illegális hulladékszállítás magas aránya 
aláássa a jogszerűen működő hulladékkezelő és hulladékártalmatlanító vállalkozások 
helyzetét. Megállapították, hogy az uniós hulladékügyi szabályozás teljes körű végrehajtása 
évi 72 milliárd euró költségmegtakarítást eredményezne az EU egészét tekintve. A 
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hulladékszállításról szóló rendelet érvényesítése elengedhetetlen ezen előnyök eléréséhez.

*„Az európai uniós hulladékügyi szabályozás végrehajtása a környezeti szempontból 
fenntartható növekedés szolgálatában”, Környezetvédelmi Főigazgatóság (DG ENV), 2011. 
november 29., 

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hulladékszállítmányok ellenőrzését 
megfelelő módon meg kell tervezni ahhoz,
hogy megállapítható legyen, milyen 
kapacitások szükségesek a 
hulladékszállítmányok ellenőrzéséhez, és 
eredményesen fel lehessen venni a 
küzdelmet az illegális hulladékszállítások 
ellen. Ezért meg kell erősíteni az 
1013/2006/EK rendelet 50. cikkének az 
előírások betartatására és az ellenőrzésekre 
vonatkozó rendelkezéseit, és ezáltal 
biztosítani kell, hogy az ellenőrzések 
rendszeres módon, következetes terv 
alapján történjenek. A tervezésnek több 
fontos kérdésre ki kell terjednie, így 
különösen a kockázatok elemzésére, a 
stratégiákra, a célokra, a prioritásokra, a 
tervezett ellenőrzések számára és típusára, 
a feladatok elosztására, a hatóságok közötti 
együttműködés módjára, valamint az 
ellenőrök továbbképzésére. 

(2) A hulladékszállítmányok ellenőrzését 
megfelelő módon meg kell tervezni ahhoz, 
hogy megállapítható legyen, milyen 
kapacitások szükségesek a 
hulladékszállítmányok ellenőrzéséhez, és 
eredményesen fel lehessen venni a 
küzdelmet az illegális hulladékszállítások 
ellen. Ezért meg kell erősíteni az 
1013/2006/EK rendelet 50. cikkének az 
előírások betartatására és az ellenőrzésekre 
vonatkozó rendelkezéseit, és ezáltal 
biztosítani kell az ellenőrzések rendszeres, 
következetes tervezését és végrehajtását. A 
tervezésnek több fontos kérdésre ki kell 
terjednie, így különösen a kockázatok 
elemzésére, a stratégiákra, a célokra, a 
prioritásokra, a tervezett ellenőrzések 
számára és típusára, a feladatok 
elosztására, a hatóságok közötti 
együttműködés módjára, valamint az 
ellenőrök továbbképzésére. 

Or. en

Indokolás

Nem elég csak terveket készíteni, azokat végre is kell hajtani.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Egyesült Nemzetek Európai 
Gazdasági Bizottságának a környezeti 
ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló, az Unió részéről a 
környezeti ügyekben az információhoz 
való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló egyezménynek az 
Európai Közösség nevében való 
megkötéséről szóló, 2005. február 17-i 
2005/370/EK tanácsi határozattal13a

jóváhagyott egyezménye („az Aarhusi 
Egyezmény”) szerinti környezeti 
információkhoz való hozzáférés segítése 
érdekében javítani kell a nyilvánosság 
tájékoztatásának szintjét és minőségét. Az 
ellenőrzési terveket, az ellenőrzések 
eredményeit, a megfelelő hatóságok által 
az ellenőrzéseket követően alkalmazott 
helyreállítási intézkedéseket, az illegális 
hulladékszállítmányokban részt vevő
gazdasági szereplők nevét, valamint a 
kiszabott büntetéseket folyamatosan 
elérhetővé kell tenni a nyilvánosság 
számára, többek között elektronikus úton 
is.
____________
13a HL L 124., 2005.5.17., 1. o. 

Or. en

Indokolás

Fontos emlékeztetni az Aarhusi Egyezményre, amely többek között a környezeti 
információkhoz való hozzáférést próbálja elősegíteni. Az ellenőrzési terveket, valamint az 
ellenőrzések és a nyomon követési intézkedések eredményeit nyilvánosan hozzáférhetővé kell 
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tenni. Ez fontos eszköz a megfelelő tervek biztosításához és a tagállamok közötti 
együttműködés elősegítéséhez. Mivel a tervek nem tartalmaznak különleges adatokat, így 
azokat folyamatosan elérhetővé kell tenni a nyilvánosság számára, nem csak kérésre. Ez a 
tagállamokra nehezedő munkaterhet is csökkenti.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Jelenleg az Unió tagállamai eltérően 
szabályozzák az illetékes tagállami 
hatóságok azon lehetőségeit, hogy a 
szállítmányok jogszerűségének ellenőrzése 
érdekében bizonyítékokat kérhessenek a 
hulladékexportőröktől. Az ilyen 
bizonyítékok vonatkozhatnak arra, hogy az 
anyag vagy a tárgy az 1013/2006/EK 
rendelet értelmében hulladéknak minősül-
e, vagy arra, hogy a hulladék szállítása a 
rendelet 49. cikkének követelményeit 
kielégítő, környezetvédelmi szempontból 
megfelelően működő létesítményekbe 
történik-e. Ezért szükséges, hogy a rendelet 
50. cikke lehetőséget biztosítson az 
illetékes tagállami hatóságok számára, 
hogy a szállítmányok jogszerűségének 
ellenőrzése érdekében bizonyítékokat 
kérhessenek a hulladékexportőröktől. 

(3) Jelenleg az Unió tagállamai eltérően 
szabályozzák a megfelelő tagállami 
hatóságok azon lehetőségeit, hogy a 
szállítmányok jogszerűségének ellenőrzése 
érdekében bizonyítékokat kérhessenek a 
hulladékexportőröktől. Az ilyen 
bizonyítékok vonatkozhatnak arra, hogy az 
anyag vagy a tárgy az 1013/2006/EK 
rendelet értelmében hulladéknak minősül-
e, a hulladékszállítmány a 36. cikk 
hatálya alá tartozik-e, vagy arra, hogy a 
hulladék szállítása a rendelet 49. cikkének 
követelményeit kielégítő, 
környezetvédelmi szempontból 
megfelelően működő létesítményekbe 
történik-e. Ezért szükséges, hogy a rendelet 
50. cikke lehetőséget biztosítson a 
megfelelő tagállami hatóságok számára, 
hogy a szállítmányok jogszerűségének 
ellenőrzése érdekében bizonyítékokat 
kérhessenek a hulladékexportőröktől. 

Or. en

Indokolás

Mivel a szállítmányok jogszerűségének ellenőrzéséhez nemcsak az illetékes hatóságokat, 
hanem a rendőrséget és a vámhatóságot is be kell vonni, alkalmasabb a „megfelelő
hatóságok” kifejezés alkalmazása. 

A hatóságok számára azt is lehetővé kell tenni, hogy a kiviteli tilalomnak való megfelelés 
biztosítása érdekében kérjék a hulladék jellegének bizonyítását. 

Nem helyénvaló az ellenőrzéseket azokra az esetekre korlátozni, amelyekben az illegális 
hulladékszállítás gyanúja merül fel. Ez az ellenőrzések egészét alááshatja. A közlekedési 
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rendőrök bárki okmányait ellenőrizhetik, nem csak azokét, akikről azt gyanítják, hogy 
megsértik a jogszabályokat. Ugyanennek kell vonatkoznia a hatóságokra a 
hulladékszállítmányok tekintetében.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottságot az elektronikus adatcsere 
gyakorlati megvalósítására vonatkozó 
műszaki és szervezési követelmények 
megállapítása érdekében fel kell 
hatalmazni a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő
munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is. 

(6) A Bizottságot a mellékletek 
tudományos és technológiai fejlődéshez 
való hozzáigazítása, az előzetesen 
jóváhagyott hasznosító létesítményekre 
vonatkozó feltételek és követelmények 
elfogadása, valamint az elektronikus 
adatcsere gyakorlati megvalósítására 
vonatkozó műszaki és szervezési 
követelmények megállapítása tekintetében
fel kell hatalmazni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerinti jogi aktusok elfogadására. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munka során megfelelő
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus előkészítése és 
kidolgozása során a Bizottságnak 
biztosítania kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, 
időben történő és megfelelő továbbítását.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata szerint a bizottsági eljárásokkal kapcsolatos jelenlegi rendelkezéseknek 
csak egy részét kell összehangolni az EUMSZ 290. cikkével, míg a többi rész (például a 
mellékletek) összehangolását az ún. omnibus-javaslat részeként javasolta. Ez azonban két 
részleges és nem koordinált összehangolást eredményez. Ezért előnyösebb, ha a teljes 
rendeletet ezzel a módosító jogi aktussal hangolják össze ahelyett, hogy egyes részek 
összehangolását itt, más részekét az omnibus-javaslat keretében végzik.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges egységes feltételek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. E hatáskört a 
182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben13b foglaltak szerint 
kell gyakorolni.

_____________
13b Az Európai Parlament és a Tanács 
2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete 
a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
(HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Or. en

Indokolás

Erre a két új végrehajtási aktus bevezetése miatt van szükség; lásd a következő
preambulumbekezdést.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A vizsgálóbizottsági eljárást kell 
alkalmazni az 1013/2006/EK rendelet III–
V. mellékletében alkalmazott vámkódok és 
hulladékkódok közötti átváltási táblázat, 
valamint az e rendelet végrehajtásával és 
a jogsértések szankcionálásával 
kapcsolatos adatok gyűjtésére, 
nyilvántartásba vételére és jelentésére 
vonatkozó harmonizált jegyzőkönyv 
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elfogadására.

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni az új végrehajtási aktusra vonatkozó eljárást.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság iránymutatást fogadhat el
a rendelet 12. cikke (1) bekezdése g) 
pontjának alkalmazásával, a rendelet 15. 
cikkének alkalmazásával, valamint az 
illetékes hatóságok által az illegális 
hulladékszállítmányok területén folytatott 
együttműködéssel kapcsolatban; kiegészítő
iránymutatással szolgálhat a 
nyelvhasználatot illetően; továbbá a 
hulladékoknak a Közösségből történő
kivitele, a Közösségbe történő behozatala 
és a Közösség területén keresztüli tranzitja 
vonatkozásában kiegészítő jelleggel 
pontosíthatja a rendelet II. címében foglalt 
eljárási követelményeket. 

(8) A Bizottságnak iránymutatásokat kell 
elfogadnia a pénzügyi garancia vagy ezzel 
egyenértékű biztosítás kiszámítási 
módszerére az 1013/2006/EK rendelet 6. 
cikkével összhangban, továbbá a rendelet 
12. cikke (1) bekezdése g) pontjának 
alkalmazásával, a rendelet 15. cikkének 
alkalmazásával, valamint az illetékes 
hatóságok által az illegális 
hulladékszállítmányok területén folytatott 
együttműködéssel kapcsolatban; kiegészítő
iránymutatással szolgálhat a 
nyelvhasználatot illetően, és a 
hulladékoknak a Közösségből történő
kivitele, a Közösségbe történő behozatala 
és a Közösség területén keresztüli tranzitja 
vonatkozásában kiegészítő jelleggel 
pontosíthatja a rendelet II. címében foglalt 
eljárási követelményeket, ezenkívül 
iránymutatásokat kell elfogadnia arra 
vonatkozóan, hogy mely szankciók 
minősülnek az 1013/2006/EK rendelet 50. 
cikkének (1) bekezdése szerinti hatékony, 
arányos és visszatartó erejű szankciónak, 
továbbá arra vonatkozóan, hogy hogyan 
kell az 1013/2006/EK rendelet 50. cikke 
(2a) bekezdésének b) pontja szerinti 
kockázatelemzést elvégezni.

Or. en
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Indokolás

A hatásvizsgálat megállapította, hogy a jogalkotási követelmények és az iránymutatások 
kombinációja lenne a gazdasági, a társadalmi és a környezeti hatásokat tekintve is a 
legkedvezőbb, a legalacsonyabb nettó költségek mellett. Az iránymutatások elfogadását ezért 
kötelezővé kell tenni. 

A hulladékszállításról szóló rendelet végrehajtásának a közelmúltban végzett összehangolt 
ellenőrzése óriási különbségeket tárt fel a 8 ország között a jogsértések szankcionálása terén, 
és arra is fény derült, hogy az országok többsége csak korlátozottan alkalmaz szankciókat. 

A kockázatelemzés az ellenőrzések megtervezésének központi eleme, és ezért hasznos lehet az 
ezzel kapcsolatos iránymutatás.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
1013/2006/EK rendelet
2 cikk – 36 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„36. »újrahasználat«: olyan művelet, 
amelynek révén a nem hulladéknak 
számító termékeket vagy alkatrészeket újra 
felhasználják arra a célra, amelyre 
eredetileg szolgáltak.” 

„36. »újrahasználat«: a 2008/98/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. 
cikkének 13. pontjában meghatározottak 
szerinti újrahasználat.

___________
*Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/98/EK irányelve a hulladékokról és 
egyes irányelvek hatályon kívül 
helyezéséről, HL L 312., 2008.11.22., 
3. o.”

Or. en

Indokolás

A hulladékszállításról szóló rendelet hasonló fogalommeghatározásaival összhangban 
helyénvaló, ha a hulladékokról szóló keretirányelvben foglalt fogalommeghatározásra való 
hivatkozással dinamikus meghatározást adunk meg.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
1013/2006/EK rendelet
2 cikk – 36 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„36a. »ellenőrzés«: a megfelelő hatóságok 
által annak igazolására tett intézkedések, 
hogy valamely létesítmény, vállalkozás 
vagy hulladékszállítmány megfelel-e az e 
rendeletben megállapított vonatkozó 
követelményeknek.”

Or. en

Indokolás

Helyénvaló meghatározni az ellenőrzés fogalmát.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 b pont (új)
1013/2006/EK rendelet
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. a 14. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 59. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az előzetesen jóváhagyott 
hasznosító létesítményekre vonatkozó 
további feltételek és követelmények 
tekintetében.”

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a jogszabályi összehangolás részévé teszi a jelenlegi rendelet 59. cikkének 
(2b) bekezdésében foglalt végrehajtási intézkedést, ami hiányzik a bizottsági javaslatból. Az 
előzetesen jóváhagyott hasznosító létesítményekre vonatkozó további feltételek és 
követelmények még mindig relevánsak, így a Bizottságnak meg kell őriznie a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus alapján történő cselekvéssel kapcsolatos hatáskörét.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont
1013/2006/EK rendelet
50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az e rendelet betartatását 
célzó intézkedések keretében rendelkeznek 
többek között a létesítményeknek és a 
vállalkozásoknak a hulladékokról szóló, 
2008. november 19-i 2008/98/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 34. cikkével 
összhangban történő ellenőrzéséről, 
valamint a hulladékszállítmányok vagy az 
azokhoz kapcsolódó hasznosítás vagy 
ártalmatlanítás szúrópróbaszerű
ellenőrzéséről.

(2) A tagállamok az e rendelet betartatását 
célzó intézkedések keretében rendelkeznek 
többek között a létesítményeknek és a 
vállalkozásoknak a hulladékokról szóló, 
2008. november 19-i 2008/98/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 34. cikkével 
összhangban történő ellenőrzéséről, 
valamint a hulladékszállítmányok és az 
azokhoz kapcsolódó hasznosítás vagy 
ártalmatlanítás ellenőrzéséről.

_______________ ______________
14 HL L 312., 2008.11.22., 3. o. 14 HL L 312., 2008.11.22., 3. o.

Or. en

Indokolás

A módosítás az ellenőrzés új fogalommeghatározásából következik. A tagállamoknak nem a 
hulladékszállítmányokat vagy az azokhoz kapcsolódó hasznosítást vagy ártalmatlanítást kell 
ellenőrizniük, hanem mindkettőt.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – b pont
1013/2006/EK rendelet
50 cikk – 2a bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(2a) A tagállamok biztosítják, hogy 
illetékes hatóságaik terveket dolgozzanak
ki az e rendeletnek való megfelelés 
ellenőrzésének rendjéről. Ezeknek a 
terveknek az adott tagállam teljes földrajzi 
területét le kell fedniük, és a (2) bekezdés 
alapján végrehajtott összes 
hulladékszállítmány-ellenőrzésre 
vonatkozniuk kell, egyaránt ideértve a 
létesítményeknél és a vállalkozásoknál, a 
közúti és a vasúti szállítmányokon, 
valamint a kikötőkben található 
szállítmányokon végzett ellenőrzéseket. A 
terveknek tartalmazniuk kell:

„(2a) A tagállamok terveket dolgoznak ki 
az e rendeletnek való megfelelés 
ellenőrzésének rendjéről. Ezeknek a 
terveknek az adott tagállam teljes földrajzi 
területét le kell fedniük, és a (2) bekezdés 
alapján végrehajtott ellenőrzésre
vonatkozniuk kell. A terveknek 
tartalmazniuk kell:

Or. en

Indokolás

Szerkesztői módosítások és a szöveg egyszerűsítése anélkül, hogy változna a tartalom.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – b pont
1013/2006/EK rendelet
50 cikk – 2a bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan kockázatelemzést, amely kiterjed 
a konkrét hulladéktípusokra és az illegális 
hulladékszállítmányok konkrét forrásaira, 
és figyelembe veszi a bizalmas helyről, 
például a rendőri szervek vizsgálataiból és 
a büntetőjog hatálya alá tartozó 
tevékenységek elemzéséből származó 
információkat is; 

b) olyan kockázatelemzést, amely kiterjed 
a konkrét hulladéktípusokra és az illegális 
hulladékszállítmányok konkrét forrásaira;

Or. en

Indokolás

A módosítás az ezen albekezdés után következő új albekezdéshez kapcsolódik. A bizalmas 
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helyről származó adatok különleges adatok is lehetnek, ezért azok csak akkor foglalhatók bele 
a tervbe, ha általánosan hozzáférhetők.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – b pont
1013/2006/EK rendelet
50 cikk – 2a bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a hulladéktelepeken, a közúti és a vasúti 
szállítmányokon, valamint a kikötőkben 
található szállítmányokon elvégezni 
tervezett ellenőrzések számára és típusára 
vonatkozó információkat;

d) a 2008/98/EK irányelv 34. cikke szerinti 
létesítményeken és vállalkozásoknál, a 
hulladéktelepeken, a közúti, légi, belvízi és 
a vasúti szállítmányokon, valamint a 
kikötőkben található szállítmányokon 
elvégezni tervezett ellenőrzések számára és 
típusára vonatkozó információkat, ideértve 
a létesítményeken és a 
hulladékszállítmányokon elvégezni 
tervezett fizikai ellenőrzéseinek számát;

Or. en

Indokolás

Az 50. cikk új (2) bekezdésével összhangban ellenőrzések számának és típusának a 
létesítményekre és a vállalkozásokra is egyértelműen vonatkoznia kell.  A légi és a belvizí 
szállítást is figyelembe kell venni. Az ellenőrzések számára és típusára vonatkozó 
információknak ezenkívül tartalmazniuk kell a létesítmények és/vagy a hulladékszállítmányok 
tervezett fizikai ellenőrzéseinek a számát, mivel az ilyen ellenőrzések rendkívül fontosak az 
illegális szállítmányok felderítésében.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – b pont
1013/2006/EK rendelet
50 cikk – 2a bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés b) pontjában említett 
kockázatelemzés figyelembe veszi a 
bizalmas helyről – például adott esetben a 
rendőri szervek vizsgálataiból és a 
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büntetőjog hatálya alá tartozó 
tevékenységek elemzéséből – származó 
információkat is. Amennyiben az ilyen 
bizalmas adatok nem nyilvánosan 
hozzáférhetők, azokra a tervekben nem 
lehet hivatkozni.

Or. en

Indokolás

A módosítás az előző albekezdés b) pontjának módosításához kapcsolódik. A bizalmas helyről 
származó adatokat a kockázatértékelés tekintetében mérlegelni kell, maguk az adatok azonban 
csak akkor említhetők a tervben, ha általánosan hozzáférhetők.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – b pont
1013/2006/EK rendelet
50 cikk – 2a bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A terveknek magukban kell foglalniuk a 
létesítmények és a hulladékszállítmányok 
fizikai ellenőrzéseinek minimális számát, 
az elfogadott stratégiával és 
célkitűzésekkel, valamint az elvégzett 
kockázatértékeléssel összhangban. A 
tervek nem tartalmaznak operatív 
programozással kapcsolatos 
információkat.

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a terveknek tartalmazniuk kell minimális számú fizikai ellenőrzéseket, 
mivel ezek az ellenőrzések az illegális szállítmányok felderítésének legfontosabb eszközei. 
Mivel a terveket nyilvánosságra kell hozni, ami kellő megalapozottságuk biztosításának fontos 
eszköze, egyértelművé kell tenni, hogy az ellenőrzések operatív programozásához hasonló 
különleges információkat nem lehet belefoglalni a tervbe.
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – b pont
1013/2006/EK rendelet
50 cikk – 2a bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A terveket az illetékes hatóság a 
környezeti információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 
2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek megfelelően nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi15.”;

A tagállamok biztosítják a tervek 
folyamatos, többek között elektronikus 
úton történő rendelkezésre állását. 

______________
15 HL L 41., 2003.2.14., 26. o.

Or. en

Indokolás

Az, hogy hulladékszállítmányok ellenőrzésével sikerül-e elejét venni az illegális 
szállítmányoknak, a tagállamok által végzett megfelelő tervezéstől függ. Az eltérő módszerek 
csak segítik az illegális szereplőket, akik így a legkevésbé ellenőrzött tagállamon keresztül 
bonyolítják a szállítást. Az ellenőrzési tervek nyilvánosságra hozatalának legfőbb célja az, e 
tervek minőségének biztosítása és a tagállamok közötti együttműködés elősegítése. A tervek 
nem tartalmaznak különleges adatokat. Ezért azokat folyamatosan – és nem csak kérésre –
kell elérhetővé tenni a nyilvánosság számára. Ez a tagállamokra nehezedő munkaterhet is 
csökkenti. 

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – b pont
1013/2006/EK rendelet
50 cikk – 2a bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az e 
cikkben említett tervek alapján elvégzett 
ellenőrzések eredményeit, a megfelelő
hatóságok által az ellenőrzéseket követően 
alkalmazott helyreállítási intézkedéseket, 
az illegális hulladékszállítmányokban 
részt vevő gazdasági szereplők nevét, 
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valamint a kiszabott büntetéseket többek 
között elektronikus úton, folyamatosan 
elérhetővé teszik a nyilvánosság számára.

Or. en

Indokolás

Fontos ismerni az ellenőrzési tervek sikerességét vagy kudarcát, ezért a végrehajtott 
ellenőrzések eredményeit nyilvánosságra kell hozni. Ezenkívül a tagállamoknak tájékoztatást 
kell nyújtaniuk a megtett helyreállítási intézkedésekről, az illegális szállítmányhoz kapcsolódó 
személyek nevéről és az alkalmazott szankciókról. Az ilyen nyilvános jelentéstétel várhatóan 
komoly elrettentő hatással bír majd.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – b a pont (új)
1013/2006/EK rendelet
50 cikk – 3 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

ba) a (3) bekezdés helyébe a következő
szöveg lép: 

(3) A hulladékszállítmányok ellenőrzésére 
különösen az alábbiak szerint kerülhet sor:

„(3) A hulladékszállítmányok ellenőrzésére 
különösen az alábbiak szerint kerülhet sor: 

a) a kiindulási ponton, a termelő, a birtokos 
vagy a bejelentő jelenlétében;

a) a kiindulási ponton, a termelő, a birtokos 
vagy a bejelentő jelenlétében; 

b) a célállomáson, a címzett vagy a 
létesítmény jelenlétében;

b) a hulladékgyűjtő, hulladéktároló és 
hulladékosztályozó létesítményekben;

c) a Közösség határain; és / vagy c) a célállomáson, a címzett vagy a 
létesítmény jelenlétében; 

d) a Közösségen belüli szállítás közben. d) az Unió határain; és/vagy 
e) az Unión belüli szállítás közben.

Or. en

(az eredeti b) pont c) pontra változik, az eredeti c) pont d) pontra, az eredeti d) pont pedig e) 
pontra)

Indokolás

A módosítás célja az 50. cikk új (2) bekezdésével és a (4) preambulumbekezdéssel való 
összehangolás, a Bizottság javaslatának megfelelően. A hulladékgyűjtő, hulladéktároló és 
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hulladékosztályozó létesítmények ellenőrzésének a lehetőségét kifejezetten hozzá kell adni 
ahhoz a listához, amely azt tartalmazza, hogy hol ellenőrizhetik a szállítmányokat.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – b b pont (új)
1013/2006/EK rendelet
50 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

bb) a (4) bekezdés helyébe a következő
szöveg lép:

(4) A szállítások ellenőrzéseinek 
magukban kell foglalniuk a 
dokumentumok vizsgálatát, az azonosító 
ellenőrzését, és adott esetben a hulladék 
fizikai vizsgálatát.

„(4) A szállítások ellenőrzéseinek 
magukban kell foglalniuk a 
dokumentumok ellenőrzését, az azonosító 
ellenőrzését, és adott esetben a hulladék 
fizikai vizsgálatát. 

Or. en

Indokolás

A módosítás az ellenőrzés új fogalommeghatározásából következik.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – c pont
1013/2006/EK rendelet
50 cikk – 4a bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(4a) Annak érdekében, hogy 
meggyőződjék arról, hogy egy szállítmány 
nem tartalmaz a 2. cikk 1. pontja 
értelmében vett hulladékot, az illetékes 
hatóság:

„(4a) Annak érdekében, hogy 
meggyőződjenek arról, hogy a közúton, 
vasúton, légi úton, tengeren vagy belvízi 
úton szállított anyag vagy tárgy hulladék-e 
vagy sem, a 2012/19/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv* sérelme 
nélkül a megfelelő hatóságok a 
következőket követelhetik azon 
természetes vagy jogi személytől, akinek a 
szállítmány a birtokában van vagy aki az 
adott anyagból vagy tárgyból álló 
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szállítmány szervezéséért felelős:
i. ellenőrizheti, hogy a szállítmány a 
szállítás, a berakodás és a kirakodás 
közbeni károsodással szemben megfelelő
módon védve van-e; továbbá 

i. az adott anyag vagy tárgy eladásáról 
vagy tulajdonjogának átszállásáról készített 
számla és szerződés egy példányának 
átadására, amely igazolja, hogy a 
szállítmány rendeltetése az újrahasználat;
vagy 

ii. amennyiben felmerül az illegális 
hulladékszállítás gyanúja, kötelezheti a 
szállítmányért felelős személyt az adott 
anyag vagy tárgy eladásáról vagy 
tulajdonjogának átszállásáról készített 
számla és szerződés egy példányának 
átadására, amely igazolja, hogy a 
szállítmány rendeltetése a 2. cikk 36. 
pontja szerinti újrahasználat, valamint 
annak bizonyítására, hogy az adott anyag 
vagy tárgy teljes mértékben alkalmas a 
rendeltetésszerű használatra.

ii. bizonyító erejű dokumentumok 
benyújtása arra vonatkozóan, hogy a 
szállítmány nem hulladék vagy a 
2008/98/EK irányelv 6. cikkének (1) 
bekezdése értelmében megszűnt 
hulladéknak lenni.

A megfelelő hatóságok adott esetben 
megfelelő bizonyíték bemutatását 
követelhetik ezektől a személyektől arra 
vonatkozóan, hogy az anyag vagy tárgy 
teljes mértékben alkalmas a 
rendeltetésszerű használatra.
A megfelelő hatóságok ezenkívül 
ellenőrizhetik, hogy megfelelő védelmet 
biztosítottak-e az anyag vagy tárgy 
sérülésének elkerülésére a szállítás és a 
be- és kirakodás során, különösen 
megfelelő csomagolással és a rakomány 
raktérben való megfelelő elhelyezésével.
_____________
* Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 
július 4-i 2012/19/EU irányelve az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól, HL L 197., 2012.7.24., 
38. o.”

Or. en

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a megfelelő hatóságoknak jogosultnak kell lenniük bármely 
szállítmány ellenőrzésére, függetlenül attól, hogy hulladék- vagy egyéb szállítmányról van 
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szó, és nem csak abban az esetben, ha illegális hulladékszállítás gyanúja merül fel, mivel 
mindezek alááshatják az ellenőrzések alapvető célját.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – c pont 
1013/2006/EK rendelet
50 cikk – 4a a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4aa) Annak megállapítása érdekében, 
hogy a szállítmány nem tartalmaz a 36. 
cikkben említett hulladékot, a megfelelő
hatóság előírhatja azon természetes vagy 
jogi személy számára, akinek a 
szállítmány a birtokában van vagy aki a 
szállítmány szervezéséért felelős, hogy 
bizonyító erejű dokumentumokat nyújtson 
be a hulladék jellegéről, továbbá 
kötelezheti a hasznosító létesítmény 
aláírásával ellátott szerződés, levél vagy 
más dokumentum átadására, amely 
megjelöli a célországban működő
hasznosító létesítmény által alkalmazott 
hulladékkezelési módszereket, 
technológiákat és előírásokat.

Or. en

(A módosítás egy új (4aa) bekezdést illeszt be. (Ez lesz az új (4b) bekezdés). A bizottsági 
javaslat (4b) bekezdése lesz az új (4c) bekezdés, amely változatlan marad.)

Indokolás

A megfelelő hatóságoknak a hulladék jellegének ellenőrzésére is jogosultnak kell lenniük, 
hogy megbizonyosodjanak arról, hogy nem sérül a veszélyes és más hulladékokra vonatkozó, 
a 36. cikkben említett kiviteli tilalom.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – c pont
1013/2006/EK rendelet
50 cikk – 4b a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(4ba) A (4a), (4aa) és (4b) bekezdésben 
előírt bizonyíték, vagy az anyag vagy tárgy 
a szállítás és a be- és kirakodás során 
történő sérülésének elkerülésére 
biztosított, (4a) bekezdésben említett 
megfelelő védelem hiányában a megfelelő
hatóságok azt feltételezik, hogy a 
rakomány illegális szállítmány. E 
körülmények fennállása esetén a 
rakománnyal a 24. és a 25. cikkben 
foglaltakkal összhangban járnak el.

Or. en

Indokolás

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv rendelkezéseivel 
összhangban egyértelművé kell tenni, hogy az előírt bizonyítékok vagy a szállítmány megfelelő
védelme hiányában a szállítmányt illegálisnak kell tekinteni és annak megfelelő bánásmódot 
kell alkalmazni.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 – c pont
1013/2006/EK rendelet
50 cikk – 4b b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(4bb) A Bizottság legkésőbb [HL kérjük, 
illessze be a dátumot: egy évvel a 
hatálybalépést követően] végrehajtási 
aktusok révén elfogadja a következőket: 
a) az e rendelet III–V. mellékletében 
alkalmazott vámkódok és hulladékkódok 
közötti átváltási táblázat;
b) e rendelet végrehajtásával és a rendelet 
megsértésének szankcionálásával 
kapcsolatos adatok gyűjtésére, 
nyilvántartásba vételére és jelentésére 
vonatkozó harmonizált jegyzőkönyv.
Ezeket a végrehajtási aktusokat az 59a. 
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cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A hulladékszállításról szóló rendelet végrehajtásának a közelmúltban végzett összehangolt 
ellenőrzése rámutatott, hogy az említett rendelet végrehajtását két eltérő kódrendszer megléte 
bonyolítja: az e rendeletben alkalmazott hulladékkódok, valamint a vámhatóságok által 
használt nemzetközi vámtarifakódok. Ez a helyzet gyakorlati megoldást – például átváltási 
táblázat bevezetését – teszi szükségessé, hogy a vámtarifakódokat a magas kockázatú 
szállítmányok vámvizsgálatra történő kiválasztására is használhassák. Ezenkívül egy, a 
végrehajtással kapcsolatos adatgyűjtésre vonatkozó uniós jegyzőkönyv létrehozása is 
szükségessé válik, mivel az ilyen adatok az ellenőrzés megtervezésének alapját képezik.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont (új)
1013/2006/EK rendelet
50 cikk – 5 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

ca) a (5) bekezdés helyébe a következő
szöveg lép:

(5) A tagállamok két- vagy többoldalúan 
együttműködnek egymással az illegális 
szállítások megelőzésének és 
felderítésének megkönnyítése érdekében.

„(5) A tagállamok két- és többoldalúan 
együttműködnek egymással az illegális 
szállítások megelőzésének és 
felderítésének megkönnyítése érdekében. 
Információkat cserélnek a 
hulladékszállítmányokról, a 
hulladékáramokról, a gazdasági 
szereplőkről és a létesítményekről, és 
megosztják a végrehajtási intézkedésekkel 
kapcsolatos tapasztalataikat és 
ismereteiket. A Bizottság közös platformot 
hoz létre, amely e célból valamennyi 
tagállamot magában foglalja.”

Or. en

Indokolás

A hulladékszállításról szóló rendelet végrehajtásának a közelmúltban végzett, nyolc nemzeti 
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ellenőrzésen alapuló összehangolt ellenőrzése a nemzetközi együttműködés és az ilyen 
információk cseréjének megerősítését és fokozását javasolta. A környezetvédelmi jog 
végrehajtásával és betartatásával foglalkozó európai uniós hálózat (Network for the 
Implementation and Enforcement of Environmental Law, IMPEL) ugyancsak jó munkájának 
alapja az önkéntes együttműködés. A hálózatban nem vesz részt több kulcsfontosságú 
tagállam (például Olaszország, Franciaország és Görögország). Az országhatárokat átlépő
illegális szállítmányokkal csak akkor lehet eredményesen felvenni a küzdelmet, ha valamennyi 
tagállam együttműködik, ezért közös platformot kell létrehozni.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 –a pont (új)
1013/2006/EK rendelet
51 cikk – 4 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

3a. Az 51. cikk (4) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:

(4) A Bizottság e jelentések alapján 
háromévente jelentést készít e rendeletnek 
a Közösség és a tagállamok általi 
alkalmazásáról.

„(4) A Bizottság e jelentések alapján 
háromévente jelentést készít e rendeletnek 
a Közösség és a tagállamok általi 
alkalmazásáról, valamint az alkalmazott
szankciókról.

Or. en

Indokolás

A hulladékszállításról szóló rendelet végrehajtásának a közelmúltban végzett összehangolt 
ellenőrzése óriási különbségeket tárt fel a 8 ország között a jogsértések szankcionálása terén, 
és arra is fény derült, hogy az országok többsége csak korlátozottan alkalmazza a szankció 
eszközeit. Ezért szükségessé vált a szankcionálási politika arányosságának és visszatartó 
erejének értékelése és a szankciók alkalmazásával kapcsolatos további információk 
beszerzése. Fontos tehát, hogy a Bizottság kifejezetten belefoglalja jelentésébe a tagállamok 
által alkalmazott tényleges szankciókat, ami jelenleg nem történik meg.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 b pont (új)
1013/2006/EK rendelet
58 cikk
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Hatályos szöveg Módosítás

3b. Az 58. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

(1) A Bizottság a tudományos és műszaki 
fejlődés figyelembevétele érdekében 
módosíthatja a mellékleteket. Az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket az 59a. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Ezenkívül:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 59. cikknek megfelelően az 
alábbiak céljából felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el:

a) a mellékletek módosítása a tudományos 
és műszaki fejlődés figyelembevétele 
érdekében; 

a) az I., II., III., IIIA., IV. és V. mellékletet 
módosítani kell a bázeli egyezményben és 
az OECD-határozat alapján elfogadott 
változtatások figyelembevétele érdekében;

b) az I., II., III., IIIA., IV. és V. melléklet
módosítása a bázeli egyezményben és az 
OECD-határozat alapján elfogadott 
változtatások figyelembevétele érdekében; 

b) a IIIB., IV. vagy V. melléklet 
ideiglenesen osztályozatlan hulladékokkal 
egészíthető ki, a bázeli egyezmény vagy az 
OECD-határozat megfelelő mellékleteibe 
való beillesztésükről szóló határozat 
megszületéséig;

c) a IIIB., IV. vagy V. melléklet 
ideiglenesen osztályozatlan hulladékokkal 
történő kiegészítése, a bázeli egyezmény 
vagy az OECD-határozat megfelelő
mellékleteibe való beillesztésükről szóló 
határozat megszületéséig; 

c) egy tagállam kérelmére meg lehet 
fontolni a III. mellékletben „zöld” 
hulladékként felsorolt két vagy több 
hulladékból álló keverékeknek a IIIA. 
mellékletbe történő ideiglenes felvételét a 
3. cikk (2) bekezdésben említett esetekben, 
a bázeli egyezmény vagy az OECD-
határozat megfelelő mellékleteibe való 
beillesztésükről szóló határozat 
megszületéséig. A IIIA. melléklet 
tartalmazhat olyan rendelkezést, hogy egy 
vagy több bejegyzése nem alkalmazható az 
OECD-határozat hatálya alá nem tartozó
országokba irányuló kivitelre;

d) egy tagállam kérelmére a III. 
mellékletben felsorolt két vagy több 
hulladék keverékeinek az e rendelet IIIA. 
mellékletébe való ideiglenes felvétele a 3. 
cikk (2) bekezdésben említett esetekben, a 
bázeli egyezmény vagy az OECD-
határozat megfelelő mellékleteibe való 
beillesztésükről szóló határozat 
megszületéséig, adott esetben azzal a 
feltétellel, hogy a IIIA. mellékletben 
foglalt egy vagy több bejegyzés nem 
alkalmazható az OECD-határozat hatálya 
alá nem tartozó országokba irányuló 
kivitelre;

d) a 3. cikk (3) bekezdésében említett 
kivételes eseteket meg kell határozni, és 
amennyiben szükséges, a IVA. és az V. 
mellékletbe kell beilleszteni, és törölni kell 

e) a 3. cikk (3) bekezdésében említett 
kivételes esetek meghatározása, és 
amennyiben szükséges, e hulladékoknak a 
III. mellékletből a IVA. és az V. 
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a III. mellékletből; mellékletbe történő áthelyezése; 
e) az V. mellékletet módosítani kell, hogy 
tükrözze a 91/689/EGK tanácsi irányelv 1.
cikke (4) bekezdésével összhangban a
veszélyes hulladékok jegyzékével 
kapcsolatban megállapodott változásokat;

f) az V. melléklet módosítása, hogy 
tükrözze a 2008/98/EK tanácsi irányelv 7.
cikkével összhangban a veszélyes 
hulladékok jegyzékével kapcsolatban 
megállapodott változásokat; 

f) a VIII. mellékletet módosítani kell, hogy 
tükrözze a vonatkozó nemzetközi 
egyezményeket és megállapodásokat.

g) a VIII. melléklet módosítása, hogy 
tükrözze a vonatkozó nemzetközi 
egyezményeket és megállapodásokat.” 

(2) A IX. melléklet módosításakor a 
környezetre vonatkozó egyes irányelvek 
végrehajtásáról szóló jelentések 
egységesítéséről és ésszerűsítéséről szóló, 
1991. december 23-i 91/692/EGK tanácsi 
irányelvvel létrehozott bizottság teljes 
mértékben részt vesz a 
határozathozatalban.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata szerint a bizottsági eljárásokkal kapcsolatos jelenlegi rendelkezéseknek 
csak egy részét kell összehangolni az EUMSZ 290. cikkével, míg a többi rész összehangolását 
az ún. omnibus-javaslat részeként javasolta. Ez azonban két részleges és nem koordinált 
összehangolást eredményez. Ezért előnyösebb, ha a teljes rendeletet ezzel a módosító jogi 
aktussal hangolják össze ahelyett, hogy egyes részek összehangolását itt, más részekét az 
omnibus-javaslat keretében végzik. 

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
1013/2006/EK rendelet
59 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott 
feltételek mellett felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására.

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott 
feltételek mellett felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására.

(2) A 26. cikk (5) bekezdésében említett 
felhatalmazást a Bizottság e rendelet 
hatálybalépésének időpontjától számítva 

(2) A 14. cikk (6) bekezdésében, a 26. cikk 
(5) bekezdésében és az 58. cikkben említett 
felhatalmazást a Bizottság e rendelet 
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határozatlan időre kapja. hatálybalépésének időpontjától számítva 
határozatlan időre kapja.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács az
26. cikk (5) bekezdésében említett 
felhatalmazást bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét. 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
14. cikk (6) bekezdésében, a 26. cikk (5) 
bekezdésében és az 58. cikkben említett 
felhatalmazást bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét. 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 
aktus elfogadásáról. 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 
aktus elfogadásáról. 

(5) A 26. cikk (5) bekezdése értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlament vagy a Tanács az 
aktusról szóló értesítés kézhezvételétől 
számított két hónapon belül nem emel 
ellene kifogást, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az említett időtartam 
leteltét megelőzően egyaránt arról 
tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére az említett 
időtartam 2 hónappal meghosszabbodik.

(5) A 14. cikk (6) bekezdése, a 26. cikk (5) 
bekezdése és az 58. cikk értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő két 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére az említett időtartam 
2 hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 14. cikk (6) bekezdése és az 58. cikk tekintetében javasolt módosításokkal 
való összehangolás.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
1013/2006/EK rendelet
IX melléklet – 5 táblázat

Hatályos szöveg Módosítás

4a. A IX. melléklet 5. táblázatában, az 
utolsó oszlop címsora helyébe a következő
szöveg lép: 

Meghozott intézkedések és az esetleges
szankciók

„Meghozott intézkedések és kiszabott
szankciók”

Or. en

Indokolás

A hulladékszállításról szóló rendelet végrehajtásának a közelmúltban végzett összehangolt 
ellenőrzése óriási különbségeket tárt fel a 8 ország között a jogsértések szankcionálása terén, 
és arra is fény derült, hogy az országok többsége csak korlátozottan alkalmazza a szankció 
eszközeit. Nagyobb átláthatóságra van szükség a ténylegesen alkalmazott szankciók 
tekintetében, azok alkalmazásának és mértékékük közelítésének elősegítése érdekében. Ez EU-
szerte hozzájárulna e rendelet jobb végrehajtásához.
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INDOKOLÁS

1. Háttér

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) szerint 2009-ban az uniós tagállamokban 
74 millió tonna veszélyes hulladék keletkezett (ez 28%-kal több, mint 2000-ben)1. Az 
Eurostat adatai azt jelzik, hogy 2010-ben az uniós tagállamokban 101 millió tonna veszélyes 
hulladék keletkezett, összesen pedig 927 millió tonna hulladék, a legjelentősebb ásványi 
hulladékokat nem számítva2.

A hulladékszállításról szóló rendelet értelmében tilos a veszélyes hulladékok nem OECD-
országokba történő kivitele. A nem veszélyes hulladékok nem OECD-országokba irányuló, 
ártalmatlanítás céljából történő kivitele megengedett, feltéve hogy az importáló ország nem 
emelt kifogást az ilyen behozatal ellen, és a hulladékot fogadó létesítményt olyan emberi 
egészségügyi és a környezetvédelemi normákkal összhangban üzemeltetik, amelyek nagy 
vonalakban megegyeznek a közösségi jogszabályokban megállapított normákkal.

A Bizottság hatásvizsgálata szerint 2009-ben a tagállamok mintegy 400 illegális 
hulladékszállítmányról számoltak be (az esetek felében a tagállamok közötti szállítmányokról, 
másik felében pedig az EU-ba vagy az EU-ból harmadik országokba irányuló 
szállítmányokról volt szó). Az esetek többségében a szállítmányok jogszerűtlenségének oka 
az volt, hogy a hulladékszállításra a megfelelő illetékes hatóságok értesítése nélkül vagy a 
hulladékszállításról szóló rendelet értelmében a hulladékszállítmányokra vonatkozó 
tilalommal ellentétesen került sor. Az EEA egyik 2009. évi jelentése azonban megállapította, 
hogy a bejelentett esetek a valós számoknak csak töredékét képviselik, az illegális 
szállítmányok száma pedig igen jelentős3.

A környezetvédelmi jog végrehajtásával és betartatásával foglalkozó európai uniós hálózat 
(IMPEL) 2003 és 2010 között ugyanis három közös végrehajtási projektet hajtott végre, 
amelyek keretében meghatározott számú szállítmányt ellenőriztek több tagállamban, amely 
ellenőrzések a hulladékszállítmányok 20–51%-át illegálisnak minősítették.

A Bizottság egyik 2011-es tanulmánya megállapította, hogy ha az összes hulladékszállításnak 
csak 1%-a volna illegális, az illegális szállítmányok össztömege akkor is évi 2,8 millió tonnát 
tenne ki4. A legutóbbi IMPEL-tanulmányban megállapított 25%-os nem megfelelési arány 
elképesztő mennyiségű, évi 70 millió tonna illegális hulladékszállítmányt jelent.

                                               
1 Movements of waste across the EU's internal and external borders („A hulladék mozgása az EU belső és külső 
határain”), az EEA 7/2012. sz. jelentése.
2 Environmental statistics and accounts in Europe („Környezeti statisztikák és számlák Európában”), Eurostat, 
2010. évi kiadás
3 Waste without borders in the EU? Transboundary shipments of waste („Hulladék határok nélkül az EU-ban? 
Határokon keresztül történő hulladékszállítás”, az EEA 1/2009. sz. jelentése
4 Assessment and guidance for the implementation of EU waste legislation in Member States („Értékelés és 
iránymutatás az európai uniós hulladékügyi szabályozás tagállami végrehajtásához”), BiPRO, 2011. november 
16.
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2. Az illegális szállítmányok által okozott problémák

A Bizottság az illegális szállítmányokból adódó problémákat a következőképpen foglalja 
össze:

– a hulladék illegális lerakása vagy nem megfelelő színvonalú kezelése általában 
súlyosan károsítja a környezetet és az egészséget,

– magasak az utólagos kármentesítés és a visszaszállítás költségei,
– jelentős mértékű erőforrás-veszteség,
– a belső piac torzulása (nem adottak az egyenlő versenyfeltételek az iparág 

számára).

A Bizottság szerint egyre több hulladék – többek között veszélyes hulladék – keletkezik. A 
bejelentett hulladék tagállamokból kifelé irányuló szállítási mennyisége fokozatosan nő, és az 
Europol az illegális szállítmányok mennyiségének növekedésére is felhívta a figyelmet. 
Intézkedések hiányában a már most is nagyszámú illegális hulladékszállítmány által jelentett 
komoly probléma várhatóan még súlyosabbá válik.

Ezenkívül a Bizottság tanulmánya megállapította, hogy a hulladékokról szóló nyolc uniós 
jogszabálynak – többek között a hulladékszállításról szóló rendeletnek – való teljes körű
megfelelés 2020-ra évi 42 milliárd euróval növelné a hulladékgazdálkodási és az 
újrahasznosítási ágazat forgalmát és több mint 400 000 új munkahelyet jelentene.1

Tehát az illegális hulladékszállítmányokkal szembeni határozott fellépés a környezet és az 
egészség, valamint az ipar és a gazdaság számára egyaránt előnyös megoldást jelent. 

3. Az illegális szállítmányok okai

A Bizottság az illegális hulladékszállítmányok tekintetében a következő okokat határozta 
meg:

– a fejlődő országokban sokkal alacsonyabbak a hulladékkezelés és a 
hulladéklerakás költségei,

– a hulladékgazdálkodás terén a szervezett környezeti bűnözés nagymértékű
elterjedtsége,

– végrehajtási hiányosságok néhány tagállamban (sok tagállamban nem kap 
kiemelt jelentőséget a hulladékszállításról szóló rendelet végrehajtása).

A hatásvizsgálat szerint a 2008. október és 2010. november közötti időszakban, többek között 
22 tagállamban összesen 26 251 szállítmányt ellenőriztek; ebből 3 334 tartalmazott 
hulladékot, amelynek 23%-a nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A 
szállítmányellenőrzések és a feltárt jogsértések száma nagymértékben eltér a tagállamokban. 
Egyes országok szinte nem is végeznek ellenőrzéseket (Franciaországban például összesen 
26 ellenőrzést végeztek, amelyből 24 volt fizikai ellenőrzés, míg Lengyelországban 4264 

                                               
1 Implementation of EU waste legislation for green growth („Az európai uniós hulladékügyi szabályozás 
végrehajtása a környezeti szempontból fenntartható növekedés szolgálatában”), BioIntelligence Service, 2011.
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ellenőrzést hajtottak végre, amelyből 3391 volt fizikai ellenőrzés. A jogszabályoknak való 
nem megfelelés aránya 14,8% és 100% között változott, az átlag 23%. 

Megállapították, hogy ezek a nagyarányú eltérések azt eredményezik, hogy az illegális 
hulladékszállítmányok exportőrei a szerint választják ki, hogy melyik tagállamon keresztül 
bonyolítják a szállítást, hogy melyikben a legengedékenyebb az ellenőrzési rendszer. 

Fontos megjegyezni, hogy amikor a szállítmányok helyett a vállalkozásokat ellenőrizték, az 
utóbbiak 79%-a esetében állapították meg a jogszabályoknak való megfelelés hiányát (120-
ből 95 esetben). Ez felhívja a figyelmet arra, hogy sürgősen ellenőrizni kell a hulladék 
eredetéül szolgáló létesítményeket és a hulladékgyűjtő létesítményeket, hogy a problémát a 
gyökerénél próbáljuk meg kezelni, és nem kizárólag a hulladékszállítmányok határokon 
történő ellenőrzésével.

4. A Bizottság javaslata

A Bizottság számos intézkedésére tesz javaslatot a tagállamokban feltárt jelentős 
végrehajtásbeli hiányosságok kezelésére. Összefoglalva a Bizottság a következőket javasolja:

– valamennyi tagállam dolgozzon ki kockázatalapú ellenőrzési tervet, amely 
meghatározza a hulladékszállítmányok ellenőrzésének stratégiáját és 
célkitűzéseit és az ellenőrzésekhez szükséges forrásokat,

– az ellenőrzési terveket tegyék nyilvánosan hozzáférhetővé a környezeti 
információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2003/4/EK irányelvvel 
összhangban,

– az illetékes hatóságok számára tegyék lehetővé, hogy amennyiben illegális 
hulladékszállítás gyanúja merül fel, kérjék bizonyíték bemutatását a 
szállítmány jellegéről (hulladék vagy nem hulladék) vagy a hasznosítási 
művelet természetéről (környezetvédelmi szempontból megfelelő
gazdálkodás).

5. Az előadó javaslatai

Az előadó teljes mértékben támogatja a bizottsági javaslat célkitűzéseit. A korábban 
említetteknek megfelelően, az illegális hulladékszállítmányokkal szembeni határozott fellépés 
a környezet és az egészség, valamint az ipar és a gazdaság számára egyaránt előnyös 
megoldást jelent. 

Az előadó ezért a bizottsági javaslat további megerősítését javasolja:
a) bővítsék az illegális hulladékszállítmányokkal kapcsolatos ismeretanyagot,
b) az ellenőrzési tervek tartalmazzák a fizikai ellenőrzések minimális számát,
c) az ellenőrzési terveket és az ellenőrzések eredményeit folyamatosan tegyék a nyilvánosság 
számára elérhetővé,
d) biztosítsanak több hatáskört a megfelelő hatóságok számára,
e) javítsák a tagállamok közötti együttműködést.

a) pont: A hulladékszállításról szóló rendelet végrehajtása tekintetében megállapították, hogy 
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a megfelelő hatóságok nem megfelelően kezelik az információkat1. 
Szükség van a hulladékszállításról szóló rendelet végrehajtásával kapcsolatos adatok 
gyűjtésével, nyilvántartásba vételével és jelentésével foglalkozó harmonizált jegyzőkönyvre, 
valamint a vámellenőrzés és a hulladékszállítmányok ellenőrzésének megfelelőbb 
összekapcsolása érdekében a vámkódok és hulladékkódok közötti átváltási táblázat ra. 
Ezenkívül – ezen a területen a nagyobb fokú harmonizáció megvalósítása érdekében –
szükség van a jogsértések szankcionálásával kapcsolatos információkra.

b) pont: A tagállamoknak a tervekbe bele kell foglalniuk a létesítmények és/vagy a 
hulladékszállítmányok fizikai ellenőrzéseinek minimális számát, a stratégiával és
célkitűzésekkel, valamint az elvégzett kockázatértékeléssel összhangban az ellenőrzések 
minimális szintjének biztosítása érdekében.

c) pont: Alapvető fontosságú, hogy az ellenőrzési tervek folyamatosan – és ne csak kérésre –
legyenek elérhetők a nyilvánosság számára. Ez e tervek külső minőségellenőrzését szolgálja 
és elősegíti a tagállamok közötti együttműködést. A tervek nem tartalmaznak különleges 
adatokat, mivel nem tartalmazzák az operatív programozást, így a tervek közzététele nem sérti 
az ellenőrzések célját. A tervek folyamatos elérhetősége a tagállamokra nehezedő
munkaterhet is csökkenti. A tervek alkalmazásának eredményeit szintén közzé kell tenni.

d) pont: A megfelelő hatóságok ne csak illegális szállítmány gyanúja esetén kérhessenek 
kiegészítő információkat a szállítmány jellegére (hulladék vagy nem hulladék) vagy 
célállomására vonatkozóan (környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodás). 
Ugyanennek kell a hulladék jellegével (veszélyes vagy nem veszélyes) kapcsolatos kiegészítő
ellenőrzésekre vonatkoznia, hogy megfelelően érvényesíthessék a vonatkozó kiviteli 
tilalmakat.

e) pont: Az illegális szállítmányokkal csak akkor lehet eredményesen felvenni a küzdelmet, ha 
valamennyi tagállam együttműködik. A tagállamokat ezért kötelezni kell arra, hogy 
információkat cseréljenek a hulladékszállítmányokról, a hulladékáramokról, a gazdasági 
szereplőkről és a létesítményekről, és megosszák a végrehajtási intézkedésekkel kapcsolatos 
tapasztalataikat és ismereteiket. A Bizottságnak ezenkívül közös platformot kell létrehoznia, 
amely e célból valamennyi tagállamot magában foglalja. 
Végül az előadó az összhang biztosítása érdekében a bizottsági eljárásokkal kapcsolatos 
összes jelenlegi rendelkezésnek az EUMSZ 290. cikkével való összehangolását javasolja 
ebben a módosító jogi aktusban ahelyett, hogy egyes részek összehangolását itt, más részekét 
az ún. omnibus-javaslat keretében végezzék. 

                                               
1 Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment Regulation, Joint report based on eight 
national audits („A hulladékszállításról szóló rendelet végrehajtásának összehangolt ellenőrzése – Nyolc nemzeti 
ellenőrzésen alapuló együttes jelentés), 2013. október


