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Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 52
1. bevezető hivatkozás 

Tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, különösen annak 175. cikke (1) 
bekezdésére,

Tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, különösen annak 133. cikkére 
és 175. cikke (1) bekezdésére,

Er. en

Indokolás

Tekintettel a IV. címnek a Közösségből harmadik országokba irányuló hulladékexporttal 
kapcsolatos rendelkezéseire, a harmadik országokból a Közösségbe irányuló 
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hulladékimportra vonatkozó V. címre és a hulladékoknak a harmadik országokból érkező és 
oda irányuló, Közösségen keresztül történő továbbítására vonatkozó VI. címre a jogalapnak 
hivatkoznia kell a 133. cikkre is.

Módosítás, előterjesztette: Gyula Hegyi

Módosítás: 53
(5a) preambulumbekezdés (új)

(5a) A Közösség aláírta a le nem bomló 
szerves szennyezőanyagokról szóló, 2001. 
május 22-i stockholmi egyezményt.

Er. en

Indokolás

A módosítás újra beilleszti a Bizottság eredeti hivatkozását a le nem bomló szerves 
szennyezőanyagokról (POP) szóló stockholmi egyezményre, amelynek keretében kifejezetten 
hangsúlyozzák, hogy a Stockholmi Egyezmény szerint tilos újrahasznosításra, 
újrafeldolgozásra, visszanyerésre és közvetlen újrafelhasználásra bocsátani ezeket a 
hulladékokat. Erre azért van szükség, mert fennáll a lehetősége az EK-rendeletnek a le nem 
bomló szerves szennyezőanyagokkal kapcsolatos téves értelmezésének.

Módosítás, előterjesztette: Gyula Hegyi

Módosítás: 54
(19) preambulumbekezdés 

(19) Az ártalmatlanításra történő 
hulladékszállítás esetében lehetővé kell 
tenni, hogy a tagállamok a hulladékokról 
szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi 
irányelvvel1 összhangban közösségi és 
nemzeti szinten megvalósítsák a közelség, a 
hasznosítás elsőbbsége és az önellátás elvét 
azáltal, hogy a Szerződéssel összhangban 
intézkedéseket tesznek az ilyen 
szállítmányok teljes vagy részleges 
tilalmára, vagy rendszerszeresen ellenzik 

(19) Az ártalmatlanításra történő 
hulladékszállítás esetében a tagállamok a 
hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 
75/442/EGK tanácsi irányelvvel1
összhangban közösségi és nemzeti szinten 
figyelembe veszik a közelség, az ismételt 
felhasználás és a hasznosítás elsőbbsége 
valamint az önellátás elvét azáltal, hogy a 
Szerződéssel összhangban intézkedéseket 
tesznek az ilyen szállítmányok teljes vagy 
részleges tilalmára, vagy rendszerszeresen 
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azokat. Figyelembe kell tehát venni a 
75/442/EGK irányelvben meghatározott 
követelményeket, amelynek keretében a 
tagállamoknak létre kell hozniuk a 
hulladékártalmatlanító létesítmények 
megfelelő integrált hálózatát annak 
érdekében, hogy a hulladékártalmatlanítás 
szempontjából a Közösség egésze önellátó 
legyen, és az egyes tagállamok is közelebb 
kerüljenek ehhez a célhoz, figyelembe véve 
a földrajzi körülményeket, illetve egyes 
hulladéktípusok tekintetében a speciális 
létesítmények szükségességét. A 
tagállamoknak képesnek kell lenniük annak 
biztosítására, hogy a környezetszennyezés 
integrált megelőzéséről és csökkentéséről 
szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK 
tanácsi irányelvben1 szabályozott 
hulladékgazdálkodási berendezések az 
említett irányelvben meghatározott legjobb 
rendelkezésre álló technológiát alkalmazzák 
a berendezés engedélyezésének betartása 
mellett, továbbá hogy a hulladékot a 
közösségi jogszabályokban megállapított 
ártalmatlanítási műveletekkel kapcsolatos, 
jogilag kötelező erejű környezetvédelmi 
szabványokkal összhangban kezelik.

ellenzik azokat. Figyelembe kell tehát venni 
a 75/442/EGK irányelvben meghatározott 
követelményeket, amelynek keretében a 
tagállamoknak létre kell hozniuk a 
hulladékártalmatlanító létesítmények 
megfelelő integrált hálózatát annak 
érdekében, hogy a hulladékártalmatlanítás 
szempontjából a Közösség egésze önellátó 
legyen, és az egyes tagállamok is közelebb 
kerüljenek ehhez a célhoz, figyelembe véve 
a földrajzi körülményeket, illetve egyes 
hulladéktípusok tekintetében a speciális 
létesítmények szükségességét. A
tagállamoknak képesnek kell lenniük annak 
biztosítására, hogy a környezetszennyezés 
integrált megelőzéséről és csökkentéséről 
szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK 
tanácsi irányelvben1 szabályozott 
hulladékgazdálkodási berendezések az 
említett irányelvben meghatározott legjobb 
rendelkezésre álló technológiát alkalmazzák 
a berendezés engedélyezésének betartása 
mellett, továbbá hogy a hulladékot a 
közösségi jogszabályokban megállapított 
ártalmatlanítási műveletekkel kapcsolatos, 
jogilag kötelező erejű környezetvédelmi 
szabványokkal összhangban kezelik.

Er. en

Indokolás

Az ismételt felhasználást nem említi magától a dokumentum, pedig prioritást kellene élveznie, 
hiszen a legtöbb esetben ez a leginkább környezetbarát módja a hulladékkezelésnek.

Módosítás, előterjesztette: Gyula Hegyi

Módosítás: 55
(20) preambulumbekezdés 

(20) A hasznosításra történő 
hulladékszállítás esetében a tagállamoknak 

(20) A hasznosításra történő 
hulladékszállítás esetében a tagállamoknak 
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képesnek kell lenniük annak biztosítására, 
hogy a 96/61/EK irányelvben szabályozott 
hulladékgazdálkodási berendezések az 
említett irányelvben meghatározott legjobb 
rendelkezésre álló technológiát alkalmazzák 
a berendezés engedélyezésének betartása 
mellett. A tagállamoknak képesnek kell 
lenniük annak biztosítására is, hogy a 
hulladékot a közösségi jogszabályokban 
megállapított ártalmatlanítási műveletekkel 
kapcsolatos, jogilag kötelező erejű 
környezetvédelmi szabványokkal 
összhangban kezelik, továbbá hogy a 
75/442/EGK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdését figyelembe véve a hulladékot az 
említett irányelv alapján létrehozott 
hulladékgazdálkodási tervekkel összhangban 
kezelik annak érdekében, hogy biztosítsák a 
közösségi jogszabályokban megállapított, 
jogilag kötelező erejű hasznosítási vagy 
újrafeldolgozási kötelezettségek teljesítését.

figyelembe kell venniük az önellátás, a 
közelség és az ismételt felhasználás 
elsőbbsége elvét, és képesnek kell lenniük 
annak biztosítására, hogy a 96/61/EK 
irányelvben szabályozott 
hulladékgazdálkodási berendezések az 
említett irányelvben meghatározott legjobb 
rendelkezésre álló technológiát alkalmazzák 
a berendezés engedélyezésének betartása 
mellett. A tagállamoknak képesnek kell 
lenniük annak biztosítására is, hogy a 
hulladékot a közösségi jogszabályokban 
megállapított ártalmatlanítási műveletekkel 
kapcsolatos, jogilag kötelező erejű 
környezetvédelmi szabványokkal 
összhangban kezelik, továbbá hogy a 
75/442/EGK irányelv 7. cikkének (3) 
bekezdését figyelembe véve a hulladékot az 
említett irányelv alapján létrehozott 
hulladékgazdálkodási tervekkel összhangban 
kezelik annak érdekében, hogy biztosítsák a 
közösségi jogszabályokban megállapított, 
jogilag kötelező erejű hasznosítási vagy 
újrafeldolgozási kötelezettségek teljesítését.

Er. en

Indokolás

Megegyezik a (19) preambulumbekezdésre vonatkozó 2. módosítással.

Módosítás, előterjesztette: Caroline Lucas

Módosítás: 56
(32a) preambulumbekezdés (új)

(32a) Iránymutatásokat kell kidolgozni 
annak meghatározására, hogy egy hajó 
vagy gépjármű mikor válik hulladékká a 
75/442/EGK irányelv 1. cikkének a) pontja 
szerint, hogy megakadályozzák e rendelet 
céljának kijátszását.
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Er. en

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az Európai Parlament 1. olvasat szerinti 111. módosítását, hogy 
csatlakozzon az előadónak a cikk (új) 5a. bekezdésével kapcsolatban javasolt módosításához.

A hajók a hulladék összefüggésében különleges természetűek. Az egész világ körül 
közlekednek, ezért a világban bárhol hulladéknak minősíthetők. Annak érdekében, hogy a 
környezetvédelmileg hatékony és eredményes ártalmatlanítással járó kezelési költségeket 
elkerülhesse, a tulajdonos megteheti, hogy a hajót egyszerűen egy olyan harmadik országba 
irányítja utolsó útjára, ahol a kezelési előírások kevésbé szigorúak, és csak megérkezéskor 
nyilvánítja a hajót hulladéknak. Ilyen módon a hulladék fogalmának megfelelő hajók 
megkerülhetik a hulladékokra vonatkozó jogszabályokat, ezáltal pedig a hulladékszállítási 
rendelet előírásait. Iránymutatásokra van szükség a hulladékokra vonatkozó jogszabályokban 
levő ezen joghézag megszüntetéséhez, annál is inkább, mivel sok régi hajó vár selejtezésre, 
melyek legtöbbje jelentős mennyiségben tartalmaz veszélyes anyagokat vagy termékeket. 
Hasonló a helyzet kisebb mértékben az elhasználódott gépjárművek esetében is.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 57
1. cikk (2) bekezdés a) pont 

a) a tagállamok között, a Közösségen belül 
vagy harmadik országokon áthaladó 
tranzittal;

a) a tagállamok között más tagállamokon 
vagy harmadik országokon áthaladó 
tranzittal vagy anélkül;
aa) a tagállamokon belül más 
tagállamokon vagy harmadik országokon 
áthaladó tranzittal;
ab) kizárólag a tagállamokon belül, 
amelyre csak a 32. cikk vonatkozik;

Er. en

Indokolás

Pontosítás. Az 1. cikk (2) bekezdésének b), c) és d) pontja a IV., V., illetve a VI. címre terjed 
ki. Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe egy pontosabb szövegnek kell lépnie, hogy 
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egyértelművé tegye, hogy a II. és III. címet is szabályozzák, és hogy pontosan mit 
szabályoznak. Az új a) és aa) pont a II. címre vonatkozik; az új ab) pont a III. címre 
vonatkozik, és beépíti az 1. cikk (5) bekezdését is, amely így törölhető.

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González, Avril Doyle

Módosítás: 58
1. cikk (3) bekezdés d) pont 

d) az 1774/2002/EK rendelet jóváhagyási
követelményeinek hatálya alá tartozó 
szállítmányok;

d) az 1774/2002/EK rendelet 
követelményeinek hatálya alá tartozó állati 
melléktermék szállítmányai; 

Er. en

Indokolás

Az állati melléktermékekre vonatkozó 1774/2002/EK rendelet egyértelmű szabályokat határoz 
meg az állati melléktermékek különböző kategóriái szállításának, feldolgozásának és 
ellenőrzésének módjáról, beleértve a szivárgásmentes tartályokat/járműveket, az EU-n belüli 
tranzit és a harmadik országokból származó behozatal szigorú nyomon követhetőségét és 
dokumentációját és a nyilvántartások vezetését is. Az állati melléktermékek az EU ANIMO-
rendszerének (a jövőben TRACES-rendszerének) részét képezik, amelyek egyformán 
ellenőrzik a szállításukat. A már most szigorúan ellenőrzött állati melléktermékeknek a 
hulladékszállításról szóló jogszabály hatálya alá való helyezése párhuzamos munkavégzést 
jelent, és így további hozzáadott érték nélkül szükségtelen pénzügyi terhet jelent az ipar 
számára.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 59
1. cikk (3) bekezdés e) pont 

e) a 75/442/EGK irányelv 2. cikkének 1b) 
pontjában említett hulladék szállítása, 
amennyiben ezeket a szállítmányokat más, 
hasonló rendelkezéseket tartalmazó 
közösségi jogszabályok már szabályozzák;

e) a 75/442/EGK irányelv 2. cikke 1b) 
pontjának ii., iv. és v. alpontjában említett 
hulladék szállítása, amennyiben ezeket a 
szállítmányokat más, hasonló 
rendelkezéseket tartalmazó közösségi 
jogszabályok már szabályozzák;

Er. en
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Indokolás

A párhuzamos rendelkezések elkerülése. A radioaktív hulladékokat (vö. a 75/442/EGK 
irányelv 2. cikke (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjával) már kivonták az 1. cikk (3) 
bekezdése c) pontjának alkalmazási köréből, az állati melléktermékeket pedig (többek között 
az állati tetemeket és bélsárt stb., vö. a 75/442/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdése b) 
pontjának iii. alpontjával) az 1. cikk (3) bekezdésének d) pontja már kivonta az alkalmazási 
körből.

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 60
1. cikk (3) bekezdés ga) pont (új)

ga) hulladékszállítás kizárólag egy 
tagállamon belül.

Er. en

Indokolás

A hulladékszállításról szóló rendeletet csak azokra a hulladékszállítmányokra kell alkalmazni, 
amelyek átlépik a tagállamok és az EU határait. A kizárólag egy tagállamon belüli 
hulladékszállítmányokra más hulladékszabályozási jogszabályokat alkalmaznak.

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 61
1. cikk (5) bekezdés 

(5) A kizárólag egy tagállamon belül 
lebonyolított hulladékszállítmányokra csak 
a 32. cikket kell alkalmazni.

törölve

Er. en
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Indokolás

A módosítás az 1. cikk (3) bekezdésének (új) ga) pontjával kapcsolatos módosításhoz 
kapcsolódik.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 62
1. cikk (5) bekezdés 

(5) A kizárólag egy tagállamon belül 
lebonyolított hulladékszállítmányokra csak 
a 32. cikket kell alkalmazni.

törölve

Er. en

Indokolás

Pontosítás. Az 1. cikk (2) bekezdésének b), c) és d) pontja a IV., V., illetve a VI. címre terjed 
ki. Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja helyébe egy pontosabb szövegnek kell lépnie, hogy
egyértelművé tegye, hogy a II. és III. címet is szabályozzák, és hogy pontosan mit 
szabályoznak. Az új a) és aa) pont a II. címre vonatkozik; az új ab) pont a III. címre 
vonatkozik, és beépíti az 1. cikk (5) bekezdését is, amely így törölhető.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 63
2. cikk 14. pont 

14. „címzett”: a rendeltetési ország 
joghatósága alá tartozó személy vagy
vállalat, akinek vagy amelynek a hulladékot 
újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás 
céljából szállítják;

14. „címzett”: a rendeltetési ország 
joghatósága alá tartozó, az alábbiakban 
felsorolt egy vagy több személy vagy 
vállalat:

a) akiknek vagy amelyeknek a hulladékot 
szállítják, és akik vagy amelyek elvégzik e 
hulladék újrahasznosítását vagy 
ártalmatlanítását (létesítmény); vagy
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b) nyilvántartásba vett kereskedő, akit a 
létesítmény írásban felhatalmazott arra, 
hogy nevében címzettként eljárjon; vagy
c) nyilvántartásba vett ügynök, akit a 
létesítmény írásban felhatalmazott arra, 
hogy nevében címzettként eljárjon.
Olyan illegális szállítmányok esetében, 
amelyeknél a b) vagy c) pontban említett 
kereskedő vagy ügynök címzettként járt el, 
e rendelet alkalmazásában a kereskedő 
vagy ügynökök nevében való eljárásra 
felhatalmazó létesítményt tekintik 
címzettnek;

Er. en

Indokolás

A Bázeli Egyezmény (az Egyezmény 2. cikkének (16) és (19) bekezdése) és az OECD-
határozat alapján (az elismert forgalmazókkal kapcsolatban) egy kereskedő vagy ügynök 
címzettként járhat el. Ezt pontosítani kell a 2. cikk 14. pontjában is. A módosítás szövege 
megfelel a 2. cikk 15. pontjában a bejelentő fogalommeghatározása megfogalmazásának.

Módosítás, előterjesztette: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Módosítás: 64
2. cikk 15. pont 

15. „bejelentő”: 15. „bejelentő”:

a) az egy tagállamból származó szállítmány 
esetében az adott tagállam joghatósága alá 
tartozó természetes vagy jogi személy, aki el 
kívánja végezni vagy végeztetni a hulladék 
szállítását, és meg van bízva a bejelentéssel. 
A bejelentő az alább felsorolt személyek 
vagy szervezetek egyike, akiket az ebben a 
listában megállapított besorolás szerint 
választanak ki:

i) az egy tagállamból származó szállítmány 
esetében az a természetes vagy jogi személy, 
akire az adott ország törvényei irányadók, 
és aki el kívánja végezni vagy végeztetni a 
hulladék szállítását, és meg van bízva a 
bejelentéssel, azaz egyike az alább felsorolt 
személyeknek vagy szervezeteknek az ebben 
a listában megállapított hierarchia szerint:

i. az eredeti gyártó; vagy a. az a személy, akinek tevékenysége 
következtében a hulladék létrejött; vagy
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ii. az engedélyezett új gyártó, aki a szállítás 
előtt elvégzi a műveleteket; vagy

b. a műveletek elvégzésére engedéllyel 
rendelkező személy, aki a szállítás előtt 
elvégzi a műveleteket, előkezelést és egyéb 
műveleteket, amelyek megváltoztatják a 
hulladék jellegét és összetételét; vagy

iii. engedélyezett hulladékkezelő, aki 
különböző forrásokból gyűjtött kisebb 
mennyiségű, azonos típusú hulladékokból
összeállította a szállítmányt, amelyet 
egyetlen bejelentett helyről kell indítani; 
vagy

c. engedélyezett hulladékkezelő, aki 
különböző forrásokból gyűjtött kisebb 
mennyiségű, azonos típusú hulladékáramból 
összegyűjtötte a szállítmányt;

iv. nyilvántartásba vett kereskedő, akit az i., 
ii. és iii. alpontban meghatározott eredeti 
gyártó, új gyártó vagy engedélyezett 
hulladékkezelő írásban felhatalmazott, 
hogy bejelentőként a nevében eljárjon;

d. amennyiben az a., b. és c. alpontban 
említett személyek ismeretlenek, 
akadályoztatva vannak, vagy egyéb okokból 
nem elérhetők, az engedélyezett 
hulladékkezelő vagy nyilvántartásba vett 
kereskedő vagy ügynök; 

v. nyilvántartásba vett ügynök, akit az i., ii. 
és iii. alpontban meghatározott eredeti 
gyártó, új gyártó vagy engedélyezett 
hulladékkezelő írásban felhatalmazott, 
hogy bejelentőként a nevében eljárjon;

e. ismeretlen, akadályoztatva van, vagy 
egyéb okokból nem elérhető, a tulajdonos;

vi. amennyiben az i., ii., iii., iv. és adott 
esetben az v. alpontban meghatározott 
személyek ismeretlenek vagy 
akadályoztatva vannak, a tulajdonos.
Amennyiben a iv. vagy v. alpontban 
meghatározott bejelentő elmulasztja 
teljesíteni a 21–24. cikkben meghatározott 
visszavételi kötelezettségét, akkor az említett 
visszavételi kötelezettségek céljából azt az i., 
ii. vagy iii. alpontban meghatározott eredeti 
gyártót, új gyártót vagy engedélyezett 
hulladékkezelőt tekintik bejelentőnek, aki 
felhatalmazta a kereskedőt vagy ügynököt, 
hogy nevében eljárjon. A iv. vagy v. 
alpontban meghatározott kereskedő vagy 
ügynök által bejelentett illegális 
szállítmányok esetében e rendelet 
alkalmazásában azt az i., ii. vagy iii. 
alpontban meghatározott személyt tekintik 
bejelentőnek, aki felhatalmazta az említett 
kereskedőt vagy ügynököt, hogy nevében 
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eljárjon;
b) az olyan Közösségbe irányuló 
hulladékimport vagy azon keresztülhaladó 
hulladék tranzitszállítás esetében, amely 
nem az egyik tagállamból származik, a 
küldő ország joghatósága alá tartozó 
következő természetes vagy jogi személyek 
bármelyike, aki el kívánja végezni vagy 
végeztetni a hulladék szállítását, illetve 
elvégeztette azt, és aki vagy:

ii) az olyan Közösségbe irányuló 
hulladékimport vagy Közösségen keresztül 
lebonyolított hulladéktranzit esetében, 
amely nem az egyik tagállamból származott, 
a származási ország joghatósága alá tartozó 
következő természetes vagy jogi személyek 
bármelyike, aki el kívánja végezni vagy 
végeztetni a hulladék szállítását, illetve 
elvégeztette azt, azaz:

i. a küldő ország törvényei szerint kijelölt 
személy, vagy ennek hiányában

a. az exportáló ország törvényei szerint 
kijelölt személy, vagy ennek hiányában

ii. az a személy, aki az export 
lebonyolításának időpontjában a tulajdonos;

b. az a személy, aki az export 
lebonyolításának időpontjában birtokolja 
vagy jogilag ellenőrzése alatt tartja a 
hulladékot, illetve birtokolta azt, vagy ilyen 
jogi ellenőrzéssel rendelkezett felette (a 
tulajdonos);

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás az eredeti bizottsági javaslat alapján újra bevezeti a bejelentő fogalmát. A 
tanácsi szöveg lehetővé teszi, hogy a kereskedőket és ügynököket is bejelentőnek tekintsék. Ez 
eltakarhatja a felelősségi köröket, és nehezen átlátható aktahegyekhez vezethet. Az 
egyértelműség és a felelősség megállapítása miatt a Bizottság megfogalmazását kell előnyben 
részesíteni. Az Európai Parlament 15. és 22. módosítása az első olvasatban.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 65
2. cikk 15. pont a) pont iii. alpont 

iii. engedélyezett hulladékkezelő, aki 
különböző forrásokból gyűjtött kisebb 
mennyiségű, azonos típusú hulladékokból
összeállította a szállítmányt, amelyet 
egyetlen bejelentett helyről kell indítani; 
vagy

iii. engedélyezett hulladékkezelő, aki 
különböző forrásokból gyűjtött kisebb 
mennyiségű, azonos típusú hulladékáramból 
összeállította a szállítmányt, amelyet 
egyetlen bejelentett helyről kell indítani; 
vagy
a közösségi gyártók felelősségéről szóló 
jogszabályok, úgymint a 2002/96/EK 
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irányelv hatálya alá tartozó hulladékok 
tekintetében:
A. aki különböző forrásokból gyűjtött 
kisebb mennyiségű, azonos típusú 
hulladékáramból összeállította a 
szállítmányt, vagy 
B. a termék gyártója, vagy
C. bármely személy, akit megbíztak, hogy a 
termék gyártója nevében elvégezze a 
hulladék gyűjtését és/vagy kezelését; vagy

Er. en

Indokolás

A javasolt rendelet szempontjából érdemi kötelezettségeket rónak a „bejelentőre”. A 
fogalommeghatározásnak lehetővé kell tennie a közösségi gyártók felelősségéről szóló 
jogszabályok, úgymint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló
2002/96/EK irányelv által szabályozott termékek gyártói vagy a nevükben eljáró harmadik 
felek számára, hogy az ilyen hulladékot a közösségi gyártók felelősségéről szóló megfelelő 
jogszabállyal összhangban szállítsák.

Módosítás, előterjesztette: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Módosítás: 66
2. cikk 22. pont 

22. „küldő ország”: az az ország, ahonnan a 
tervek szerint a hulladékszállítmányt 
elindítják vagy elindították;

22. „küldő ország”: az az ország, ahonnan a 
tervek szerint a hulladékszállítmányt 
elindítják vagy elindították. Selejtezendő 
hajók esetében a küldő ország magában 
foglalhatja a kikötő szerinti illetékes 
államokat és/vagy azokat az államokat is, 
amelyek joghatósága alá a tulajdonos vagy 
birtokos tartozik;

Er. en



AM\579991HU.doc 13/74 PE 362.657v01-00

külső fordítás

HU

Indokolás

Pontosításra van szükség abban az esetben, amikor egy hajót véglegesen hulladékként 
szállítanak, hogy ezzel elkerüljék, hogy a hajókkal a szállításra vonatkozó szabályozások 
kijátszása céljából egyszerűen áthajózzanak egy másik kikötőbe. Ez a módosítás újra bevezeti 
az Európai Parlament első olvasat szerinti 92. módosítását.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 67
2. cikk 24. pont 

24. „tranzitország”: a küldő vagy 
rendeltetési országtól eltérő ország, amelyen 
keresztül a hulladék szállítását tervezik vagy 
lebonyolítják;

24. „tranzitország”: a küldő vagy 
rendeltetési országtól eltérő ország, amelyen 
keresztül a hulladék szállítását tervezik vagy 
lebonyolítják. A hulladékszállítás esetében 
a tranzitország az a küldő vagy rendeltetési 
országtól eltérő ország, amelynek 
kikötőjében a hulladékszállítmányt szállító 
hajó horgonyoz, vagy terv szerint 
horgonyozni fog;

Er. en

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 68
II. cím címsor 

A KÖZÖSSÉGEN BELÜL TAGÁLLAMOK 
KÖZÖTTI SZÁLLÍTMÁNYOK, ILLETVE 

SZÁLLÍTMÁNYOK HARMADIK 
ORSZÁGOKON ÁTHALADÓ 

TRANZITTAL

KÖZÖSSÉGEN BELÜLI
SZÁLLÍTMÁNYOK HARMADIK 

ORSZÁGOKON ÁTHALADÓ 
TRANZITTAL VAGY ANÉLKÜL

Er. en
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Indokolás

Az 1. cikk (2) bekezdése a) pontjának módosításából következő módosítás. A II. cím 
alkalmazási körének pontosítása (ez kiterjed a más tagállamokon vagy harmadik országokon 
áthaladó tranzittal, tagállamokon belül lebonyolított szállítmányokra is).

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 69
3. cikk (1) bekezdés b) pont i. alpont 

i. a IV. mellékletben felsorolt hulladékok; i. a IV. mellékletben felsorolt hulladékok, 
amelyek magukban foglalják a Bázeli 
Egyezmény II. és VIII. mellékletében 
felsorolt hulladékokat is;

Er. en

Indokolás

Annak tisztázása érdekében, hogy valamennyi veszélyes anyagra alkalmazandó a bejelentési 
eljárás, egy Bázeli Egyezményre való hivatkozást kell beilleszteni ebbe a cikkbe. Ez már 
olvasható a IV. melléklet I. részében, amely említi a Bázeli Egyezmény e két listáját.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 70
3. cikk (2) bekezdés bevezető rész 

(2) Az alábbi, újrahasznosításra szánt 
hulladékok szállítására vonatkozik az az
általános követelmény, miszerint ezekhez 
mellékelni kell a 18. cikkben meghatározott 
bizonyos információkat:

(2) Az alábbi, újrahasznosításra szánt 
hulladékok szállítására a 18. cikkben 
meghatározott általános követelmények
vonatkoznak, amennyiben a szállított 
hulladék mennyisége meghaladja a 20 kg-
ot:

Er. en



AM\579991HU.doc 15/74 PE 362.657v01-00

külső fordítás

HU

Indokolás

A követelmény, miszerint szerződést kell kötni, és a 3. cikk (2) bekezdésében említett 
hulladékhoz mellékelni kell a VII. mellékletben szereplő dokumentumokat, a kis mennyiségben 
szállított hulladék esetében méltánytalan. Az ilyen kis mennyiségű hulladékot el lehet küldeni 
postán, beleértve a visszaváltási rendszereket, illetve az emberek magukkal vihetik ezeket, 
amikor átlépik a határokat (pl. hulladékcsomagolás vagy hulladék újságpapír). Amennyiben 
fenn kívánják tartani a termékek gyártói által létrehozott jelenlegi önkéntes visszavételi 
rendszert, gyakorlati szempontból nem helyes azokra a fogyasztókra róni ezeket a 
kötelezettséget, akik újrahasznosítás céljából visszaviszik a hulladékokat.

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 71
3. cikk (4) bekezdés 

(4) A kifejezetten laboratóriumi elemzésre 
szánt hulladékok szállítására, ahol azok 
fizikai vagy kémiai tulajdonságaikat 
vizsgálják, vagy hasznosítási vagy 
ártalmatlanítási eljárásokra való 
alkalmasságukat állapítják meg, nem 
alkalmazandó az (1) bekezdés szerinti 
előzetes írásbeli bejelentési és jóváhagyási 
eljárás. Ehelyett a 18. cikk eljárási szabályait 
kell alkalmazni. A kifejezetten a 
laboratóriumi elemzésre szánt 
hulladékmennyiséget, amelyre eltérést 
állapítanak meg, azon minimális mennyiség 
szerint határozzák meg, amely az elemzés 
szakszerű elvégzéséhez minden egyes 
esetben szükséges; az említett mennyiség 
nem haladhatja meg a 25 kg-ot.

(4) A kifejezetten laboratóriumi elemzésre 
vagy kísérleti célokra szánt hulladékok 
szállítására, ahol azok fizikai vagy kémiai 
tulajdonságaikat vizsgálják, vagy 
hasznosítási vagy ártalmatlanítási 
eljárásokra való alkalmasságukat állapítják 
meg, nem alkalmazandó az (1) bekezdés 
szerinti előzetes írásbeli bejelentési és 
jóváhagyási eljárás. Ehelyett a 18. cikk 
eljárási szabályait kell alkalmazni. A 
kifejezetten a laboratóriumi elemzésre szánt 
hulladékmennyiséget, amelyre eltérést 
állapítanak meg, azon minimális mennyiség 
szerint határozzák meg, amely az elemzés 
szakszerű elvégzéséhez minden egyes 
esetben szükséges; az említett mennyiség 
nem haladhatja meg a 25 kg-ot.

Er. de

Indokolás

A bejelentési kötelezettség alóli mentességnek ki kell terjednie a kutatás és fejlesztés keretében 
végrehajtott hasznosítási és ártalmatlanítási intézkedésekre és ezzel együtt a határokon 
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átnyúló, műszaki kísérletek céljából végzett hulladékszállításra is.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 72
3. cikk (4) bekezdés 

(4) A kifejezetten laboratóriumi elemzésre 
szánt hulladékok szállítására, ahol azok 
fizikai vagy kémiai tulajdonságaikat 
vizsgálják, vagy hasznosítási vagy 
ártalmatlanítási eljárásokra való 
alkalmasságukat állapítják meg, nem 
alkalmazandó az (1) bekezdés szerinti 
előzetes írásbeli bejelentési és jóváhagyási 
eljárás. Ehelyett a 18. cikk eljárási szabályait 
kell alkalmazni. A kifejezetten a 
laboratóriumi elemzésre szánt 
hulladékmennyiséget, amelyre eltérést 
állapítanak meg, azon minimális mennyiség 
szerint határozzák meg, amely az elemzés 
szakszerű elvégzéséhez minden egyes 
esetben szükséges; az említett mennyiség 
nem haladhatja meg a 25 kg-ot.

(4) A kifejezetten laboratóriumi elemzésre 
szánt hulladékok szállítására, ahol azok 
fizikai vagy kémiai tulajdonságaikat 
vizsgálják, vagy hasznosítási vagy 
ártalmatlanítási eljárásokra való 
alkalmasságukat állapítják meg, nem 
alkalmazandó az (1) bekezdés szerinti 
előzetes írásbeli bejelentési és jóváhagyási 
eljárás. Ehelyett a 18. cikk eljárási szabályait 
kell alkalmazni. A kifejezetten a 
laboratóriumi elemzésre szánt 
hulladékmennyiséget, amelyre eltérést 
állapítanak meg, azon minimális mennyiség 
szerint határozzák meg, amely az elemzés 
szakszerű elvégzéséhez minden egyes 
esetben szükséges; az említett mennyiség 
nem haladhatja meg a 25 kg-ot. A 
hasznosító vagy ártalmatlanító 
létesítményekben folytatott kutatás céljából 
ez a mennyiség harminc alkalommal 
szállítható.

Er. en

Indokolás

A bejelentési kötelezettség alóli mentességnek ki kell terjednie a kutatás és fejlesztés keretében 
végrehajtott hasznosítási és ártalmatlanítási intézkedésekre és ezzel együtt a határokon 
átnyúló, műszaki kísérletek céljából végzett hulladékszállításra is. Ezért meg kell emelni a 
mennyiségi határértéket, mivel akár több száz kilónyi hulladékmennyiségre is szükség lehet a 
műszaki kísérletekhez.
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Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 73
3. cikk (5) bekezdés 

(5) A magánháztartásokból összegyűjtött 
vegyes települési hulladék újrahasznosító 
vagy ártalmatlanító létesítményekbe történő 
szállításaira (hulladékkód: 20 03 01), 
beleértve azt is, ha az ilyen hulladékot 
egyéb termelőktől is gyűjtik, a rendelettel 
összhangban ugyanazok a rendelkezések 
vonatkoznak, mint az ártalmatlanításra 
szánt szállítmányokra.

törölve

Er. de

Indokolás

A vegyes települési hulladékokra vonatkozó külön szabályozásnak nincs gyakorlati alapja. A 
vegyes települési hulladékokat alapjában véve a 12. cikkben rögzített ellenvetési alapok is 
tárgyalják. Ezek az ellenvetési alapok megfelelően magas szintű védelmet jelentenek.

Módosítás, előterjesztette: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Módosítás: 74
3. cikk (5a) bekezdés (új) 

(5a) A le nem bomló szerves 
szennyezőanyagokról (POP) szóló, 2001. 
május 22-i stockholmi egyezmény A., B. és 
C. mellékletében felsorolt vegyi anyagokból 
álló, azokat tartalmazó vagy azokkal 
szennyezett hulladékok szállítására ezen 
Egyezmény értelmében, amelyre az említett 
Egyezmény 6. cikke (1) bekezdésének 
rendelkezéseit kell alkalmazni – amelyek 
többek között tiltják az olyan 
ártalmatlanítási műveleteket, amelyek a le 
nem bomló szerves szennyezőanyagok 
hasznosításához, újrafeldolgozásához, 
visszanyeréséhez, közvetlen ismételt 
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felhasználásához vagy alternatív 
felhasználásához vezethetnek –
ugyanazokat a rendelkezéseket kell 
alkalmazni, mint az ártalmatlanításra szánt 
hulladék szállítására.

Er. en

Indokolás

A le nem bomló szerves szennyezőanyagokat (POP) az ENSZ Stockholmi Egyezményével 
összhangban kell kezelni, amely tiltja a le nem bomló szerves szennyezőanyagok 
újrahasznosítását. Az EU által elfogadott POP-rendelet néhány ponton nem egyértelmű a le 
nem bomló szerves szennyezőanyagok hasznosításával/újrafeldolgozásával kapcsolatban. A 
Tanács törölte a le nem bomló szerves szennyezőanyagokra vonatkozó pontosító 
hivatkozásokat. Ez a módosítás visszaemeli a Bizottság le nem bomló szerves 
szennyezőanyagokkal kapcsolatos szövegét.

Módosítás, előterjesztette: Gyula Hegyi

Módosítás: 75
3. cikk (5a) bekezdés (új) 

(5a) A le nem bomló szerves 
szennyezőanyagokról (POP) szóló, 2001. 
május 22-i stockholmi egyezmény A., B. és 
C. mellékletében felsorolt vegyi anyagokból 
álló, azokat tartalmazó vagy azokkal 
szennyezett hulladékok szállítására 
ugyanazokat a rendelkezéseket kell 
alkalmazni, mint az ártalmatlanításra szánt 
hulladék szállítására.

Er. en

Indokolás

Újra bevezeti a Bizottság eredeti hivatkozását a le nem bomló szerves szennyezőanyagokról 
(POP) szóló stockholmi egyezményre, amely szerint a Stockholmi Egyezmény értelmében 
kifejezetten illegális engedélyezni az ilyen hulladékok hasznosítás, újrafeldolgozás, 
visszanyerés vagy közvetlen ismételt felhasználás céljából történő szállítását. Erre a le nem 
bomló szerves szennyezőanyagokról szóló EK-rendelet hibás értelmezési lehetőségei miatt 
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van szükség.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 76
4. cikk (2a) bekezdés (új)

A szállítmány akkor indulhat el, ha a 
bejelentő megkapta:
a) a küldő ország illetékes hatóságának 
írásos jóváhagyását; a 3. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja értelmében 
hasznosításra szánt hulladék esetében a 9. 
cikk (1) bekezdésének második 
albekezdésében említett 30 napos időszak 
lejártát követően a küldő ország illetékes 
hatóságának hallgatólagos beleegyezése 
feltételezhető;
b) a rendeltetési ország illetékes 
hatóságainak írásos jóváhagyását; a 3. cikk 
(1) bekezdésének b) pontja értelmében 
hasznosításra szánt hulladék esetében a 9. 
cikk (1) bekezdésének második 
albekezdésében említett 30 napos időszak 
lejártát követően a rendeltetési ország 
illetékes hatóságának hallgatólagos
beleegyezése feltételezhető; és
c) a tranzitország illetékes hatóságainak 
írásos jóváhagyását, illetve a tranzitország 
illetékes hatóságainak tekintetében a 9. 
cikk (1) bekezdésének második 
albekezdésében említett 30 napos időszak 
lejártát követően, és ha hallgatólagos 
beleegyezés feltételezhető.

Er. en

Indokolás

A hasznosításra szállított hulladékok esetében a „hallgatólagos beleegyezésre” vonatkozó 
rendelkezések megszüntetése ellentétes a szabályok egyszerűsítésének célkitűzésével. A 
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jelenlegi gyakorlatban ez az eszköz jelentős mértékben elhárítja az eljárás során felmerülő 
akadályokat (a korábbi 95. módosítás).

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 77
5. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Az önkéntes termék-visszaszolgáltatási 
program esetében, amelyet a termék 
gyártója alakított ki a végfelhasználók által 
elhasznált termékeinek visszavételére és 
hasznosítására, az (1) bekezdésben említett 
szerződés a termék gyártója vagy 
felhatalmazott szerződéses megbízottja és a 
címzett között jöhet létre, a 6. cikkel 
bevezetett kötelezettségeket (pénzügyi 
garancia) pedig a termék gyártója vagy 
meghatalmazott szerződéses megbízottja 
teljesítheti.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás a hulladékok önkéntes összegyűjtésére és újrafeldolgozására a termék 
gyártója által létrehozott kezdeményezés fenntartására irányul annak érdekében, hogy 
mentesítsék a hulladéklerakókat a hulladékoktól. Az ilyen önkéntes programok végrehajtása 
érdekében egyértelművé kell tenni, hogy a pénzügyi garancia és a címzettel kötött szerződés 
tekintetében a szállítmány bejelentőjére vonatkozó kötelezettségeket ezekben az esetekben a 
termék gyártója is teljesítheti.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 78
5. cikk (3) bekezdés c) pont 

c) a címzett vagy a létesítmény a 16. cikk e) 
pontjával összhangban igazolja, hogy a 
hulladékot a bejelentésnek megfelelően 
hasznosították vagy ártalmatlanították, 

c) a létesítmény a 16. cikk e) pontjával 
összhangban igazolja, hogy a hulladékot a 
bejelentésnek megfelelően hasznosították 
vagy ártalmatlanították, továbbá az abban 
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továbbá az abban meghatározott feltételeket 
és e rendelet követelményeit.

meghatározott feltételeket és e rendelet 
követelményeit.

Er. en

Indokolás

A szöveg belső koherenciáját biztosító változtatás, amely a korábbi módosításokból 
következik. A Bázeli Egyezmény 6. cikkének (9) bekezdése és az OECD-határozat alapján 
egyedül a létesítménynek (a címzett nem) kell megerősítenie a hulladék átvételét, és a 
későbbiekben igazolnia, hogy elvégezték a hasznosítást vagy ártalmatlanítást. Különösen az 
IB. melléklet szállítási okmánya (17. és 18. rovat) és a 15. cikk c) és e) pontja tükrözi ezt.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 79
5. cikk (4) bekezdés 

(4) Amennyiben a szállított hulladékot 
ideiglenes újrahasznosítási vagy 
ártalmatlanítási műveletekre szánják, a 
szerződésnek tartalmaznia kell az alábbi 
kiegészítő kötelezettségeket a címzett vagy a 
rendeltetési létesítmény részéről:

(4) Amennyiben a szállított hulladékot 
ideiglenes újrahasznosítási vagy 
ártalmatlanítási műveletekre szánják, a 
szerződésnek tartalmaznia kell az alábbi 
kiegészítő kötelezettségeket:

a) a 15. cikk d) pontja és adott esetben a 15. 
cikk e) pontja értelmében azon 
tanúsítványok rendelkezésre bocsátásának 
kötelezettsége, amelyek igazolják, hogy a 
hulladék a bejelentés, és az abban foglalt 
feltételek, valamint e rendelet követelményei 
szerint került újrahasznosításra vagy 
ártalmatlanításra; és

a) a 15. cikk d) pontja és adott esetben a 15. 
cikk e) pontja értelmében azon 
tanúsítványok rendelkezésre bocsátásának 
kötelezettsége a rendeltetési létesítmény 
részéről, amelyek igazolják, hogy a hulladék 
a bejelentés, és az abban foglalt feltételek, 
valamint e rendelet követelményei szerint 
került újrahasznosításra vagy 
ártalmatlanításra; és

b) adott esetben a bejelentés benyújtásának
kötelezettsége az eredeti küldő ország 
eredeti illetékes hatóságához a 15. cikk f) 
pontjának ii. alpontja értelmében.

b) adott esetben a bejelentés benyújtásának 
kötelezettsége a címzett részéről az eredeti 
küldő ország eredeti illetékes hatóságához a 
15. cikk f) pontjának ii. alpontja értelmében.

Er. en
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Indokolás

A szöveg belső koherenciáját biztosító változtatás, amely a korábbi módosításokból 
következik. (Lásd az 5. cikk (3) bekezdése c) pontjának indokolását).

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 80
6. cikk (5) bekezdés második albekezdés 

A pénzügyi garanciát vagy az azzal 
egyenértékű biztosítékot felszabadítják, ha a 
bejelentő bizonyítja, hogy a hulladék elérte 
a rendeltetési helyét, és környezetvédelmi 
szempontból hatékony és eredményes 
módon hasznosították vagy 
ártalmatlanították. Ezt a bizonyítékot a 16. 
cikk e) pontjában, illetve az ideiglenes 
hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek 
tekintetében adott esetben a 15. cikk e) 
pontjában említett igazolás formájában kell 
benyújtani.

A pénzügyi garanciát vagy az azzal 
egyenértékű biztosítékot felszabadítják, ha 
az érintett illetékes hatóság megkapta a 16. 
cikk e) pontjában, illetve az ideiglenes 
hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek 
tekintetében adott esetben a 15. cikk e) 
pontjában említett igazolást.

Er. en

Indokolás

A 15. és 16. cikk szerint a létesítménynek (és nem a bejelentőnek) kell igazolnia, hogy a 
hasznosítást vagy ártalmatlanítást elvégezték, és neki kell elküldenie a szállítási 
dokumentumot a bejelentőnek és az érintett illetékes hatóságoknak, amely tartalmazza ezt az 
igazolást. A 21. cikk (8) bekezdése, a 23. cikk (6) bekezdése, a 34. cikk (3) bekezdése f) 
pontjának i. alpontja és a 37. cikk (3) bekezdése f) pontjának i. alpontja szerint ezen igazolás 
kiállításával felszabadítják a pénzügyi garanciát. A szöveg belső koherenciája érdekében 
ennek kell szerepelnie a 6. cikk (5), (6) és (8) bekezdésében is.



AM\579991HU.doc 23/74 PE 362.657v01-00

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 81
6. cikk (6) bekezdés 

(6) Az (5) bekezdéstől eltérve, amennyiben a 
szállított hulladékot ideiglenes 
újrahasznosítási vagy ártalmatlanítási 
műveletekre szánják, és a rendeltetési 
országban további újrahasznosítási vagy 
ártalmatlanítási műveletekre kerül sor, a 
pénzügyi garanciát vagy azzal egyenértékű 
biztosítékot akkor lehet felszabadítani, 
amikor a hulladék elhagyja az ideiglenes 
létesítményt, és a bejelentő bizonyítja, hogy 
az ideiglenes művelet befejeződött. Ilyen 
bizonyíték adható a 15. cikk d) pontjában 
említett igazolással. Ebben az esetben 
minden további, újrahasznosító vagy 
ártalmatlanító létesítménybe történő 
szállításhoz új pénzügyi garanciát vagy azzal 
egyenértékű biztosítékot kell kiadni, kivéve, 
ha a rendeltetési ország szerinti illetékes 
hatóság megelégszik azzal, hogy nem 
követelmény az ilyen pénzügyi garancia 
vagy azzal egyenértékű biztosíték. Ilyen 
körülmények mellett a rendeltetési ország 
szerinti illetékes hatóság felelős azokért a 
kötelezettségekért, amelyek illegális szállítás 
vagy olyan visszavétel esetén, ahol a 
szállítást vagy a további újrahasznosítási 
vagy ártalmatlanítási műveletet nem lehet a 
tervezettek szerint végrehajtani.

(6) Az (5) bekezdéstől eltérve, amennyiben a 
szállított hulladékot ideiglenes 
újrahasznosítási vagy ártalmatlanítási 
műveletekre szánják, és a rendeltetési 
országban további újrahasznosítási vagy 
ártalmatlanítási műveletekre kerül sor, a 
pénzügyi garanciát vagy azzal egyenértékű 
biztosítékot akkor lehet felszabadítani, 
amikor a hulladék elhagyja az ideiglenes 
létesítményt, és az érintett illetékes hatóság 
megkapta a 15. cikk d) pontjában említett 
igazolást. Ebben az esetben minden további, 
újrahasznosító vagy ártalmatlanító 
létesítménybe történő szállításhoz új 
pénzügyi garanciát vagy azzal egyenértékű 
biztosítékot kell kiadni, kivéve, ha a 
rendeltetési ország szerinti illetékes hatóság 
megelégszik azzal, hogy nem követelmény 
az ilyen pénzügyi garancia vagy azzal 
egyenértékű biztosíték. Ilyen körülmények 
mellett a rendeltetési ország szerinti illetékes 
hatóság felelős azokért a kötelezettségekért, 
amelyek illegális szállítás vagy olyan 
visszavétel esetén, ahol a szállítást vagy a 
további újrahasznosítási vagy 
ártalmatlanítási műveletet nem lehet a 
tervezettek szerint végrehajtani.

Er. en

Indokolás

A 15. és 16. cikk szerint a létesítménynek (és nem a bejelentőnek) kell igazolnia, hogy a 
hasznosítást vagy ártalmatlanítást elvégezték, és neki kell elküldenie a szállítási 
dokumentumot a bejelentőnek és az érintett illetékes hatóságoknak, amely tartalmazza ezt az 
igazolást. A 21. cikk (8) bekezdése, a 23. cikk (6) bekezdése, a 34. cikk (3) bekezdése f) 
pontjának i. alpontja és a 37. cikk (3) bekezdése f) pontjának i. alpontja szerint ezen igazolás 
kiállításával felszabadítják a pénzügyi garanciát. A szöveg belső koherenciája érdekében 
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ennek kell szerepelnie a 6. cikk (5), (6) és (8) bekezdésében is.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 82
6. cikk (8) bekezdés második albekezdés 

A pénzügyi garanciát vagy az azzal 
egyenértékű biztosítékot felszabadítják, ha a 
bejelentő bizonyítja, hogy a szóban forgó
hulladék elérte a rendeltetési helyét, és 
környezetvédelmi szempontból hatékony és 
eredményes módon hasznosították vagy 
ártalmatlanították. Az (5) bekezdés második 
mondatát és a (6) bekezdést megfelelően 
kell alkalmazni.

A pénzügyi garanciát vagy az azzal
egyenértékű biztosítékot felszabadítják, ha a 
szóban forgó hulladékra vonatkozóan az 
érintett illetékes hatóság megkapta a 16. 
cikk e) pontjában, illetve az ideiglenes 
hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek 
tekintetében adott esetben a 15. cikk e) 
pontjában említett igazolást. A (6) 
bekezdést megfelelően kell alkalmazni.

Er. en

Indokolás

A 15. és 16. cikk szerint a létesítménynek (és nem a bejelentőnek) kell igazolnia, hogy a 
hasznosítást vagy ártalmatlanítást elvégezték, és neki kell elküldenie a szállítási 
dokumentumot a bejelentőnek és az érintett illetékes hatóságoknak, amely tartalmazza ezt az 
igazolást. A 21. cikk (8) bekezdése, a 23. cikk (6) bekezdése, a 34. cikk (3) bekezdése f) 
pontjának i. alpontja és a 37. cikk (3) bekezdése f) pontjának i. alpontja szerint ezen igazolás 
kiállításával felszabadítják a pénzügyi garanciát. A szöveg belső koherenciája érdekében 
ennek kell szerepelnie a 6. cikk (5), (6) és (8) bekezdésében is.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 83
9. cikk (1) bekezdés második albekezdés 

A tranzitország illetékes hatóságának 
hallgatólagos beleegyezése feltételezhető, ha 
az említett 30 napos határidőn belül nem 
emel kifogást.

A szóban forgó illetékes hatóságának 
hallgatólagos beleegyezése feltételezhető, ha 
az említett 30 napos határidőn belül nem 
emel kifogást.

Er. en
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Indokolás

A hasznosításra szállított hulladékok esetében a „hallgatólagos beleegyezésre” vonatkozó 
rendelkezések megszüntetése ellentétes a szabályok egyszerűsítésének célkitűzésével. A 
jelenlegi gyakorlatban ez az eszköz jelentős mértékben elhárítja az eljárás során felmerülő 
akadályokat.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 84
9. cikk (1) bekezdés 2a. albekezdés (új)

A hasznosítási célból (beleértve az ismételt 
felhasználást is) szállított és a közösségi 
gyártók felelősségéről szóló jogszabályok 
(például az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló 
2002/96/EK irányelv) alkalmazási körébe 
tartozó hulladékok esetében valamennyi 
érintett illetékes hatóság hallgatólagos 
beleegyezése feltételezhető, ha az említett 30 
napos határidőn belül nem emelnek 
kifogást a bejelentett szállítmánnyal (illetve 
az általános bejelentés esetében a 
szállítmányokkal) kapcsolatban.

Er. en

Indokolás

A C(2001)107 (végleges) OECD-határozat kifejezetten elismeri a hallgatólagos beleegyezés 
lehetséges alkalmazását a hasznosításra szánt hulladékszállítmányokra. Várhatóan nagy 
mennyiségben gyűjtik majd össze újrahasznosítási célból (beleértve az elhasznált készülékek 
és alkatrészek ismételt felhasználását is) az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékait az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK 
irányelv végrehajtását követően. Az irányelv mérlegeli az elektromos és elektronikus 
berendezések tagállamok közötti szállítását, hogy azokat hulladékkezelő és újrafeldolgozó 
létesítményekbe szállítsák. 



PE 362.657v01-00

külső fordítás

26/74 AM\579991HU.doc

HU

Amennyiben kifejezetten előzetes írásos jóváhagyás szükséges, és figyelembe véve a 
bejelentések várhatóan nagy számát, a tagállamok illetékes hatóságai nagy valószínűséggel 
nem rendelkeznek majd elég erőforrással ahhoz, hogy az előírt 30 napos határidőn belül 
válaszoljanak. Ez késedelemhez és a hulladékok felhalmozódásához vezet.

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 85
9. cikk (1) bekezdés 2a. albekezdés (új)

Amennyiben az említett 30 napos határidőn 
belül nem emelnek kifogást a 3. cikk (1) 
bekezdése b) pontjának i. alpontja szerinti, 
a IV. melléklet II. részének alkalmazási 
körébe tartozó hulladékszállítással 
szemben, akkor az adott illetékes hatóság 
hallgatólagos beleegyezése feltételezhető.

Er. de

Indokolás

A hasznosításra szállított hulladékok esetében a „hallgatólagos beleegyezésre” vonatkozó 
rendelkezések megszüntetése ellentétes a szabályok egyszerűsítésének célkitűzésével. A 
jelenlegi gyakorlatban ez az eszköz jelentős mértékben elhárítja az eljárás során felmerülő 
akadályokat. A módosítás az eddigi „sárga lista” hulladékaira vonatkozik (a 259/93/EGK 
rendelet III. melléklete).

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 86
9. cikk (7) bekezdés 

(7) A tervezett szállítmánnyal kapcsolatban 
a hulladék hasznosítását és ártalmatlanítását 
legkésőbb a hulladéknak a címzett általi 
átvételét követően egy évvel el kell végezni, 
kivéve, ha az érintett illetékes hatóság 
rövidebb időszakot jelöl meg.

(7) A tervezett szállítmánnyal kapcsolatban 
a hulladék hasznosítását és ártalmatlanítását 
legkésőbb a hulladéknak a létesítmény általi 
átvételét követően egy évvel el kell végezni, 
kivéve, ha az érintett illetékes hatóság 
rövidebb időszakot jelöl meg.
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Er. en

Indokolás

A szöveg belső koherenciáját biztosító változtatás, amely a korábbi módosításokból 
következik. (Lásd az 5. cikk (3) bekezdése c) pontjának indokolását). 

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 87
9. cikk (9a) bekezdés (új)

(9a) A tranzit illetékes hatósága tájékoztatja 
a címzettet a bejelentés 7. cikk (2) 
bekezdése szerinti benyújtásáról, aki a 
rendeltetési hely illetékes hatóságától 
megkapja a 8. cikk (2) bekezdése szerinti 
átvételi igazolás másolatát és a 9. cikk (2) 
bekezdése szerinti illetékes hatóságok 
határozatának másolatát.

Er. de

Indokolás

Ahogy a jelenleg hatályos hulladékszállítási rendelet is előírja, a hulladékok címzettjét 
feltétlenül tájékoztatni kell a bejelentési eljárás menetéről, hiszen ő már szerződést kötött a 
bejelentővel a hulladék kezeléséről, és olyan jelentős változásokra kerülhet sor, amely 
befolyásolhatják a hulladékszállítást (mint például berendezések leállítása, 
kapacitáskihasználtság). 

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 88
10. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) A küldő és rendeltetési ország 
hatóságai felszólíthatják a címzettet 
rendszeres jelentések összeállítására, 
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amelyben ismertetni kell valamennyi 
hulladékkezelési műveletet.
E jelentéseknek tartalmazniuk kell minden 
bejövő és kimenő hulladék adatait 
valamennyi hulladékkezelési módszerre 
vonatkozóan, hogy a hatóságok így 
bármikor ellenőrizhessék, hogy a 
szállításokat a bejelentés szerint végzik.

Er. en

Indokolás

A módosítás kötelezően benyújtandó információkat ír elő, hogy az illetékes hatóságok a 
kiállított engedély alapján hatékonyan végezhesse ellenőrzéseit a hulladékáramokkal és az 
alkalmazott hulladékkezelési módszerekkel kapcsolatban (a plenáris ülésen elfogadott korábbi 
33. módosítás). 

Módosítás, előterjesztette: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Módosítás: 89
11. cikk (1) bekezdés aa) pont (új) 

aa) hogy a tervezett szállítás vagy 
ártalmatlanítás nincs összhangban a Bázeli 
Egyezmény követelményeivel, amelyek a 
környezeti szempontból hatékony és 
eredményes hulladékgazdálkodást, a 
veszélyes és egyéb hulladékok határokon 
átnyúló szállításának lehető legalacsonyabb 
szintre való csökkentését és a 
hulladékgazdálkodás területén a nemzeti 
önellátás elvének megvalósítását 
biztosítják; vagy

Er. en

Indokolás

A szöveg erősíteni kívánja a kivitel ellenzésének lehetőségét, és szorosabb kapcsolatot biztosít 
a Bázeli Egyezmény követelményeivel. Ez a módosítás a 12. cikkre vonatkozó hasonló 
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módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 90
11. cikk (1) bekezdés d) pont 

d) hogy a bejelentő vagy a címzett
ismételten elmulasztotta teljesíteni a 15. és 
16. cikk előírásait a múltbeli szállításokkal 
kapcsolatban; vagy

d) hogy a bejelentő vagy a létesítmény
ismételten elmulasztotta teljesíteni a 15. és 
16. cikk előírásait a múltbeli szállításokkal 
kapcsolatban; vagy

Er. en

Indokolás

A szöveg belső koherenciáját biztosító változtatás, amely a korábbi módosításokból 
következik. (Lásd az 5. cikk (3) bekezdése c) pontjának indokolását). 

Módosítás, előterjesztette: Eija-Riitta Korhola

Módosítás: 91
11. cikk (1) bekezdés g) pont i. alpont

i. az önellátás elvének közösségi és nemzeti 
szinten történő bevezetése érdekében; vagy 

i. az önellátás elvének közösségi szinten 
történő bevezetése érdekében; vagy

Er. en

Indokolás

A belső piac elveit kell alkalmazni a hulladékgazdálkodásban is.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 92
11. cikk (1) bekezdés h) pont 
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h) hogy a hulladékot olyan létesítményben 
kezelik, amelyre a 96/61/EK irányelv 
vonatkozik, viszont nem az említett irányelv 
9. cikkének (4) bekezdésében a létesítmény 
engedélyezésének betartása mellett 
meghatározott legjobb rendelkezésre álló 
technológiát alkalmazza; vagy

törölve

Er. en

Indokolás

Ez a módszer ellentétes lenne a belső piac elveivel.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 93
12. cikk (1) bekezdés a) pont 

a) hogy a tervezett szállítmány vagy 
hasznosítás nincs összhangban a 
75/442/EGK irányelvvel, különösen annak 
3., 4., 7. és 10. cikkével; vagy

a) hogy a tervezett szállítmány vagy 
hasznosítás nincs összhangban a 
75/442/EGK irányelvvel, különösen annak 
3., 4., 7. és 10. cikkével, kivéve az alábbi
pontokban szabályozott eseteket; vagy

Er. en

Indokolás

A módosítás pontosításra és a párhuzamos rendelkezések elkerülésére szolgál. 2004. 
december 16-án az Európai Bíróság pontosította a 259/93/EGK rendelet 7. cikke (4) 
bekezdése a) pontjának első francia bekezdését (C-277/02. sz. ügy). E döntés alapján az 
illetékes hatóságok kifogást emelhetnek abban az esetben, ha a rendeltetési országban 
kevésbé szigorú hulladékkezelési szabványok vannak érvényben, mint a küldő országban. 
Ilyen kifogásolási alapot tartalmaz a 12. cikk (1) bekezdésének c) pontja; a 259/93/EGK 
rendelet 7. cikke (4) bekezdése a) pontja első francia bekezdésének tartalmát – kisebb 
változtatással – a 12. cikk (1) bekezdésének a) pontja is tartalmazza, ami párhuzamos 
rendelkezésnek tekintendő. Ezért átfedés lehet a 12. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a 12. 
cikk (1) bekezdésének h), j) és k) pontja között.
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Módosítás, előterjesztette: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Módosítás: 94
12. cikk (1) bekezdés aa) pont (új)

aa) hogy a tervezett szállítás vagy nincs 
összhangban a Bázeli Egyezmény 
követelményeivel, amelyek a környezeti 
szempontból hatékony és eredményes
hulladékgazdálkodást, a veszélyes és egyéb 
hulladékok határokon átnyúló 
szállításának lehető legalacsonyabb szintre 
való csökkentését és a hulladékgazdálkodás 
területén a nemzeti önellátás elvének 
megvalósítását biztosítják; vagy

Er. en

Indokolás

A szöveg erősíteni kívánja a kivitel ellenzésének lehetőségét, és szorosabb kapcsolatot biztosít 
a Bázeli Egyezmény követelményeivel. Ez a módosítás a 11. cikkre vonatkozó hasonló 
módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 95
12. cikk (1) bekezdés b) pont

b) hogy a tervezett szállítás vagy hasznosítás 
nincs összhangban a környezetvédelemmel, 
közrenddel, közegészségüggyel vagy 
egészségvédelemmel kapcsolatos nemzeti 
jogszabályokkal a kifogásoló országban 
végrehajtott cselekvések tekintetében; vagy

b) hogy a tervezett szállítás vagy hasznosítás 
nincs összhangban az EU-irányelvek 
átültetése keretében elfogadott és az EU-
rendeleteknek megfelelő, a 
környezetvédelemmel, közrenddel, 
közegészségüggyel, környezetvédelmi 
adókkal vagy egészségvédelemmel 
kapcsolatos nemzeti jogszabályokkal a 
kifogásoló országban végrehajtott 
cselekvések tekintetében; vagy

Er. en
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Indokolás

A hulladékszállításról szóló rendelet helyes és egységes alkalmazása érdekében a kifogásolási 
lehetőségeknek minden ország tekintetében ugyanazon az európai koncepción és 
referenciarendeleten kell alapulniuk. 

A kifogásoló ország nem indokolhatja kifogását saját nemzeti jogszabályaival, ha azok nem az 
európai jogszabályokon alapulnak. Ezek, valamint néhány különleges nemzeti 
környezetvédelmi adó, torzítják a belső piac működését, és a Bíróság elé vitt esetek számának 
növekedéséhez vezetnek.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 96
12. cikk (1) bekezdés c) pont 

c) hogy a tervezett szállítás vagy hasznosítás 
nincs összhangban a küldő ország 
hulladékhasznosításra vonatkozó nemzeti 
jogszabályaival, beleértve azt, amikor a 
tervezett szállítás olyan hulladékra 
vonatkozik, amelyet olyan létesítményben 
történő hasznosításra szántak, ahol a 
hulladékkezelési előírások kevésbé 
szigorúak, mint a küldő országban, 
tiszteletben tartva azt az igényt, hogy a 
belső piac megfelelő működését biztosítani 
kell;

törölve

Er. en

Indokolás

Ez a rendelkezés akadályozza az európai hulladék-újrafeldolgozó és –hasznosító piac 
működését, ugyanakkor nem javítja az EU hulladékgazdálkodásának környezetvédelmi 
szabványait. Ráadásul a bekezdés megfogalmazása homályos és bizonytalan, így az illegális 
hulladékszállítás és a Bíróság elé vitt esetek számának növekedéséhez vezethet.
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Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 97
12. cikk (1) bekezdés c) pont 

c) hogy a tervezett szállítás vagy hasznosítás 
nincs összhangban a küldő ország 
hulladékhasznosításra vonatkozó nemzeti 
jogszabályaival, beleértve azt, amikor a 
tervezett szállítás olyan hulladékra 
vonatkozik, amelyet olyan létesítményben 
történő hasznosításra szántak, ahol a 
hulladékkezelési előírások kevésbé 
szigorúak, mint a küldő országban, 
tiszteletben tartva azt az igényt, hogy a belső 
piac megfelelő működését biztosítani kell;

c) hogy a tervezett szállítás vagy hasznosítás 
nincs összhangban a küldő országnak az 
EU-irányelvek átültetése keretében 
elfogadott és az EU-rendeleteknek 
megfelelő, hulladékhasznosításra vonatkozó 
nemzeti jogszabályaival, tiszteletben tartva 
azt az igényt, hogy a belső piac megfelelő 
működését biztosítani kell;

Ez nem alkalmazandó, ha: Ez nem alkalmazandó, ha:

i. van erre vonatkozó közösségi jogszabály, 
különösen a hulladékra vonatkozóan, és, ha 
legalább olyan szigorú követelményeket 
vezettek be, mint amilyeneket a közösségi 
jogszabályok előírnak, az ilyen közösségi 
jogszabályokat átültető nemzeti
jogalkotásban;

i. van erre vonatkozó közösségi jogszabály, 
különösen a hulladékra vonatkozóan, és, ha 
legalább olyan szigorú követelményeket 
vezettek be, mint amilyeneket a közösségi 
jogszabályok előírnak, az ilyen közösségi 
jogszabályokat átültető nemzeti 
jogalkotásban;

ii. a rendeltetési országban történő 
újrahasznosítási művelet olyan körülmények 
között zajlik, amelyek nagyjából 
megegyeznek a küldő ország nemzeti 
jogszabályaiban előírtakkal;

ii. a rendeltetési országban történő 
újrahasznosítási művelet olyan körülmények 
között zajlik, amelyek nagyjából 
megegyeznek az EU-jogszabályokban 
előírtakkal; vagy

iii. a küldő ország i. pontban említettektől 
eltérő nemzeti jogszabályairól nem történt 
értesítés a műszaki szabványok és szabályok 
terén történő információszolgáltatási 
eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 
22-i 98/34/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel összhangban1 , ha ezt az 
irányelv megköveteli; vagy

Er. en
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Indokolás

A hulladékszállításról szóló rendelet helyes és egységes alkalmazása érdekében a kifogásolási 
lehetőségeknek minden ország tekintetében ugyanazon az európai koncepción és 
referenciarendeleten kell alapulniuk.

A kifogásolás nem alapulhat szubjektív és pontatlan kritériumokon (pl. „kevésbé szigorú 
hulladékkezelési kritériumok”) vagy olyan nemzeti jogszabályokon, amelyek nem 
egyeztethetők össze az európai jogszabályokkal. Ez a verseny torzulásához és a Bíróság elé 
vitt esetek számának növekedéséhez vezetne.

Ráadásul a hulladékkezelés környezeti hatásainak csökkentése érdekében ösztönözni kell a 
tagállamok közötti szállításokat, ha a rendeltetési országban jobbak a környezeti hatások, 
mint a küldő országban. Ez az ötlet nem található meg a javaslatban, ami ahhoz vezethet,
hogy ezt a cikket a helyi hulladékkezelő vállalatok védelmére, és nem a hulladékkezelés 
környezeti hatásának tényleges javítására használják fel.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 98
12. cikk (1) bekezdés e) pont 

e) hogy a bejelentő vagy a címzett ismételten 
elmulasztotta teljesíteni a 15. és 16. cikk 
előírásait a múltbeli szállításokkal 
kapcsolatban; vagy

e) hogy a bejelentő vagy a létesítmény
ismételten elmulasztotta teljesíteni a 15. és 
16. cikk előírásait a múltbeli szállításokkal 
kapcsolatban; vagy

Er. en

Indokolás

A szöveg belső koherenciáját biztosító változtatás, amely a korábbi módosításokból 
következik. (Lásd az 5. cikk (3) bekezdése c) pontjának indokolását). 

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 99
12. cikk (1) bekezdés i) pont 



AM\579991HU.doc 35/74 PE 362.657v01-00

külső fordítás

HU

i) hogy a hulladékokat olyan 
létesítményben kezelik, amelyre a 96/61/EK 
irányelv vonatkozik, viszont nem az említett 
irányelv 9. cikkének (4) bekezdésében a 
létesítmény engedélyezésének betartása 
mellett meghatározott legjobb rendelkezésre 
álló technológiát alkalmazza; vagy

törölve

Er. de

Indokolás

A kifogásolási alap ellentmond a hatályos jognak, mivel az ún. BAT-dokumentumok, 
amelyeket a 96/61/EK irányelv (a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről szóló irányelv) alapján dolgozzák ki, és a technológia állását tükrözik, a 
nemzeti hatóságokra nézve nem kötelező erejűek. A kifogás felvétele eredményeképpen a BAT-
dokumentumok mindenképpen jogi hatállyal bírnának. 

Ezen túlmenően a valamennyi hulladékhasznosító létesítménynek a környezetszennyezés 
integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló irányelv alkalmazási körébe való felvételéről 
folytatott vita keretében ösztönözni kellene az átfogó szabályozást.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 100
12. cikk (1) bekezdés i) pont 

i) hogy a hulladékokat olyan létesítményben 
kezelik, amelyre a 96/61/EK irányelv 
vonatkozik, viszont nem az említett irányelv 
9. cikkének (4) bekezdésében a létesítmény 
engedélyezésének betartása mellett 
meghatározott legjobb rendelkezésre álló 
technológiát alkalmazza; vagy

i) hogy adott esetben a hulladékokat olyan 
létesítményben kezelik, amelyet a 
környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló a 
96/61/EK irányelv szerint engedélyeztek, és 
amely nem ezen engedély szerint kezeli a 
hulladékot; vagy

Er. en

Indokolás

A javaslat ebben a formában nincs összhangban a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK irányelvvel. Az IPPC-irányelv (a Nemzetközi 
Növényvédelmi Egyezményről szóló irányelv) hatálya alá tartozó hulladékkezelő 
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vállalatoknak számos különböző előírást kell figyelembe venniük, nem csak a BREF-
dokumentumokban javasolt BAT-dokumentumokat.

Az engedélyt megadó illetékes hatóság felelőssége meghatározni a hulladékkezelő 
berendezésekre alkalmazandó előírásokat, és biztosítani az engedély feltételeinek teljesítését. 
Ezért csak a hulladékkezelő létesítmény szerinti ország hatóságai emelhetnek kifogást az 
engedély feltételeinek nem teljesítése miatt, a tranzit- vagy küldő ország hatóságai nem.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira, Philippe Busquin

Módosítás: 101
12. cikk (1) bekezdés i) pont 

i) a hulladékot olyan létesítményben kezelik, 
amely a 96/61/EK irányelv hatálya alá 
tartozik, de amely nem alkalmazza az 
irányelv 9. cikkének (4) bekezdése szerinti 
legjobb elérhető technikákat a 
létesítménynek kiadott engedélynek 
megfelelően; vagy

i) a hulladékot olyan létesítményben kezelik, 
amely az integrált szennyezés-megelőzésről 
és -csökkentésről szóló 96/61/EK irányelv 
hatálya alá tartozik, és amely a hulladékot 
nem ezen engedélynek megfelelően kezeli; 
vagy

Er. fr

Indokolás

A javaslat, jelenlegi formájában, nincs összhangban az integrált szennyezés-megelőzésről és -
csökkentésről szóló 96/61/EK irányelv szellemével. Az IPPC-irányelv hatálya alá tartozó 
hulladékkezelő létesítmények számára kiadott engedélyeknek számos különböző előírást kell 
figyelembe venniük, és nem csak a BAT (elérhető legjobb technika) szerint a BREF-
dokumentumokban (az elérhető legjobb technikákról szóló hiteles dokumentumok) ajánlott 
előírásokat.

Az illetékes hatóságok feladata, hogy kiállítsák az engedélyt, melyben meghatározzák a 
hulladékkezelő létesítményre alkalmazandó előírásokat, és ezt követően megbizonyosodjanak 
arról, hogy az engedélyben szereplő rendelkezéseket betartják. Következésképpen csak a 
kezelő létesítmény helye szerinti ország illetékes hatóságainak kellene jogosítványt kapniuk 
arra, hogy az engedély be nem tartása miatt a tranzitot megtagadják, a tranzit, illetve az 
elszállítás helye szerinti ország illetékes hatóságainak azonban nem.
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Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 102
12. cikk (1) bekezdés k) pont 

k) hogy a szóban forgó hulladékot nem a 
75/442/EGK irányelv 7. cikke értelmében 
kidolgozott hulladékgazdálkodási tervek 
szerint fogják kezelni, azzal a céllal, hogy a 
közösségi jogszabályokban megállapított 
jogilag kötelező erejű újrahasznosítási vagy 
újrafeldolgozási kötelezettségeket 
végrehajtsák.

törölve

Er. en

Indokolás

A 75/442/EGK irányelv 7. cikke előírja, hogy a tagállamoknak hulladékgazdálkodási terveket 
kell kidolgozniuk. Ami a hasznosítást illeti, valamennyi EK-n belüli lehetőséget figyelembe 
kell venni a hulladékhasznosítással és -kezeléssel kapcsolatban, hogy elkerüljük az európai 
belső piac működésének zavarait, és biztosítsuk a hulladékhasznosítást felhasználó európai 
vállalatok hozzáférését. A hulladékhasznosítás tekintetében megfelelően működő belső piac 
biztosítása lehetővé teszi a hasznosítási műveletek optimalizálását és a hulladéktermelés és -
kezelés környezeti hatásainak minimalizálását. 

Ezzel a cikkel az is együtt járhat, hogy minden tagállamnak önellátónak kellene lennie a 
hasznosítási célú hulladékkezelés területén. Mindez a költséges, de rossz kihasználtságú 
infrastruktúrák számának megsokszorozódásához vezetne anélkül, hogy bármilyen 
hálózatépítési potenciált jelentene a belső piacon annak hulladékkezelési infrastruktúrájában.

A hulladékszállításról szóló rendelet helyes alkalmazása érdekében a kifogásolási 
lehetőségeknek minden ország tekintetében ugyanazon az európai koncepción és 
referenciarendeleten kell alapulniuk.

Módosítás, előterjesztette: Philippe Busquin

Módosítás: 103
12. cikk (1) bekezdés k) pont 

k) a szóban forgó hulladékot nem a 
75/442/EGK irányelv 7. cikke értelmében 

törölve
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kidolgozott hulladékkezelési tervek szerint 
fogják kezelni, úgy, hogy a közösségi 
jogszabályokban megállapított, jogilag 
kötelező érvényű újrahasznosítási vagy 
újrafeldolgozási kötelezettségeket 
végrehajtsák.

Er. fr

Indokolás

A 75/442/EGK irányelv 7. cikke a tagállamoknak a hulladékkezelési tervek kidolgozására 
vonatkozó kötelezettségéről rendelkezik. Ami az újrahasznosítást illeti, valamennyi, az 
Európai Közösségen belül létező és az újrahasznosítást célzó hulladékkezelési lehetőséget 
figyelembe kell venni. Az érintett hulladék határokon átnyúló műveletek keretében történő 
újrahasznosításának lehetővé kell tennie az újrahasznosítási műveletek optimalizálását, és 
ezzel egy időben a hulladékkeletkezés és –kezelés környezeti hatásainak minimalizálását.

E cikk egyik kihatása az lenne, hogy az egyes tagállamoknak önellátóvá kellene válniuk az 
újrahasznosítást célzó hulladékkelezés tekintetében. Ennek következményeként számos 
költséges és kihasználatlan infrastruktúra jönne létre.

Ezen túlmenően a hulladék tranzitjáról szóló rendelet megfelelő alkalmazásához szükséges, 
hogy a tranzit megtagadásának feltételei minden ország esetében ugyanazokon a 
referenciarendeleteken és ugyanazokon az európai normákon alapuljanak.

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 104
12. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Az (1) bekezdés c) és g) pontjában 
említett kifogások csak egy egyedi közösségi 
jogszabály hatálybalépéséig, azonban 
legfeljebb e rendelet hatálybalépését követő 
négy évig érvényesíthetők. 

Er. de
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Indokolás

A g) pontban említett hasznosítási kritériumok alapvető jogi pontosításra szorulnak. Ennek a 
hulladékokról szóló irányelv (a 91/156/EGK irányelvvel módosított 75/442/EGK irányelv) 
felülvizsgálata keretében kellene megtörténnie. A kifogásolási alap alkalmazását ezért időben 
korlátozni kell.

A 12. cikk (1) bekezdésének c) pontja a belső piac elvének megsértését jelenti, amit nem 
indokolnak a környezetvédelemmel és az emberi egészség védelmével kapcsolatos különleges 
követelmények. Ez ahhoz vezetne, hogy a hulladékártalmatlanítást ismét nemzeti hatáskörbe 
utalnák. Bár a közös álláspont alapjában véve előírja, hogy a különösen a hulladékokra 
vonatkozó megfelelő közösségi jogszabályok megléte esetén nem emelhető kifogás, 
mindazonáltal fennáll annak a veszélye, hogy például a hulladékokra és feldolgozott 
nyersanyagokra vonatkozó európai követelmények késedelmes vagy hiányos bevezetése esetén 
a 12. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti kifogásolási alap a belső piac elvének tartós 
megsértéséhez vezet. A kifogásolási alap alkalmazását ezért időben korlátozni kell. 

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 105
13. cikk (1) bekezdés a) pont 

a) a hulladék alapvetően hasonló fizikai és 
kémiai tulajdonságokkal rendelkezik;

a) a hulladék alapvetően hasonló fizikai és 
kémiai tulajdonságokkal rendelkezik; és

Er. en

Indokolás

A módosítás beilleszti a kifelejtett „és” szót annak tisztázása érdekében, hogy az általános 
bejelentéshez mind a három kritériumnak teljesülnie kell.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle, María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 106
13. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Függetlenül attól, hogy az (1) bekezdés 
b) és c) pontjában meghatározott feltételek 
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nem teljesülnek, a bejelentő benyújthatja az 
általános bejelentést az egyetlen vagy több 
helyről származó szállítmányra 
vonatkozóan abban az esetben, ha a 
hulladék a közösségi gyártók felelősségéről 
szóló jogszabályok (pl. a 2002/96/EK 
irányelv) alkalmazási körébe tartozik. A 
bejelentő bevonhatja az általános 
bejelentésbe az ideiglenes hasznosításra 
szánt szállítmányokat, a 15. cikk 
rendelkezéseit pedig nem kell alkalmazni.

Er. en

Indokolás

Egyes becslések szerint egyedül az elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) 
hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv összefüggésében az egész EU-ban évente 
megközelítőleg 2,5 millió írásos jóváhagyásra lenne szükség a WEEE-szállítmányokhoz. 

A módosítás meg kívánja könnyíteni az ilyen hulladékok szállítását azáltal, hogy lehetővé teszi 
az általános bejelentések benyújtását, és megszünteti az azokra az általános bejelentés alá eső 
hulladékszállítmányokra vonatkozó követelményeket, amelyeket a rendeltetési országban 
ugyanabba a létesítménybe küldenek ugyanazon az útvonalon. Ehelyett egy engedélyezett 
hulladékgyűjtési rendszer keretében nyújthatnák be az általános bejelentést a hulladékot 
szállítani kívánó tagállam tekintetében, amely magában foglalná az összes kapcsolódó 
hulladékgyűjtési helyet az adott tagállamban. A 4. cikk (3) bekezdése szerint szükség lehet a 
bejelentés benyújtásával kapcsolatos kiegészítő információkra is.

A közösségi gyártók felelősségével kapcsolatos kezdeményezések, mint például a WEEE által 
szabályozott hulladékszállítmányok szétválaszthatók és összevonhatók a végső hasznosításra 
történő szállítás előtt, és a bejelentőnek képesnek kell lennie beépíteni ezeket a 
szállítmányokat az általános bejelentésbe az ideiglenes hasznosítás céljából.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 107
13. cikk (3) bekezdés 

(3) Az érintett illetékes hatóság az általános 
bejelentési eljárás alkalmazásának 

(3) Az érintett illetékes hatóság az általános 
bejelentés alkalmazásának jóváhagyását 
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jóváhagyását ahhoz kötheti, hogy a 
későbbiekben kiegészítő információkat és 
dokumentációt nyújtanak be a második 
albekezdéssel és a 4. cikk 2. és 3. pontjával 
összhangban.

ahhoz kötheti, hogy a későbbiekben 
kiegészítő információkat és dokumentációt 
nyújtanak be a második albekezdéssel és a 4. 
cikk 2. és 3. pontjával összhangban.

Er. en

Indokolás

A módosítás összhangba hozza a bekezdést a 4. cikkel, a 6. cikk (8) bekezdésével, a 13. cikk 
(1) és (2) bekezdésével, a 14. cikk (2) bekezdésével és a 16. cikkel, ahol az „általános 
bejelentés” kifejezést használják. Az „általános bejelentési eljárás” kifejezés nem szerepel.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 108
13. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Amennyiben a gyártó önkéntes alapon 
visszaveszi a hulladékot, a következő 
rendelkezéseket kell alkalmazni:
a) Az általános bejelentés egy 
hulladékkódolási rendszerre, a szóban 
forgó tagállam valamennyi 
hulladéktermelője tekintetében, évente és 
hulladéktermelőnként legfeljebb 250 tonna 
hulladékra érvényes.
b) A gyártónak egy árutovábbítási 
engedélyt kell kiállítania, amely 
valamennyi tranzitállamra érvényes.
c) A gyártónak éves leltárt kell benyújtania 
az illetékes hatóságoknak, amely 
tartalmazza valamennyi hulladéktermelő 
listáját.
d) A rendeltetési ország illetékes hatósága 
felügyeli az önkéntesen visszavett hulladék 
megfelelő ártalmatlanítását.
e) Az 5. cikk (4) bekezdésének negyedik 
mondatától eltérve a gyártó kérésre 
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benyújthatja az érintett illetékes 
hatóságnak a közte és a hulladéktermelő 
között megkötött szállítási szerződést is.

Er. en

Indokolás

Figyelembe véve a gyártók felelősségének növekvő jelentőségét az európai környezetvédelmi 
politikában, rendelkezni kell az általános bejelentési eljárás körébe tartozó hulladékok 
„önkéntes visszavételéről. Ez csökkentené a bürokráciát, és lehetővé tenné, hogy a gyártók 
visszavegyék termékeik hulladékát; ez a lépés mindezidáig gazdasági okokból nem volt 
kivitelezhető (a plenáris ülésen elfogadott korábbi 99. módosítás).

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 109
15. cikk (1) bekezdés d) pont 

d) A lehető legkorábban, de legkésőbb az 
ideiglenes hasznosítási vagy ártalmatlanítási 
műveletet követő 30 nappal, valamint 
legkésőbb a hulladék átvételét követő egy 
naptári év elteltével, illetve a 9. cikk (7) 
bekezdésével összhangban egy rövidebb 
időszakon belül a címzett vagy a műveletet 
végrehajtó létesítmény saját felelősségére 
igazolja, hogy az ideiglenes hasznosítást 
vagy ártalmatlanítást elvégezték.

d) A lehető legkorábban, de legkésőbb az 
ideiglenes hasznosítási vagy ártalmatlanítási 
műveletet követő 30 nappal, valamint 
legkésőbb a hulladék átvételét követő egy 
naptári év elteltével, illetve a 9. cikk (7) 
bekezdésével összhangban egy rövidebb 
időszakon belül a műveletet végrehajtó 
létesítmény saját felelősségére igazolja, 
hogy az ideiglenes hasznosítást vagy 
ártalmatlanítást elvégezték.

Er. en

Indokolás

A szöveg belső koherenciáját biztosító változtatás, amely a korábbi módosításokból 
következik. (Lásd az 5. cikk (3) bekezdése c) pontjának indokolását). 
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Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 110
16 cikk (1) bekezdés c) pont 

c) Az egyes szállítmányokat kísérő 
okmányok: a bejelentő megtartja a szállítási 
okmány másolatát. A szállítmányt a 
szállítási okmánynak és a bejelentő 
dokumentum másolatainak kell kísérnie, 
amelyek tartalmazzák az írásos jóváhagyást 
és az érintett illetékes hatóságok feltételeit. 
A címzettnek meg kell őriznie a szállítási 
okmányt.

c) Az egyes szállítmányokat kísérő 
okmányok: a bejelentő megtartja a szállítási 
okmány másolatát. A szállítmányt a 
szállítási okmánynak és a bejelentő 
dokumentum másolatainak kell kísérnie, 
amelyek tartalmazzák az írásos jóváhagyást 
és az érintett illetékes hatóságok feltételeit. 
A hulladékot átvevő létesítménynek meg 
kell őriznie a szállítási okmányt.

Er. en

Indokolás

A szöveg belső koherenciáját biztosító változtatás, amely a korábbi módosításokból 
következik. (Lásd az 5. cikk (3) bekezdése c) pontjának indokolását). 

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 111
16. cikk (1) bekezdés d) pont 

d) A hulladék átvételének írásos 
megerősítése a címzett által: a hulladék 
átvételét követő három napon belül a címzett
írásban megerősíti a hulladék átvételét.

d) A hulladék átvételének írásos 
megerősítése a létesítmény által: a hulladék 
átvételét követő három napon belül a 
létesítmény írásban megerősíti a hulladék 
átvételét.

A megerősítést bele kell foglalni, illetve 
mellékelni kell a szállítási okmányhoz.

A megerősítést bele kell foglalni, illetve 
mellékelni kell a szállítási okmányhoz.

A címzett megküldi az ezt a megerősítést 
tartalmazó szállítási okmány aláírt másolatát 
a bejelentőnek és az érintett illetékes 
hatóságnak.

Az említett létesítmény megküldi az ezt a 
megerősítést tartalmazó szállítási okmány 
aláírt másolatát a bejelentőnek és az érintett 
illetékes hatóságnak.

Er. en
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Indokolás

A szöveg belső koherenciáját biztosító változtatás, amely a korábbi módosításokból 
következik. (Lásd az 5. cikk (3) bekezdése c) pontjának indokolását). 

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 112
16. cikk (1) bekezdés e) pont 

e) Igazolás a nem ideiglenes hasznosításról 
vagy ártalmatlanításról a címzett részéről: a 
lehető legkorábban, de legkésőbb a nem 
ideiglenes hasznosítási vagy ártalmatlanítási 
műveletet követő 30 nappal, valamint 
legkésőbb a hulladék átvételét követő egy 
naptári év elteltével, illetve a 9. cikk (7) 
bekezdésével összhangban egy rövidebb 
időszakon belül a címzett vagy a műveletet 
végrehajtó létesítmény saját felelősségére 
igazolja, hogy a nem ideiglenes hasznosítást 
vagy ártalmatlanítást elvégezték.

e) Igazolás a nem ideiglenes hasznosításról 
vagy ártalmatlanításról a létesítmény 
részéről: a lehető legkorábban, de legkésőbb 
a nem ideiglenes hasznosítási vagy 
ártalmatlanítási műveletet követő 30 nappal, 
valamint legkésőbb a hulladék átvételét 
követő egy naptári év elteltével, illetve a 9. 
cikk (7) bekezdésével összhangban egy 
rövidebb időszakon belül a műveletet 
végrehajtó létesítmény saját felelősségére 
igazolja, hogy a nem ideiglenes hasznosítást 
vagy ártalmatlanítást elvégezték.

Ezt az igazolást bele kell foglalni, illetve 
mellékelni kell a szállítási okmányhoz.

Ezt az igazolást bele kell foglalni, illetve 
mellékelni kell a szállítási okmányhoz.

A címzett megküldi az ezt az igazolást 
tartalmazó szállítási okmány aláírt másolatát 
a bejelentőnek és az érintett illetékes 
hatóságnak.

Az említett létesítmény megküldi az ezt az 
igazolást tartalmazó szállítási okmány aláírt 
másolatát a bejelentőnek és az érintett 
illetékes hatóságnak.

Er. en

Indokolás

A szöveg belső koherenciáját biztosító változtatás, amely a korábbi módosításokból 
következik. (Lásd az 5. cikk (3) bekezdése c) pontjának indokolását). 



AM\579991HU.doc 45/74 PE 362.657v01-00

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 113
18. cikk (1) bekezdés bevezető rész 

(1) A 3. cikk (2) és (4) bekezdésében 
említett hulladékra, amelyet egyik 
tagállamból a másik tagállamba akarnak 
szállítani, és/vagy át akarnak szállítani egy 
vagy több tagállamon, a következő eljárási 
szabályok vonatkoznak:

(1) A 3. cikk (2) és (4) bekezdésében 
említett, szállítani kívánt hulladékra a 
következő eljárási szabályok vonatkoznak:

Er. en

Indokolás

A felesleges szöveg törlése. Az 1. cikk (2) bekezdésének hatályából és a 2. cikk 34. pontjában 
a szállítás fogalmának meghatározásából egyértelműen következik, hogy a szállítmányok a 
18. cikk (1) bekezdése rendelkezései alá esnek. Ilyen szöveg nem szerepel a 3. cikk (1) 
bekezdésében vagy a 4. cikk első albekezdésében az előzetes írásos bejelentéssel és 
jóváhagyással kapcsolatban sem.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 114
18. cikk (2) bekezdés második albekezdés 

A szállítást lebonyolító személy vagy a 
címzett az érintett illetékes hatóság kérésére 
benyújtja a szerződés másolatát.

törölve

Er. en

Indokolás

Mivel a III. melléklet alapján a feldolgozásra szánt hulladék szállítása előtt az illetékes 
hatóság nem kap semmilyen dokumentumot, nincs szükség a szerződés benyújtására (a 
plenáris ülésen elfogadott korábbi 105. módosítás).
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Módosítás, előterjesztette: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Módosítás: 115
18. cikk (4) bekezdés 

(4) Az (1) bekezdésben említett információt
a közösségi és nemzeti jogszabályokkal 
összhangban bizalmasan kell kezelni.

(4) ) Az (1) bekezdésben említett 
információra a közösségi és nemzeti 
jogszabályokkal összhangban titoktartási 
szabályok vonatkozhatnak.

Er. en

Indokolás

A Tanács szövege a szükségesnél szigorúbban fogalmazza meg a titoktartást. A tagállamok 
által a hulladékkereskedelemmel kapcsolatban gyűjtött információkat nem kell minden 
szempontból és teljes mértékben bizalmasnak tekinteni.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 116
20. cikk (1) bekezdés 

(1) Az illetékes hatóságok által vagy az ő 
részükre a bejelentett szállítmánnyal 
kapcsolatban küldött valamennyi 
dokumentumot a szállítmány elindításától 
számított legalább három évig az illetékes 
hatóságoknak, a bejelentőnek és a 
címzettnek a Közösség területén meg kell 
őrizniük.

(1) Az illetékes hatóságok által vagy az ő 
részükre a bejelentett szállítmánnyal 
kapcsolatban küldött valamennyi 
dokumentumot a szállítmány elindításától 
számított legalább három évig az illetékes 
hatóságoknak, a bejelentőnek, a címzettnek 
és a hulladékot átvevő létesítményeknek a 
Közösség területén meg kell őrizniük.

Er. en

Indokolás

A szöveg belső koherenciáját biztosító változtatás, amely a korábbi módosításokból 
következik. (Lásd az 5. cikk (3) bekezdése c) pontjának indokolását). 
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Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 117
20. cikk (2) bekezdés 

(2) A 18. cikk (1) bekezdése alapján adott 
információkat a szállítmány elindításától 
számított legalább három évig a szállítás 
lebonyolító személynek és a címzettnek a 
Közösség területén meg kell őrizniük.

(2) A 18. cikk (1) bekezdése alapján adott 
információkat a szállítmány elindításától 
számított legalább három évig a szállítás 
lebonyolító személynek, a címzettnek és a 
hulladékot átvevő létesítményeknek a 
Közösség területén meg kell őrizniük.

Er. en

Indokolás

A szöveg belső koherenciáját biztosító változtatás, amely a korábbi módosításokból 
következik. (Lásd az 5. cikk (3) bekezdése c) pontjának indokolását). 

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 118
21. cikk (8) bekezdés 

(8) A bejelentő kötelezettsége és a küldő 
ország másodlagos kötelezettsége, amely 
szerint vissza kell venniük a hulladékot, 
vagy el kell végezniük az alternatív 
hasznosítást vagy ártalmatlanítást, 
megszűnik, amikor a címzett kiállítja a 16. 
cikk e) pontjában vagy adott esetben a 15. 
cikk e) pontjában említett, a nem ideiglenes 
hasznosításra vagy ártalmatlanításra 
vonatkozó igazolást. A 6. cikk (6) 
bekezdésében említett ideiglenes hasznosítás 
vagy ártalmatlanítás esetében a küldő ország 
másodlagos kötelezettsége megszűnik, 
amikor a címzett kiállítja a 15. cikk d) 
pontjában említett igazolást.

(8) A bejelentő kötelezettsége és a küldő 
ország másodlagos kötelezettsége, amely 
szerint vissza kell venniük a hulladékot, 
vagy el kell végezniük az alternatív 
hasznosítást vagy ártalmatlanítást, 
megszűnik, amikor a létesítmény kiállítja a 
16. cikk e) pontjában vagy adott esetben a 
15. cikk e) pontjában említett, a nem 
ideiglenes hasznosításra vagy 
ártalmatlanításra vonatkozó igazolást. A 6. 
cikk (6) bekezdésében említett ideiglenes 
hasznosítás vagy ártalmatlanítás esetében a 
küldő ország másodlagos kötelezettsége 
megszűnik, amikor a létesítmény kiállítja a 
15. cikk d) pontjában említett igazolást.

Amennyiben a címzett olyan módon állítja ki 
a hasznosítási vagy ártalmatlanítási 
igazolást, hogy az illegális szállítást 

Amennyiben a létesítmény olyan módon 
állítja ki a hasznosítási vagy ártalmatlanítási 
igazolást, hogy az illegális szállítást 
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eredményez, és ennek következtében a 
pénzügyi garanciát felszabadítják, a 23. cikk 
(3) bekezdését és a 24. cikk (2) bekezdését 
kell alkalmazni.

eredményez, és ennek következtében a 
pénzügyi garanciát felszabadítják, a 23. cikk 
(3) bekezdését és a 24. cikk (2) bekezdését 
kell alkalmazni.

Er. en

Indokolás

A szöveg belső koherenciáját biztosító változtatás, amely a korábbi módosításokból 
következik. (Lásd az 5. cikk (3) bekezdése c) pontjának indokolását). 

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 119
23. cikk (6) bekezdés 

(6) A 6. cikk (6) bekezdésében említett 
ideiglenes hasznosítás vagy ártalmatlanítás 
esetén, amikor az ideiglenes hasznosítási 
vagy ártalmatlanítási művelet elvégzését 
követően illegális szállítást fedeznek fel, a 
küldő ország másodlagos kötelezettsége, 
amely szerint vissza kell vennie a 
hulladékot, vagy el kell végeznie az 
alternatív hasznosítást vagy ártalmatlanítást, 
megszűnik, amikor a címzett kiállítja a 15. 
cikk d) pontjában említett igazolást.

(6) A 6. cikk (6) bekezdésében említett 
ideiglenes hasznosítás vagy ártalmatlanítás 
esetén, amikor az ideiglenes hasznosítási 
vagy ártalmatlanítási művelet elvégzését 
követően illegális szállítást fedeznek fel, a 
küldő ország másodlagos kötelezettsége, 
amely szerint vissza kell vennie a 
hulladékot, vagy el kell végeznie az 
alternatív hasznosítást vagy ártalmatlanítást, 
megszűnik, amikor a létesítmény kiállítja a 
15. cikk d) pontjában említett igazolást.

Amennyiben a címzett olyan módon állítja ki 
a hasznosítási vagy ártalmatlanítási 
igazolást, hogy az illegális szállítást 
eredményez, és ennek következtében a 
pénzügyi garanciát felszabadítják, a (3) 
bekezdést és a 24. cikk (2) bekezdését kell 
alkalmazni.

Amennyiben a létesítmény olyan módon 
állítja ki a hasznosítási vagy ártalmatlanítási 
igazolást, hogy az illegális szállítást 
eredményez, és ennek következtében a 
pénzügyi garanciát felszabadítják, a (3) 
bekezdést és a 24. cikk (2) bekezdését kell 
alkalmazni.

Er. en
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Indokolás

A szöveg belső koherenciáját biztosító változtatás, amely a korábbi módosításokból 
következik. (Lásd az 5. cikk (3) bekezdése c) pontjának indokolását). 

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber

Módosítás: 120
25. cikk (4) bekezdés 

(4) Az (1) bekezdésben említett 
dokumentumok és információk az érintett 
illetékes hatóságok és a bejelentő 
beleegyezésével az elektronikus aláírásra 
vonatkozó közösségi keretfeltételekről szóló, 
1999. december 13-i 1999/93/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel
összhangban elektronikus aláírással vagy 
elektronikus azonosítással, illetve ezzel 
összehasonlítható, azonos biztonsági szintet 
nyújtó elektronikus azonosító rendszerrel 
rendelkező elektronikus adatcsere útján is 
benyújthatók és kicserélhetők. Ezekben az 
esetekben az elektronikus adatcserére 
vonatkozóan szervezési szabályozásokat 
lehet elfogadni.

(4) Az (1) bekezdésben említett 
dokumentumok és információk az érintett 
illetékes hatóságok beleegyezésével az 
elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi 
keretfeltételekről szóló, 1999. december 13-i 
1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban elektronikus 
aláírással vagy elektronikus azonosítással, 
illetve ezzel összehasonlítható, azonos 
biztonsági szintet nyújtó elektronikus 
azonosító rendszerrel rendelkező 
elektronikus adatcsere útján is benyújthatók 
és kicserélhetők. Ezekben az esetekben az 
elektronikus adatcserére, különösen az 
adatátviteli útvonalakra vonatkozóan 
szervezési szabályozásokat lehet elfogadni.

Er. de

Indokolás

Az elektronikus rendszert az adminisztráció hatékonyságának növelése és a bejelentő számára 
az eljárás egyszerűsítése érdekében vezetik be. Az elektronikus adatcserén alapuló bejelentési 
rendszer működése csak akkor biztosítható, ha a rendszerhez kivétel nélkül minden érintett 
hozzáfér. 

Az elektronikus adatcseréhez ezenkívül rögzíteni kell, és be kell tartani a – szabványosított, 
illetve elfogadott – szervezeti és elektronikus adatfeldolgozási előírásokat. A hatékonyság, a 
műszaki kivitelezhetőség és a költségek miatt szükséges lehet az előre megtervezett folyamatok 
módosítása (a Németország, Hollandia, Belgium és Ausztria között működő EUDIN-projekt 
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[European Data Interchange for Waste Notification Systems – a Hulladékbejelentés Európai 
Adatcsere Rendszere] specifikációjának megfelelően). A szöveg kiegészítése pontosításként 
szolgál.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 121
27. cikk (3) bekezdés 

(3) Amennyiben a küldő és rendeltetési 
ország illetékes hatóságai nem tudnak 
megegyezni a bejelentett hulladékkezelési 
művelet osztályozását illetően, hogy az 
hasznosítás vagy ártalmatlanítás-e, az 
ártalmatlanításra vonatkozó rendelkezéseket 
kell alkalmazni.

(3) Amennyiben a küldő és rendeltetési 
ország illetékes hatóságai nem tudnak 
megegyezni a bejelentett hulladékkezelési 
művelet osztályozását illetően, hogy az 
hasznosítás vagy ártalmatlanítás-e, az 
illetékes hatóságok osztályozási kérelmet 
nyújtanak be a kapcsolattartók ülésének, 
hogy kompromisszumra jussanak a művelet 
osztályozásával kapcsolatban. A 
kapcsolattartók üléséig az ártalmatlanításra 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Er. en

Indokolás

Az egyik hatóság határozata, amely szerint a műveletet ártalmatlanításnak osztályozzák, 
hosszú ideig megakadályozná a szállítást, amennyiben az ügyet a Tanács javaslata szerint az 
Elsőfokú Bíróság elé terjesztenék.

Nézeteltérés esetén a kapcsolattartók ülésének beterjesztett osztályozási kérelem 
nagymértékben csökkentené a megoldás megtalálásához szükséges időt. Ez jelentősen 
csökkentené a jogbizonytalanságot, valamint az Elsőfokú Bíróságra háruló munka várható 
növekedését.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 122
27. cikk (3) bekezdés 

(3) Amennyiben a küldő és rendeltetési 
ország illetékes hatóságai nem tudnak 

3. Amennyiben a küldő és rendeltetési 
ország illetékes hatóságai nem tudnak 
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megegyezni a bejelentett hulladékkezelési 
művelet osztályozását illetően, hogy az 
hasznosítás vagy ártalmatlanítás-e, az 
ártalmatlanításra vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni.

megegyezni a bejelentett hulladékkezelési 
művelet osztályozását illetően, hogy az 
hasznosítás vagy ártalmatlanítás-e, a 
rendeltetési ország hatóságainak véleménye 
élvez elsőbbséget.

Er. en

Indokolás

Amennyiben nézeteltérés esetén az ártalmatlanításra vonatkozó rendelkezéseket részesítik 
előnyben, az inkább súlyosbítja, mind megoldja a problémát. Ezt a rendelkezést a küldő 
ország hatóságai alkalmaznák, hogy a származási országon kívüli hulladékhasznosító 
létesítmények hátrányára kedvezményes elbánást biztosítsanak a helyi hulladékártalmatlanító 
üzemeknek.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 123
30. cikk bevezető rész 

A Közösségen belüli hulladékszállítás 
esetén, beleértve az ugyanazon tagállam két 
helysége közötti szállításokat is, amelyet egy 
vagy több harmadik országon keresztül 
továbbítanak, és a hulladékot 
ártalmatlanításra szánják, a küldő ország 
illetékes hatósága e cím rendelkezésein túl 
megkérdezheti a harmadik országok illetékes 
hatóságát, hogy el kívánják-e küldeni a 
tervezett szállítmánnyal kapcsolatos írásos 
jóváhagyásukat:

A Közösségen belüli hulladékszállítás 
esetén, amelyet egy vagy több harmadik 
országon keresztül továbbítanak, és a 
hulladékot ártalmatlanításra szánják, a küldő 
ország illetékes hatósága e cím 
rendelkezésein túl megkérdezheti a 
harmadik országok illetékes hatóságát, hogy 
el kívánják-e küldeni a tervezett 
szállítmánnyal kapcsolatos írásos 
jóváhagyásukat:

Er. en

Indokolás

A felesleges szöveg törlése. Az 1. cikk (2) bekezdése a) és új aa) pontjának hatályából és a 2. 
cikk 34. pontjában a szállítás fogalmának meghatározásából egyértelműen következik, hogy 
az ugyanazon tagállam helységei közötti szállítások, amelyeket egy vagy több harmadik 
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országon keresztül továbbítják, a 30. cikk rendelkezései alá esnek. Ilyen szöveg nem szerepel 
az I. fejezet II. címében, pl. a 4. cikk első albekezdésében sem.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 124
31. cikk (1) bekezdés 

(1) A Közösségen belüli hulladékszállítás 
esetén, beleértve az ugyanazon tagállam 
helységei közötti szállításokat is, amelyet 
egy vagy több harmadik országon keresztül 
továbbítanak, amelyekre az OECD-határozat 
nem alkalmazandó, és a hulladékot 
hasznosításra szánják, a 30. cikket kell 
alkalmazni.

(1) A Közösségen belüli hulladékszállítás 
esetén, amelyet egy vagy több harmadik 
országon keresztül továbbítanak, amelyekre 
az OECD-határozat nem alkalmazandó, és a 
hulladékot hasznosításra szánják, a 30. 
cikket kell alkalmazni.

Er. en

Indokolás

A felesleges szöveg törlése.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 125
31. cikk (2) bekezdése 

(2) A Közösségen belüli hulladékszállítás 
esetén, beleértve az ugyanazon tagállam 
helységei közötti szállításokat is, amelyet 
egy vagy több harmadik országon keresztül 
továbbítanak, amelyekre az OECD-határozat 
alkalmazandó, és a hulladékot hasznosításra 
szánják, a 9. cikkben említett jóváhagyás 
hallgatólagosan is biztosítható, és ha nem 
emelnek kifogást, és nem határoztak meg 
feltételeket, a szállítmány a 8. cikkel 
összhangban a rendeltetési ország illetékes 
hatósága által kiadott elismervény átadását 

(2) A Közösségen belüli hulladékszállítás 
esetén, amelyet egy vagy több harmadik 
országon keresztül továbbítanak, amelyekre 
az OECD-határozat alkalmazandó, és a 
hulladékot hasznosításra szánják, a 9. 
cikkben említett jóváhagyás hallgatólagosan 
is biztosítható, és ha nem emelnek kifogást, 
és nem határoztak meg feltételeket, a 
szállítmány a 8. cikkel összhangban a 
rendeltetési ország illetékes hatósága által 
kiadott elismervény átadását követő 30. 
napon elindulhat.
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követő 30. napon elindulhat.

Er. en

Indokolás

A felesleges szöveg törlése.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 126
34. cikk (3) bekezdés e) pont 

e) amennyiben 42 nappal azt követően, hogy 
a hulladék elhagyta a Közösséget, a 
közösségi küldő ország illetékes hatósága 
nem kapott információt a címzettől a 
hulladék átvételéről, haladéktalanul 
tájékoztatja a rendeltetési ország illetékes 
hatóságát; és

e) amennyiben 42 nappal azt követően, hogy 
a hulladék elhagyta a Közösséget, a 
közösségi küldő ország illetékes hatósága 
nem kapott információt a létesítménytől a 
hulladék átvételéről, haladéktalanul 
tájékoztatja a rendeltetési ország illetékes 
hatóságát; és

Er. en

Indokolás

A szöveg belső koherenciáját biztosító változtatás, amely a korábbi módosításokból 
következik. (Lásd az 5. cikk (3) bekezdése c) pontjának indokolását). 

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 127
34. cikk (3) bekezdés f) pont 

f) a 4. cikk 4. pontjának második 
albekezdésében és az 5. cikkben említett 
szerződés rögzíti, hogy: 

f) a 4. cikk 4. pontjának második 
albekezdésében és az 5. cikkben említett 
szerződés rögzíti, hogy:

i. ha egy címzett helytelen ártalmatlanítási 
igazolást állít ki, aminek következtében a 
pénzügyi garanciát felszabadítják, akkor ő

i. ha egy létesítmény helytelen 
ártalmatlanítási igazolást állít ki, aminek 
következtében a pénzügyi garanciát 
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viseli annak költségét, hogy a hulladékot 
vissza kell küldeni a küldő ország illetékes 
hatóságának joghatósága alá tartozó 
területre, és környezetvédelmi szempontból 
hatékony, eredményes és alternatív módon 
kell hasznosítani vagy ártalmatlanítani;

felszabadítják, akkor a címzett viseli annak 
költségét, hogy a hulladékot vissza kell 
küldeni a küldő ország illetékes hatóságának 
joghatósága alá tartozó területre, és 
környezetvédelmi szempontból hatékony, 
eredményes és alternatív módon kell 
hasznosítani vagy ártalmatlanítani;

ii. az ártalmatlanításra szánt hulladék 
átvételét követő három napon belül a címzett 
a iii. alpontban említett ártalmatlanítási 
igazolás kivételével megküldi a bejelentőnek 
és az érintett illetékes hatóságoknak a 
kitöltött szállítási okmány aláírt másolatait; 
és

ii. az ártalmatlanításra szánt hulladék 
átvételét követő három napon belül a 
létesítmény a iii. alpontban említett 
ártalmatlanítási igazolás kivételével 
megküldi a bejelentőnek és az érintett 
illetékes hatóságoknak a kitöltött szállítási 
okmány aláírt másolatait; és

iii. a lehető legkorábban, de legkésőbb az 
ártalmatlanítás elvégzését követő 30 nappal, 
valamint legkésőbb a hulladék átvételét 
követő egy naptári év elteltével a címzett 
saját felelősségére igazolja, hogy az 
ártalmatlanítást elvégezték, és megküldi az 
ezt az igazolást tartalmazó szállítási okmány 
aláírt másolatait a bejelentőnek és az érintett 
illetékes hatóságoknak.

iii. a lehető legkorábban, de legkésőbb az 
ártalmatlanítás elvégzését követő 30 nappal, 
valamint legkésőbb a hulladék átvételét 
követő egy naptári év elteltével a 
létesítmény saját felelősségére igazolja, 
hogy az ártalmatlanítást elvégezték, és 
megküldi az ezt az igazolást tartalmazó 
szállítási okmány aláírt másolatait a 
bejelentőnek és az érintett illetékes 
hatóságoknak.

Er. en

Indokolás

A szöveg belső koherenciáját biztosító változtatás, amely a korábbi módosításokból 
következik. (Lásd az 5. cikk (3) bekezdése c) pontjának indokolását). 

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 128
37. cikk (3) bekezdés d) pont 

d) amennyiben 42 nappal azt követően, hogy 
a hulladék elhagyta a Közösséget, a 
közösségi küldő ország illetékes hatósága 
nem kapott információt a címzettől a 

d) amennyiben 42 nappal azt követően, hogy 
a hulladék elhagyta a Közösséget, a 
közösségi küldő ország illetékes hatósága 
nem kapott információt a létesítménytől a 
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hulladék átvételéről, haladéktalanul 
tájékoztatja a rendeltetési ország illetékes 
hatóságát; és

hulladék átvételéről, haladéktalanul 
tájékoztatja a rendeltetési ország illetékes 
hatóságát; és

Er. en

Indokolás

A szöveg belső koherenciáját biztosító változtatás, amely a korábbi módosításokból 
következik. (Lásd az 5. cikk (3) bekezdése c) pontjának indokolását). 

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 129
37. cikk (3) bekezdés e) pont 

e) a 4. cikk 4. pontjának második 
albekezdésében és az 5. cikkben említett 
szerződés rögzíti, hogy:

e) a 4. cikk 4. pontjának második 
albekezdésében és az 5. cikkben említett 
szerződés rögzíti, hogy:

i. ha egy címzett helytelen hasznosítási 
igazolást állít ki, aminek következtében a 
pénzügyi garanciát felszabadítják, akkor ő
viseli annak költségét, hogy a hulladékot 
vissza kell küldeni a küldő ország illetékes 
hatóságának joghatósága alá tartozó 
területre, és környezetvédelmi szempontból 
hatékony, eredményes és alternatív módon 
kell hasznosítani vagy ártalmatlanítani;

i. ha egy létesítmény helytelen hasznosítási 
igazolást állít ki, aminek következtében a 
pénzügyi garanciát felszabadítják, akkor a 
címzett viseli annak költségét, hogy a 
hulladékot vissza kell küldeni a küldő ország 
illetékes hatóságának joghatósága alá tartozó 
területre, és környezetvédelmi szempontból 
hatékony, eredményes és alternatív módon 
kell hasznosítani vagy ártalmatlanítani;

ii. a hasznosításra szánt hulladék átvételét 
követő három napon belül a címzett a iii. 
alpontban említett hasznosítási igazolás 
kivételével megküldi a bejelentőnek és az 
érintett illetékes hatóságoknak a kitöltött 
szállítási okmány aláírt másolatait; és

ii. a hasznosításra szánt hulladék átvételét 
követő három napon belül a létesítmény a iii. 
alpontban említett hasznosítási igazolás 
kivételével megküldi a bejelentőnek és az 
érintett illetékes hatóságoknak a kitöltött 
szállítási okmány aláírt másolatait; és

iii. a lehető legkorábban, de legkésőbb a 
hasznosítás elvégzését követő 30 nappal, 
valamint legkésőbb a hulladék átvételét 
követő egy naptári év elteltével a címzett 
saját felelősségére igazolja, hogy a 
hasznosítást elvégezték, és megküldi az ezt 
az igazolást tartalmazó szállítási okmány 

iii. a lehető legkorábban, de legkésőbb a 
hasznosítás elvégzését követő 30 nappal, 
valamint legkésőbb a hulladék átvételét 
követő egy naptári év elteltével a 
létesítmény saját felelősségére igazolja, 
hogy a hasznosítást elvégezték, és megküldi 
az ezt az igazolást tartalmazó szállítási 
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aláírt másolatait a bejelentőnek és az érintett 
illetékes hatóságoknak.

okmány aláírt másolatait a bejelentőnek és 
az érintett illetékes hatóságoknak.

Er. en

Indokolás

A szöveg belső koherenciáját biztosító változtatás, amely a korábbi módosításokból 
következik. (Lásd az 5. cikk (3) bekezdése c) pontjának indokolását). 

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 130
37. cikk (3) bekezdés e) pont ii. alpont 

ii. a hasznosításra szánt hulladék átvételét 
követő három munkanapon belül a címzett a 
iii. alpontban említett hasznosítási igazolás 
kivételével megküldi a bejelentőnek és az 
érintett illetékes hatóságoknak a kitöltött 
szállítási okmány aláírt másolatait; és

ii. a hasznosításra szánt hulladék átvételét 
követő három napon belül a címzett a iii. 
alpontban említett hasznosítási igazolás 
kivételével megküldi a bejelentőnek és az 
érintett illetékes hatóságoknak a kitöltött 
szállítási okmány aláírt másolatait; és

Er. en

Indokolás

A módosítás összhangba hozza a szöveget a 15. cikk c) pontjával, a 16. cikk d) pontjával és a 
34. cikk (3) bekezdése f) pontjának ii. alpontjával.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 131
46. cikk (1) bekezdés e) pont 

b) amint a hulladék elhagyta a Közösséget, a 
Közösségből kiléptető vámhivatal megküldi 
a szállítási okmány másolatát a közösségi 
tranzitország illetékes hatóság(ai)nak, amely 

b) amint a hulladék elhagyta a Közösséget, a 
Közösségből kiléptető vámhivatal megküldi 
a szállítási okmány lepecsételt másolatát a 
közösségi tranzitország illetékes 
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igazolja, hogy a hulladék elhagyta a 
Közösséget.

hatóság(ai)nak, amely igazolja, hogy a 
hulladék elhagyta a Közösséget.

Er. en

Indokolás

A módosítás összhangba hozza a szöveget a 34. cikk (3) bekezdésének d) pontjával, a 37. cikk 
(3) bekezdésének c) pontjával és a 41. cikk (3) bekezdésének d) pontjával.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 132
47. cikk (2) bekezdés b) pont 

b) amint a hulladék elhagyta a Közösséget, a 
Közösségből kiléptető vámhivatal megküldi 
a szállítási okmány másolatát a közösségi 
tranzitország illetékes hatóságának, amely 
igazolja, hogy a hulladék elhagyta a 
Közösséget.

b) amint a hulladék elhagyta a Közösséget, a 
Közösségből kiléptető vámhivatal megküldi 
a szállítási okmány lepecsételt másolatát a 
közösségi tranzitország illetékes 
hatóság(ai)nak, amely igazolja, hogy a 
hulladék elhagyta a Közösséget.

Er. en

Indokolás

A módosítás összhangba hozza a szöveget a 34. cikk (3) bekezdésének d) pontjával, a 37. cikk 
(3) bekezdésének c) pontjával, a 41. cikk (3) bekezdésének d) pontjával és a 46. cikk b) 
pontjával.

Módosítás, előterjesztette: Gyula Hegyi

Módosítás: 133
49. cikk (2) bekezdés 

(2) A tagállamok az e rendeletre vonatkozó 
végrehajtási intézkedésekkel előírhatják 
többek között a vállalatok és létesítmények 

(2) A tagállamok az e rendeletre vonatkozó 
végrehajtási intézkedésekkel előírják többek 
között a vállalatok és létesítmények 
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ellenőrzését a 75/442/EGK irányelv 13. 
cikke szerint, valamit a 
hulladékszállítmányok, illetve az azokhoz 
kapcsolódó hasznosítás vagy ártalmatlanítás 
szúrópróbaszerű ellenőrzését.

ellenőrzését a 75/442/EGK irányelv 13. 
cikke szerint, valamit a 
hulladékszállítmányok, illetve az azokhoz 
kapcsolódó hasznosítás vagy ártalmatlanítás 
szúrópróbaszerű ellenőrzését.

Er. en

Indokolás

E rendelet sarkalatos pontja a megfelelő végrehajtás. Ezért kell a szöveget szigorítani.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 134
49. cikk (3) bekezdés b) pont 

b) a rendeltetési helyen, a címzettel 
elvégezve;

b) a rendeltetési helyen, a címzettel vagy a 
létesítménnyel elvégezve;

Er. en

Indokolás

A szöveg belső koherenciáját biztosító változtatás, amely a korábbi módosításokból 
következik. (Lásd az 5. cikk (3) bekezdése c) pontjának indokolását). 

Módosítás, előterjesztette: Gyula Hegyi

Módosítás: 135
49. cikk (4) bekezdés 

(4) Az ellenőrzések kiterjedhetnek a 
dokumentumok ellenőrzésére, a 
személyazonosság megerősítésére és adott 
esetben a hulladék fizikai ellenőrzésére.

(4) A szállítmányok ellenőrzései kiterjednek 
a dokumentumok ellenőrzésére, a 
személyazonosság megerősítésére és adott 
esetben a hulladék fizikai ellenőrzésére. A 
tagállamoknak a területükön lebonyolított 
szállítmányoknak legalább 3 %-án kell 
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ellenőrzést végezniük.

Er. en

Indokolás

Alapvető fontosságú a szállítmányok legalább 3 %-ának kötelező ellenőrzését bevezetni, mivel 
ez az egyetlen módja a jogi szigor fenntartásának, hiszen a hulladékszállítás egy környezetre 
veszélyes  művelet.

Módosítás, előterjesztette: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Módosítás: 136
50. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) Az exportáló vagy importáló államok 
illetékes hatósága a bejelentések 
kézhezvételét követő 30 napon belül 
nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, például 
az interneten keresztül, valamennyi (a 
megfelelő nemzeti és közösségi jog 
meghatározása szerint) nem bizalmas 
jellegű információt, amelyet a 
szállítmányokra vonatkozóan átvett vagy 
jóváhagyott bejelentésekben talált, továbbá 
a jóváhagyási nyilatkozatokat és minden 
csatolt dokumentációt.

Er. en

Indokolás

A hulladékszállításra vonatkozó információkat hozzáférhetővé kell tenni. Ez az ötlet 
összeegyeztethető az Aarhusi egyezménnyel és a környezeti információk és az azokhoz való 
hozzáférés szabadságáról szóló irányelvvel. Amennyiben egyes dokumentumokat a közösségi 
vagy nemzeti jog alapján bizalmasnak tekintenek, akkor ezeket vissza lehet tartani. A 66. 
módosítás újbóli bevezetése, amelyet az első olvasat keretében fogadtak el és pontosítottak az 
adatok titkosságával kapcsolatos problémák kezelése érdekében.
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Módosítás, előterjesztette: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Módosítás: 137
56. cikk 

A Bizottság a tagállamok kérésére vagy 
egyéb megfelelő esetben rendszeres 
időközönként megtartja a kapcsolattartók 
ülését, hogy megvizsgálja a rendelet 
végrehajtása során felmerült kérdéseket.

A Bizottság a tagállamok kérésére vagy 
egyéb megfelelő esetben rendszeres 
időközönként megtartja a kapcsolattartók 
ülését, hogy megvizsgálja a rendelet 
végrehajtása során felmerült kérdéseket. A 
jelentősebb nem kormányzati szervezeteket 
meg kell hívni ezekre az ülésekre.

Er. en

Indokolás

Az új módosítás lehetőséget ad a nem kormányzati szervezeteknek, hogy a tagállamok 
kérésére részt vegyenek a Bizottság által szervezett kapcsolattartói üléseken. 

Módosítás, előterjesztette: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Módosítás: 138
57. cikk (1) bekezdés b) pont 

b) a nem osztályozott hulladékok 
ideiglenesen beilleszthetők a IIIB., IV. vagy
V. mellékletbe, amíg határoznak arról, hogy 
bevonják ezeket a Bázeli Egyezmény vagy 
az OECD-határozat megfelelő mellékletébe;

b) a nem osztályozott hulladékokat
ideiglenesen úgy kell tekinteni és kezelni, 
mintha fel lennének sorolva a IV. és V. 
mellékletben, amíg határoznak arról, hogy 
bevonják ezeket a Bázeli Egyezmény vagy 
az OECD-határozat megfelelő mellékletébe
vagy az EU hulladékjegyzékébe;

Er. en

Indokolás

Fontos politikai prioritás a Tanács által bevezetett IIIB. melléklet törlése. Ez a módosítás 
megváltoztatja az 57. cikk szövegét, amely leírja a mellékleteket és alkalmazásuk módját. A 
Tanács által javasolt eljárás helyett, amely megengedné a nem osztályozott hulladékok 
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beillesztését a nem veszélyes anyagok IIIB. mellékletébe, egy óvatosabb megközelítést 
javasolunk, amely szerint a nem osztályozott hulladékokat, amíg be nem bizonyítják, hogy 
NEM veszélyesek, ideiglenesen úgy kell kezelni, mint ha a IV. vagy V. mellékletben 
szerepelnének (veszélyes anyagok). 

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 139
59. cikk (2) bekezdés 

(2) A .......... **-tól számított öt éven belül a 
Bizottság felülvizsgálja a 12. cikk (1) 
bekezdése c) pontjának végrehajtását, 
beleértve annak a környezetvédelemre és a 
belső piac működésére gyakorolt hatását. 
Szükség esetén e felülvizsgálathoz a 
rendelkezésre vonatkozó megfelelő 
módosítási javaslatok is kapcsolódnak.

(2) A .......... **-tól számított négy éven belül 
az Európai Parlament és a Tanács egy 
bizottsági javaslat alapján eljárva a 
hulladékokról szóló, későbbiekben 
elfogadandó keretirányelvvel összhangban 
felülvizsgálja ezt a rendeletet.

Er. en

Indokolás

Az Európai Bizottság hamarosan előterjeszti a hulladékokról szóló keretirányelv javaslatát. E 
keretirányelv következményekkel jár erre a rendeletre nézve is, amit figyelembe kell venni az e 
rendelet alkalmazásától számított 4 éven belül.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 140
59. cikk (2) bekezdés 

(2) A .......... **-tól számított öt éven belül a 
Bizottság felülvizsgálja a 12. cikk (1) 
bekezdése c) pontjának végrehajtását, 
beleértve annak a környezetvédelemre és a 
belső piac működésére gyakorolt hatását. 
Szükség esetén e felülvizsgálathoz a 
rendelkezésre vonatkozó megfelelő 
módosítási javaslatok is kapcsolódnak.

(2) A .......... **-tól számított három éven 
belül a Bizottság felülvizsgálja a 12. cikk (1) 
bekezdése c) pontjának és a 27. cikk
végrehajtását, beleértve annak a 
környezetvédelemre és a belső piac 
működésére gyakorolt hatását. Szükség 
esetén e felülvizsgálathoz a rendelkezésre 
vonatkozó megfelelő módosítási javaslatok 
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is kapcsolódnak.

Er. en

Indokolás

Három évnek elégnek kell lennie ahhoz, hogy teljesítsék az EK környezetvédelmi kritériumait. 
A nemzeti kritériumok alkalmazásának megtiltása hozzájárul a környezetvédelem 
színvonalának emeléséhez Európában.

A hulladékkezelés tekintetében valamennyi tagállamban támogatni kell az azonos 
környezetvédelmi szint kialakulását, ezért ajánlott csak egy korlátozott időszakra alkalmazni 
ezt a szabályozást. Egész Európában ösztönözni kell az azonos szabályok kialakítását és a 
hulladékhasznosítási belső piac megfelelő működését.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Módosítás: 141
62. cikk (1) bekezdés 

(1) 2005. június 30-ig a III. és IV. 
mellékletben felsorolt, hasznosításra szánt 
hulladékok Magyarországra irányuló 
valamennyi szállítmányára és az ezekben a 
mellékletekben nem említett, hasznosításra 
szánt hulladékok szállítmányaira a II. cím 
szerinti előzetes írásos bejelentési és 
jóváhagyási eljárás vonatkozik.

törölve

A 12. cikktől eltérve az illetékes hatóságok 
kifogást emelhetnek a III. és IV. 
mellékletben felsorolt, hasznosításra szánt 
hulladékok és az ezekben a mellékletekben 
nem említett, hasznosításra szánt 
hulladékok szállítmányaival kapcsolatban, 
amelyeket olyan létesítményekbe szállítják, 
amelyek ideiglenes eltérésben részesülnek a 
veszélyes hulladékok égetéséről szóló, 1994. 
december 16-i 94/67/EK tanácsi irányelv és 
a nagy tüzelőberendezésekből származó 
egyes szennyező anyagok levegőbe történő 
kibocsátásának korlátozásáról szóló, 2001. 
október 23-i 2001/80/EK európai 
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parlamenti és tanácsi irányelv 
rendelkezései alól, abban az időszakban, 
amikor az ideiglenes eltérést a rendeltetési 
létesítményre alkalmazzák.

Er. en

Indokolás

Az (1) bekezdést törölni kell, mivel a Magyarországra vonatkozó átmeneti szabályok lejárati 
ideje lejárt. 

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Módosítás: 142
62. cikk (3) bekezdés 

(3) 2005. június 30-ig a III. és IV. 
mellékletben felsorolt, hasznosításra szánt 
hulladékok Máltába irányuló valamennyi 
szállítmányára és az ezekben a 
mellékletekben nem említett, hasznosításra 
szánt hulladékok szállítmányaira a II. cím 
szerinti előzetes írásos bejelentési és 
jóváhagyási eljárás vonatkozik.

törölve

A 12. cikktől eltérve az illetékes hatóságok 
kifogást emelhetnek a III. és IV. 
mellékletben felsorolt, hasznosításra szánt 
hulladékok és az ezekben a mellékletekben 
nem említett, hasznosításra szánt 
hulladékok szállítmányaival kapcsolatban, 
amelyeket olyan létesítményekbe szállítják, 
amelyek ideiglenes eltérésben részesülnek a 
2001/80/EK irányelv rendelkezései alól, 
abban az időszakban, amikor az ideiglenes 
eltérést a rendeltetési létesítményre 
alkalmazzák.

Er. en
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Indokolás

A (3) bekezdést törölni kell, mivel a Máltára vonatkozó átmeneti szabályok lejárati ideje a 
rendelet alkalmazási időpontjáig le fog járni.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Módosítás: 143
62. cikk (4) bekezdés második albekezdés 26. sor

A4030 A4010

Er. en

Indokolás

A Lengyelországra vonatkozó (4) bekezdésben a csatlakozási szerződésben szereplő AD010 
hulladékkód a Bázeli Egyezmény VIII. mellékletében szereplő A4010 kódnak felel meg, nem 
pedig a A4030 kódnak (amely az AD020 kódnak fele meg); ezt javítani kell.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Módosítás: 144
62. cikk (5a) bekezdés (új)

(5a) 2014. december 31-ig a III. 
mellékletben felsorolt, hasznosításra szánt 
hulladékok Bulgáriába irányuló 
valamennyi szállítmányára a II. cím 
szerinti előzetes írásos bejelentési és 
jóváhagyási eljárás vonatkozik.
A 12. cikktől eltérve 2009. december 31-ig a 
bolgár illetékes hatóságok a 11. cikkben 
meghatározott kifogásolási alapokkal 
összhangban kifogást emelhetnek a III. és 
IV. mellékletben felsorolt következő, 
hasznosításra szánt hulladékok Bulgáriába 
irányuló szállításával szemben:
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B2070
B2080
B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 és A1030 (csak az arzént és higanyt 
említő francia bekezdések)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 (kizárólag a poliklórozott naftalinok 
(PCN) tekintetében alkalmazandó)
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
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AB150
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AD150
A 75/442/EGK irányelv 18. cikkének (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban ez az időszak legfeljebb 2012. 
december 31-ig meghosszabbítható.
A 12. cikktől eltérve 2009. december 31-ig a 
bolgár illetékes hatóságok a 11. cikkben 
meghatározott kifogásolási alapokkal 
összhangban kifogást emelhetnek a 
következő hulladékok Bulgáriába irányuló 
szállításával szemben:
a) a következő, a IV. mellékletben említett 
hasznosításra szánt hulladékok:
A2050
A3030
A3180, kivéve a poliklórozott naftalinokat 
(PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
és
b) a mellékletekben nem említett, 
hasznosításra szánt hulladékok.
A 12. cikktől eltérve a bolgár illetékes 
hatóságok kifogást emelhetnek a III. és IV. 
mellékletben felsorolt, hasznosításra szánt 
hulladékok és az ezekben a mellékletekben 
nem említett, hasznosításra szánt 
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hulladékok szállítmányaival kapcsolatban, 
amelyeket olyan létesítményekbe szállítják, 
amelyek ideiglenes eltérésben részesülnek a 
96/61/EK irányelv vagy a 2001/80/EK 
irányelv egyes rendelkezései alól, abban az 
időszakban, amikor az ideiglenes eltérést a 
rendeltetési létesítményre alkalmazzák.

Er. en

Indokolás

Az (új) (5a) és (5b) bekezdés a Romániára és Bulgáriára vonatkozó csatlakozási szerződés 
szövegét vezeti be a rendeletbe, és a Magyarországra, Lettországra, Máltára, 
Lengyelországra és Szlovákiára vonatkozó (1)–(5) bekezdésbe illesztik be. Különösen a 
hulladékkódokat kell helyettesíteni a III. és IV. melléklet megfelelő kódjaival, ahogy az 
Lengyelország esetében is történt.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Módosítás: 145
62. cikk (5b) bekezdés (új)

(5b) 2015. december 31-ig a III. 
mellékletben felsorolt, hasznosításra szánt 
hulladékok Romániába irányuló 
valamennyi szállítmányára a II. cím 
szerinti előzetes írásos bejelentési és 
jóváhagyási eljárás vonatkozik.
A 12. cikktől eltérve 2011. december 31-ig a 
román illetékes hatóságok a 11. cikkben 
meghatározott kifogásolási alapokkal 
összhangban kifogást emelhetnek a III. és 
IV. mellékletben felsorolt következő, 
hasznosításra szánt hulladékok Romániába 
irányuló szállításával szemben:
B2070
B2100, kivéve a hulladék alumíniumot
B2120
B4030
Y46
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Y47
A1010 és A1030 (csak az arzént, higanyt és 
talliumot említő francia bekezdések)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A3030
A3040
A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
A3160
A3170
A3180 (kizárólag a poliklórozott naftalinok 
(PCN) tekintetében alkalmazandó)
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
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AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
AC260
AC270
AD120
AD150
A 75/442/EGK irányelv 18. cikkének (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban ez az időszak legfeljebb 2015. 
december 31-ig meghosszabbítható.
A 12. cikktől eltérve 2011. december 31-ig a 
román illetékes hatóságok a 11. cikkben 
meghatározott kifogásolási alapokkal 
összhangban kifogást emelhetnek a 
következő hulladékok Romániába irányuló 
szállításával szemben:
a) a következő, a IV. mellékletben említett 
hasznosításra szánt hulladékok:
A2050
A3030
A3180, kivéve a poliklórozott naftalinokat 
(PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
és
b) a mellékletekben nem említett, 
hasznosításra szánt hulladékok.
A 75/442/EGK irányelv 18. cikkének (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban ez az időszak legfeljebb 2015. 
december 31-ig meghosszabbítható.
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A 12. cikktől eltérve a román illetékes 
hatóságok kifogást emelhetnek a III. és IV. 
mellékletben felsorolt, hasznosításra szánt 
hulladékok és az ezekben a mellékletekben 
nem említett, hasznosításra szánt 
hulladékok szállítmányaival kapcsolatban, 
amelyeket olyan létesítményekbe szállítják, 
amelyek ideiglenes eltérésben részesülnek a 
96/61/EK irányelv, a 2000/76/EK irányelv 
vagy a 2001/80/EK irányelv egyes 
rendelkezései alól, abban az időszakban, 
amikor az ideiglenes eltérést a rendeltetési 
létesítményre alkalmazzák.

Er. en

Indokolás

Az (új) (5a) és (5b) bekezdés a Romániára és Bulgáriára vonatkozó csatlakozási szerződés 
szövegét vezeti be a rendeletbe, és a Magyarországra, Lettországra, Máltára, 
Lengyelországra és Szlovákiára vonatkozó (1)–(5) bekezdésbe illesztik be. Különösen a 
hulladékkódokat kell helyettesíteni a III. és IV. melléklet megfelelő kódjaival, ahogy az 
Lengyelország esetében is történt.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Gyula Hegyi

Módosítás: 146
63. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Amennyiben a csatlakozás időpontja 
később következik be, mint az alkalmazás 
(1) bekezdésben meghatározott időpontja, 
akkor az (1) bekezdéstől eltérve a 
csatlakozás időpontjától a 62. cikk (5a) és 
(5b) bekezdését kell alkalmazni.

Er. en



AM\579991HU.doc 71/74 PE 362.657v01-00

külső fordítás

HU

Indokolás

A 62. cikk (5a) és (5b) bekezdésébe beillesztett, Bulgáriára és Romániára vonatkozó átmeneti 
szabályokat kell alkalmazni ezen országok csatlakozásának időpontjától, de legkorábban e 
rendelet alkalmazásának időpontjától.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 147
II. melléklet 1. rész 23a. pont (új)

23a. A szerződés másolata vagy a szerződés 
megkötésének bizonyítéka (vagy a létezését 
igazoló nyilatkozat), amely a létesítmény és 
az ügynök vagy a kereskedő között jött létre, 
abban az esetben, ha az ügynök vagy a 
kereskedő címzettként jár el.

Er. en

Indokolás

A címzett fogalmának a 2. cikk 14. pontjában található meghatározására vonatkozó 
módosításból következő változtatás. A megfogalmazás megegyezik a II. melléklet 1. részének 
23. pontja megfogalmazásával.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 148
II. melléklet 3. rész 4. pont 

4. A bejelentő és a címzett közötti szállítási 
távolság, beleértve a lehetséges helyettesítő 
útvonalakat is, az előre nem látható 
körülmények és az intermodális szállítás 
esetében is, az a hely, ahol a szállítás 
történik.

4. A bejelentő és a létesítmény közötti 
szállítási távolság, beleértve a lehetséges 
helyettesítő útvonalakat is, az előre nem 
látható körülmények és az intermodális 
szállítás esetében is, az a hely, ahol a 
szállítás történik.
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Er. en

Indokolás

A szöveg belső koherenciáját biztosító változtatás, amely a korábbi módosításokból 
következik. A hulladékot egy létesítménybe szállítják, amely elvégzi a hulladék hasznosítását. 
Ezért a létesítménybe történő szállítás bír jelentőséggel a II. melléklet 3. részének 4. és 5. 
pontja szempontjából.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 149
II. melléklet 3. rész 5. pont 

5. Információ a bejelentő és a címzett közötti 
szállítás költségeiről.

5. Információ a bejelentő és a létesítmény 
közötti szállítás költségeiről.

Er. en

Indokolás

A szöveg belső koherenciáját biztosító változtatás, amely a korábbi módosításokból 
következik. A hulladékot egy létesítménybe szállítják, amely elvégzi a hulladék hasznosítását. 
Ezért a létesítménybe történő szállítás bír jelentőséggel a II. melléklet 3. részének 4. és 5. 
pontja szempontjából. 

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 150
II. melléklet 3. rész 12. pont 

12. Az 1. rész 22. és 23. pontjában említett 
szerződés másolata.

12. Az 1. rész 22., 23. és 23a. pontjában
említett szerződés másolata.

Er. en
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Indokolás

A címzett fogalmának a 2. cikk 14. pontjában és a II. melléklet 1. részének (új) 23a. pontjában 
található meghatározására vonatkozó módosításból következő változtatás.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González, Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 151
III. melléklet I. rész fa) pont (új)

fa) A Bázeli Egyezmény B1200 és B1210 
tételeit nem kell alkalmazni, amennyiben a 
salakot kifejezetten úgy gyártották, hogy 
teljesítse mind a nemzeti, mind a 
nemzetközi követelményeket és 
szabványokat. 

Er. en

Indokolás

A jelenleg hatályban lévő, hulladékszállításról szóló rendelet (259/93/EGK rendelet) a 
következő tételt tartalmazza a II. mellékletben (zöld lista):

„GC 070 Vas- és szénacél gyártásából származó salak (beleértve a gyengén ötvözött acélt is), 
kivéve azokat a salakokat, amelyeket kifejezetten úgy gyártották, hogy megfeleljenek mind a 
nemzeti, mind pedig a vonatkozó nemzetközi követelményeknek és szabványoknak.”

E kivétel a jelenleg hatályban lévő jogszabályt alkotja. A fenti meghatározás garantálja e 
kivétel fenntartását.

Módosítás, előterjesztette: Gyula Hegyi

Módosítás: 152
IIIB. melléklet

IIIB. MELLÉKLET
A ZÖLD LISTÁBA TARTOZÓ TOVÁBBI 

törölve
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HULLADÉKOK, AMELYEK A BÁZELI 
EGYEZMÉNY VAGY AZ OECD-

HATÁROZAT MEGFELELŐ 
MELLÉKLETEIBE VALÓ 

BEILLESZTÉSRE VÁRNAK AZ 57. CIKK 
(2) BEKEZDÉSÉNEK b) PONTJÁBAN 

EMLÍTETTEK SZERINT 

Er. en

Indokolás

A nem osztályozott hulladék nem tekinthető „zöld” hulladéknak, amíg nem osztályozták. Ez 
tisztázatlan helyzetekhez és szállítmányokhoz, illetve potenciálisan veszélyes anyagok 
exportjához vezethet. Az OECD vagy a Bázeli Egyezmény végeleges határozatáig a hulladékot 
veszélyes hulladékként kell osztályozni.

Módosítás, előterjesztette: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Módosítás: 153
IIIB. melléklet

IIIB. MELLÉKLET
A ZÖLD LISTÁBA TARTOZÓ TOVÁBBI 
HULLADÉKOK, AMELYEK A BÁZELI 

EGYEZMÉNY VAGY AZ OECD-
HATÁROZAT MEGFELELŐ 

MELLÉKLETEIBE VALÓ 
BEILLESZTÉSRE VÁRNAK AZ 57. CIKK 

(2) BEKEZDÉSÉNEK b) PONTJÁBAN 
EMLÍTETTEK SZERINT

törölve

Er. en

Indokolás

Fontos politikai prioritás a Tanács által bevezetett új IIIB. melléklet törlése. A Tanács által 
javasolt eljárás helyett, amely megengedné a nem osztályozott hulladékok beillesztését a nem 
veszélyes anyagok IIIB. mellékletébe, egy óvatosabb megközelítést javasolunk, amely szerint a 
nem osztályozott hulladékokat, amíg be nem bizonyítják, hogy NEM veszélyesek, ideiglenesen 
úgy kell kezelni, mint ha a IV. vagy V. mellékletben szerepelnének (veszélyes anyagok). 
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Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 154
V. melléklet nevezető megjegyzések 2. pont 

2. Ez a melléklet három részből áll, melynek 
2. és a 3. része csak akkor alkalmazandó, ha 
az 1. rész nem alkalmazható. 
Következésképpen, annak 
meghatározásához, hogy egy hulladék ebben 
a mellékletben fel van-e sorolva, el kell 
végezni egy kezdeti ellenőrzést, hogy 
meggyőződjünk arról, hogy a melléklet 1. 
részében a hulladék felsorolásra kerül-e, és 
ha nem, akkor a 2. rész felsorolja-e, vagy a 
3. részben van felsorolva.

2. Ez a melléklet három részből áll, melynek 
2. és a 3. része csak akkor alkalmazandó, ha 
az 1. rész A. listája nem alkalmazható. 
Következésképpen, annak 
meghatározásához, hogy egy hulladék ebben 
a mellékletben fel van-e sorolva, el kell 
végezni egy kezdeti ellenőrzést, hogy 
meggyőződjünk arról, hogy a melléklet 1. 
részében az A. listában a hulladék 
felsorolásra kerül-e, és ha nem, akkor a 2. 
rész felsorolja-e, vagy a 3. részben van 
felsorolva.

Az 1. rész két alrészre oszlik: az A lista 
azokat a hulladékokat sorolja fel, amelyek a 
Bázeli Egyezmény 1. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja szerint veszélyes 
hulladéknak minősülnek, és ezért 
exporttilalom alá esnek, a B. lista pedig 
azokat a hulladékokat sorolja fel, amelyre a 
Bázeli Egyezmény 1. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja nem vonatkozik, és 
ezért nem esnek exporttilalom alá.

Az 1. rész két alrészre oszlik: az A lista 
azokat a hulladékokat sorolja fel, amelyek a 
Bázeli egyezmény 1. cikke (1) bekezdésének 
a) pontja szerint veszélyes hulladéknak 
minősülnek, a B. lista pedig azokat a 
hulladékokat sorolja fel, amelyek nem 
minősülnek veszélyesnek.

Így ha egy hulladék fel van sorolva az 1. 
részben, ellenőrizni kell, hogy szerepel-e az 
A. vagy B. listában. Ha egy hulladék nincs 
benne az 1. rész A. vagy B. listájában sem, 
csak akkor kell ellenőrizni azt, hogy 
felsorolásra kerül-e a 2. részben felsorolt 
veszélyes hulladékok között (azaz a 
csillaggal jelölt hulladéktípusokban) vagy a 
3. részben, és ha ez a helyzet, akkor 
exporttilalom alá esik.

Így ha egy hulladék fel van sorolva az 1. 
rész A. listájában, akkor exporttilalom alá 
esik. Ha egy hulladék nincs benne az 1. rész 
A. listájában, de szerepel a 2. részben 
felsorolt veszélyes hulladékok között (azaz a 
csillaggal jelölt hulladéktípusokban) vagy a 
3. részben, akkor szintén exporttilalom alá 
esik. *

_________

* A 2. rész a hulladékokról szóló 
75/442/EGK irányelv 1. cikkének a) pontja 
és a veszélyes hulladékokról szóló 
91/689/EGK irányelv 1. cikkének (4) 
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bekezdése szerinti hulladékok listája, ahol 
minden csillaggal jelölt hulladék (*) 
veszélyes hulladéknak minősül. A csillaggal 
nem jelölt hulladékok (*) nem tekintendők 
veszélyesnek.
A 3. rész az OECD-határozat 4. 
függelékének I. és II. részéből származik, és 
a veszélyesként besorolt hulladékokat 
sorolja fel.

Er. en

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az Európai Parlament 2003. november 19-én elfogadott első 
olvasata 69. és 70. módosítását (HL C 87., 2004.4.7.), amelyet beépítettek az Európai 
Bizottság módosított javaslatába is (COM(2004)172).

Ez a módosítás úgy változtatja meg a hulladéklisták sorrendjét, hogy az EU 
veszélyeshulladék-listája elsőbbséget élvez a nem veszélyes hulladékok bázeli listájával 
szemben.

Pontosítás céljából ez a módosítás a 44. módosítás helyébe lép. 

Módosítás, előterjesztette: Jonas Sjöstedt, Caroline Lucas

Módosítás: 155
V. melléklet 3. rész Ba. lista (új)

Ba. lista:
Az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló, 2003. január 27-i 
2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv II. mellékletének 1. részében 
felsorolt elemeket tartalmazó vagy abból 
álló hulladékok, kivéve, ha:
a) ezeket a hulladékokat úgy értékelték, 
vizsgálták és címkézték, hogy teljes műveleti 
sorrendben vannak és közvetlen ismételt 
felhasználásra szánták őket;
(b ezeket a hulladékokat úgy értékelték, 
vizsgálták és címkézték, hogy a veszélyes 
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elemek vagy részek ártalmatlanítása vagy 
újrahasznosítása nélkül megjavíthatók.

Er. en

Indokolás

Azzal, hogy ebben az évben lép hatályba az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól (WEEE) szóló irányelv, rendkívül fontos, hogy az összegyűjtött WEEE 
várhatóan növekvő mennyisége ne jelentsen további nyomást ezen anyagnak a fejlődő 
országokba (ismételt felhasználás címén) történő exportjára. Az IMPEL-hálózat (a környezeti 
jog alkalmazására és végrehajtására létrehozott EU-hálózat) végrehajtási projektjeinek 
jelentései alapján is egyértelmű, hogy történik ilyen export. Ezért elkerülhetetlen bevezetni 
egy új hivatkozást az V. melléklet 3. részébe, amely tisztázza, hogy a WEEE-t a WEEE-
irányelv II. melléklete 1. részének követelményei szerint dekontaminálni kell, vagy teljes 
műveleti sorrendbe kell helyezni közvetlen ismételt felhasználás céljából, illetve hogy ezek a 
rendeltetési országban a veszélyes elemek vagy részek ártalmatlanítása vagy újrahasznosítása 
nélkül megjavíthatók (a bázeli viták javaslatai szerint).


