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Módosítás: 32
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
1 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 
2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv létrehozza a hulladék kezelésének 
Közösségen belüli jogi keretét. Az irányelv 
olyan alapfogalmakat határoz meg, mint a 
hulladék, a hasznosítás és az 
ártalmatlanítás, és meghatározza a 
hulladékgazdálkodás alapvető 
követelményeit, mindenekelőtt a 
hulladékgazdálkodási műveleteket végző 
létesítmény vagy vállalkozás 
engedélyezésének vagy nyilvántartásba 
vételének kötelezettségét, valamint a 
tagállamok hulladékgazdálkodási terv 
készítésére vonatkozó kötelezettségét. Az 
irányelv megállapít olyan főbb elveket is, 
mint például a hulladék olyan módon 
történő kezelésének kötelezettségét, amely 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre és az emberi egészségre, 
valamint egy a hulladékhierarchia 
alkalmazására való ösztönzést, továbbá a 
szennyező fizet elvvel összhangban azt a 
követelményt, hogy az adott hulladék 
ártalmatlanításának költségeit a hulladék 
birtokosának vagy korábbi birtokosának, 
vagy a hulladékot előidéző termék 
előállítójának kell viselnie.

(1) A hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 
2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv létrehozza a hulladék kezelésének 
Közösségen belüli jogi keretét. Az irányelv 
olyan alapfogalmakat határoz meg, mint a 
hulladék, a hasznosítás és az 
ártalmatlanítás, és meghatározza a 
hulladékgazdálkodás alapvető 
követelményeit, mindenekelőtt a 
hulladékgazdálkodási műveleteket végző 
létesítmény vagy vállalkozás 
engedélyezésének vagy nyilvántartásba 
vételének kötelezettségét, valamint a 
tagállamok hulladékgazdálkodási terv 
készítésére vonatkozó kötelezettségét. Az 
irányelv megállapít olyan főbb elveket is, 
mint például a hulladék olyan módon 
történő kezelésének kötelezettségét, amely 
nem gyakorol kedvezőtlen hatást a 
környezetre és az emberi egészségre, 
valamint a hulladékhierarchiát, továbbá a 
szennyező fizet elvvel összhangban azt a 
követelményt, hogy az adott hulladék 
ártalmatlanításának költségeit a hulladék 
birtokosának vagy korábbi birtokosának, 
vagy a hulladékot előidéző termék 
előállítójának kell viselnie.

Or. en

(Az eljárási szabályzat 62. cikke (2) bekezdésének c) pontján alapuló új módosítás)

Indokolás

Az előadó által a 21. módosításhoz fűzött kiegészítés, amely általános szabályként állapítja 
meg a hulladékhiearchiát. Következésképpen az irányelv nem csak „ösztönzi” a tagállamokat, 
hogy alkalmazzák a hulladékhiearchiát.
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Módosítás: 33
Karl-Heinz Florenz

A Tanács közös álláspontja
1 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1a) Minden hulladékgazdálkodási 
politika elsődleges céljának a 
hulladékkeletkezés és -kezelés emberi 
egészségre és környezetre gyakorolt 
negatív hatásai minimalizálásának kell 
lennie. Ebben a tekintetben a 
hulladékgazdálkodási jogszabályok céljai 
közé kell tartoznia az erőforrások 
felhasználása csökkentésének, illetve, 
mivel az az üvegházhatású gázok 
kibocsátása csökkentésének egyik 
leghatákonyabb módja, maradéktalanul 
hozzá kell járulnia az éghajlatváltozással 
kapcsolatos uniós célkitűzésekhez. A 
hulladékgazdálkodási jogszabályoknak a 
hulladékhierachia gyakorlati 
alkalmazását is támogatniuk kell.

Or. en

(Ez a módosítás kiegészíti az előadónak a hulladékgazdálkodási jogszabályok 
éghajlatváltozás mérséklése kapcsán fennálló relevanciájáról szóló 1. módosítását.)

Indokolás

Az EP 38/108/157/141 első olvasatos módosításainak szellemében alá kell húzni, hogy a 
hulladékgazdálkodási jogszabályok fontos szerepet játszanak az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésében. A 2020-ra vonatkozó éghajlatváltozási uniós célkitűzés 
körülbelül 10%-át el lehetne érni, ha több hasznosítható hulladékot hasznosítanak és 
dolgoznak fel újra kidobásuk helyett.
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Módosítás: 34
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
8 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(8) A hulladékkezelésre vonatkozó 
hatékony és következetes szabályozást, 
néhány kivételtől eltekintve, alkalmazni 
kell minden ingó tulajdonra, amelytől
tulajdonosa megválik, megválni 
szándékozik vagy megválni köteles.

(8) A hulladékkezelésre vonatkozó 
hatékony és következetes szabályozást, 
néhány kivételtől eltekintve, alkalmazni 
kell minden ingó anyagra és tárgyra, 
amelytől tulajdonosa megválik, megválni 
szándékozik vagy megválni köteles.

Or. en

(Az eljárási szabályzat 62. cikke (2) bekezdésének c) pontján alapuló új módosítás)

Indokolás

A „tulajdon” szó potenciálisan félrevezető, mivel azt látszik sugallni, hogy a szabályok csak 
azon hulladékokra vonatkoznak, amelyek az azoktól megváló személyhez tartoznak. Mivel 
eléggé valószínű azonban, hogy valaki megválhat valamitől, aminek nem tulajdonosa, a 
„tulajdon” szót fel kell váltani a „hulladék” fogalmában használt szavakkal. 

Módosítás: 35
Karin Scheele

A Tanács közös álláspontja
9 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(9a) Az átfogó és megelőző talajvédelem 
biztosítása érdekében a tagállamok ezen 
irányelv hatálya alól történő kizárás 
ellenére a (különösen szennyezett) talajjal 
kapcsolatos kérdéseket nemzeti szinten is 
szabályozhatják saját, hulladékokra 
vonatkozó jogszabályaikban.

Or. de
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(III)

Indokolás

A közös álláspont a talaj (beleértve a kitermeletlen talajt) kizárásáról rendelkezik. Világossá 
kell tenni, hogy – különösen, amíg nincsenek az egész Európai Unióban érvényes talajra 
vonatkozó rendelkezések –, a tagállamok is elfogadhatnak a talajjal kapcsolatos 
rendelkezéseket a hulladékokra vonatkozó jogszabályaikban.

Módosítás: 36
Anne Laperrouze

A Tanács közös álláspontja
12 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(12) A hulladék veszélyes hulladékként 
való besorolásának többek között a vegyi 
anyagokról, különösen a készítmények 
veszélyességi besorolásáról és az erre a 
célra használt, koncentrációra vonatkozó 
határértékekről szóló közösségi 
jogszabályokon kellene alapulnia. A 
hulladékok harmonizált besorolásának 
ösztönzése és a veszélyes hulladékok 
Közösségen belüli harmonizált 
minősítésének biztosítása érdekében fenn 
kell tartani továbbá a hulladékoknak és a 
veszélyes hulladékoknak a legutóbb a 
2000/532/EK bizottsági határozattal 
megállapított hulladékjegyzék szerinti 
besorolására szolgáló rendszert.

(12) A veszélyes hulladékokat 
veszélyességi és kockázati kritériumok 
alapján osztályozzák. Ennek 
következtében a veszélyes hulladékokat 
szigorú előírásokkal kell szabályozni a 
nem megfelelő gazdálkodás környezetet 
befolyásoló, negatív következményeinek 
lehető legteljesebb megelőzése vagy 
korlátozása, valamint az emberi egészség 
és biztonság kockázatainak megelőzése 
érdekében. Veszélyes jellemzőik miatt a 
veszélyes hulladékokat megfelelően kell 
kezelni, amely magába foglalja az egyedi 
és kiigazított gyűjtési és kezelési 
technikákat, a különleges ellenőrzéseket 
és célzott hulladék-nyomonkövethetőségi 
lehetőségeket. A veszélyes hulladékok 
valamennyi kezelőjének megfelelő 
képesítéssel és képzettséggel kell 
rendelkeznie.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 11. módosítás)

Indokolás

Mivel a WFD hatályon kívül helyezi a veszélyes hulladékokról szóló irányelvet, különösen 
fontos biztosítani, hogy a veszélyes hulladékkezelési ágazatot megfelelően figyelembe vegyék 
az irányelv szövegében.
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Módosítás: 37
Françoise Grossetête

A Tanács közös álláspontja
12 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(12) A hulladék veszélyes hulladékként 
való besorolásának többek között a vegyi 
anyagokról, különösen a készítmények 
veszélyességi besorolásáról és az erre a 
célra használt, koncentrációra vonatkozó 
határértékekről szóló közösségi 
jogszabályokon kellene alapulnia. A 
hulladékok harmonizált besorolásának 
ösztönzése és a veszélyes hulladékok 
Közösségen belüli harmonizált 
minősítésének biztosítása érdekében fenn 
kell tartani továbbá a hulladékoknak és a 
veszélyes hulladékoknak a legutóbb a 
2000/532/EK bizottsági határozattal 
megállapított hulladékjegyzék szerinti 
besorolására szolgáló rendszert.

(12) A veszélyes hulladékokat 
veszélyességi és kockázati kritériumok 
alapján osztályozzák. Ennek 
következtében a veszélyes hulladékokat 
szigorú előírásokkal kell szabályozni a 
nem megfelelő gazdálkodás környezetet 
befolyásoló, negatív következményeinek 
lehető legteljesebb megelőzése vagy 
korlátozása, valamint az emberi egészség 
és biztonság kockázatainak megelőzése 
érdekében. Veszélyes jellemzőik miatt a 
veszélyes hulladékokat megfelelően kell 
kezelni, amely magába foglalja az egyedi 
és kiigazított gyűjtési és kezelési 
technikákat, a különleges ellenőrzéseket 
és célzott hulladék-nyomonkövethetőségi 
lehetőségeket. A veszélyes hulladékok 
valamennyi kezelőjének megfelelő 
képesítéssel és képzettséggel kell 
rendelkeznie.

Or. en

Indokolás

Mivel a WFD hatályon kívül helyezi a veszélyes hulladékokról szóló irányelvet, különösen 
fontos biztosítani, hogy a veszélyes hulladékkezelési ágazatot megfelelően figyelembe vegyék 
az irányelv szövegében, ahogyan azt a Parlament javasolta az első olvasat során (az első 
olvasatban elfogadott 11. módosítás). A vegyi anyagokról szóló jogszabályokra e 
preambulumbekezdésben történő utalás bevezetése zavart okoz.  E jogszabályok célkitűzései 
eltérőek.
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Módosítás: 38
Anne Ferreira

A Tanács közös álláspontja
12 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(12) A hulladék veszélyes hulladékként 
való besorolásának többek között a vegyi 
anyagokról, különösen a készítmények 
veszélyességi besorolásáról és az erre a 
célra használt, koncentrációra vonatkozó 
határértékekről szóló közösségi 
jogszabályokon kellene alapulnia. A 
hulladékok harmonizált besorolásának 
ösztönzése és a veszélyes hulladékok 
Közösségen belüli harmonizált 
minősítésének biztosítása érdekében fenn 
kell tartani továbbá a hulladékoknak és a 
veszélyes hulladékoknak a legutóbb a 
2000/532/EK bizottsági határozattal 
megállapított hulladékjegyzék szerinti 
besorolására szolgáló rendszert.

(12) A veszélyes hulladékokat 
veszélyességi és kockázati kritériumok 
alapján osztályozzák. Ennek 
következtében a veszélyes hulladékokat 
szigorú előírásokkal kell szabályozni a 
nem megfelelő gazdálkodás környezetet 
befolyásoló, negatív következményeinek 
lehető legteljesebb megelőzése vagy 
korlátozása, valamint az emberi egészség 
és biztonság kockázatainak megelőzése 
érdekében. Veszélyes jellemzőik miatt a 
veszélyes hulladékokat megfelelően kell 
kezelni, amely magába foglalja az egyedi 
és kiigazított gyűjtési és kezelési 
technikákat, a különleges ellenőrzéseket 
és célzott hulladék-nyomonkövethetőségi 
lehetőségeket. A veszélyes hulladékok 
valamennyi kezelőjének megfelelő 
képesítéssel és képzettséggel kell 
rendelkeznie.

Or. fr

(Az első olvasatban elfogadott 11. módosítás visszaállítása)

Indokolás

A jelenlegi veszélyes hulladékokról szóló irányelv hatályon kívül helyezését nem szabad a 
veszélyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos alacsonyabb szintű elvárásokhoz vezető 
kiskapuként értelmezni. Fontos tehát egyértelműen fogalmazni a preambulumbekezdésekben 
szereplő tárgyról.
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Módosítás: 39
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
12 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A veszélyes hulladékokat szigorú 
előírásokkal kell szabályozni a nem 
megfelelő gazdálkodás környezetet 
befolyásoló, negatív következményeinek 
megelőzése, valamint az emberi egészség 
és biztonság kockázatainak megelőzése 
érdekében. Veszélyes jellemzőik miatt a 
veszélyes hulladékokat megfelelően kell 
kezelni, amely magába foglalja az egyedi 
és kiigazított gyűjtési és kezelési 
technikákat, a különleges ellenőrzéseket 
és célzott hulladék-nyomonkövethetőségi 
lehetőségeket. A veszélyes hulladékok 
valamennyi kezelőjének megfelelő 
képesítéssel és képzettséggel kell 
rendelkeznie.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott 11. módosítás visszaállítása módosított formában)

Módosítás: 40
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
17 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(17) A hasznosítás és az ártalmatlanítás 
fogalmmeghatározásait módosítani kell a 
két fogalom közötti egyértelmű 
különbségtétel biztosítása érdekében azon 
az alapon, hogy a két eljárás a gazdaságban 
felhasznált természeti erőforrások 
helyettesítése által környezeti hatásában 
rendkívül eltérő, és annak elismerésével, 
hogy a hulladék erőforrásként történő 

(17) A hasznosítás és az ártalmatlanítás 
fogalmmeghatározásait módosítani kell a 
két fogalom közötti egyértelmű 
különbségtétel biztosítása érdekében azon 
az alapon, hogy a két eljárás a gazdaságban 
felhasznált természeti erőforrások 
helyettesítése által környezeti hatásában 
rendkívül eltérő, és annak elismerésével, 
hogy a hulladék erőforrásként történő 
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felhasználása a környezet és az emberi 
egészség számára potenciális előnyökkel 
szolgál. Ezenkívül iránymutatásokat 
lehetne kidolgozni az olyan esetek 
egyértelművé tétele érdekében, amikor a 
fenti különbségtétel nehezen alkalmazható 
a gyakorlatban, vagy amikor a tevékenység
hasznosításként való besorolása nem 
egyeztethető össze az eljárás valós 
környezeti hatásával.

felhasználása a környezet és az emberi 
egészség számára potenciális előnyökkel 
szolgál. Ezenkívül kritériumokat kell 
kidolgozni az olyan esetek egyértelművé 
tétele érdekében, amikor a fenti 
különbségtétel nehezen alkalmazható a 
gyakorlatban, vagy amikor a tevékenység 
hasznosításként való besorolása nem 
egyeztethető össze az eljárás valós 
környezeti hatásával.

Or. en

(Az eljárási szabályzat 62. cikke (2) bekezdésének c) pontján alapuló és az első olvasat 
38/108/157/140/141 számú módosításaival összhangban álló új módosítás)

Indokolás

Egyes szerzők által a 8. cikk (2) bekezdéséhez fűzött új módosítással kapcsolatos. Amennyiben 
hatékonysági kritériumokat szabnak ebben az irányelvben a hulladékok elégetéséről, ugyanezt 
kell megtenni más újrahasznosítási műveletek kapcsán is, annak érdekében, hogy a valós 
újrahasznosítási műveleteket jobban meg lehessen különböztetni a színlelt újrahasznosítási 
műveletektől. Mivel az ilyen kritériumok alapvető fontosságú elemek, meg kell őket határozni 
az együttdöntés során.

Módosítás: 41
Karin Scheele

A Tanács közös álláspontja
17 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(17a) Hasznos és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő újrahasznosítás 
megköveteli többek között az ezen 
irányelvben megállapított feltételeknek 
való megfelelést, amelynek alapján a 
hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó 
kritériumok meghatározhatók.

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslathoz viszonyítva a közös álláspont 5. cikkének (1) bekezdése további 
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feltételeket épít be mint a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó kritériumok alapját. 
Ezeknek a feltételeknek a környezet és az egészség védelmének magas fokát kell lehetővé 
tenniük, és alkalmazani kell őket a hasznos újrafeldolgozás céljából is.

Módosítás: 42
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
18 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(18) Ebben az irányelvben meg kell 
határozni azt is, hogy a települési szilárd 
hulladék elégetése mely esetekben 
energiahatékony, és hogy azt mely 
esetekben lehet hasznosítási műveletnek 
tekinteni.

törölve

Or. en

(Az eljárási szabályzat 62. cikke (2) bekezdésének c) pontján alapuló és az első olvasat 83. 
számú módosításaival összhangban álló új módosítás)

Indokolás

A közös álláspont újraosztályozna egyes települési hulladékégetőket mint hasznosítási 
műveleteket, még ha azok nem is felelnek meg a legjobb rendelkezésre álló technológiának. 
Egy ilyen újraosztályozás további beruházást vonzana az égetőkbe, és ezáltal közvetlenül 
aláásná az újrafelhasználáshoz és újrafeldolgozáshoz szükséges beruházásokat, amely 
műveletek több energiát és természetes erőforrást takarítanak meg, mint amennyit az égetés 
„hasznosít”.  Minden ilyen újraosztályozást ezért törölni kell a közös álláspontból.  Az ilyen 
hatékonysági megfontolásokat megfelelőbben kell figyelembe venni az IPPC és a 
hulladékégetésről szóló irányelv felülvizsgálata során.

Módosítás: 43
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
20 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(20) Nem szabad összekeverni a hulladék (20) Nem szabad összekeverni a hulladék 
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fogalommeghatározásának különböző 
aspektusait, és szükség esetén megfelelő 
eljárásokat kell alkalmazni egyrészt azon 
melléktermékek kapcsán, amelyek nem 
hulladékok, másrészt azon hulladékok 
kapcsán, amelyek megszűnnek 
hulladéknak lenni. A hulladék 
fogalommeghatározás bizonyos 
aspektusainak részletesebb meghatározása 
érdekében az irányelvnek tisztáznia kell az 
alábbiakat:

fogalommeghatározásának különböző 
aspektusait, és szükség esetén megfelelő 
eljárásokat kell alkalmazni egyrészt azon 
melléktermékek kapcsán, amelyek nem 
hulladékok, másrészt azon hulladékok 
kapcsán, amelyek megszűnnek 
hulladéknak lenni. A hulladék 
fogalommeghatározás bizonyos 
aspektusainak részletesebb meghatározása 
érdekében az irányelvnek tisztáznia kell az 
alábbiakat:

– azok az anyagok vagy tárgyak, amelyek 
olyan előállítási folyamat során 
keletkeznek, amelynek elsődleges célja 
nem ezen anyagok vagy tárgyak előállítása, 
mely esetben minősülnek mellékterméknek 
és nem hulladéknak. Az arra vonatkozó 
döntés, hogy egy anyag nem hulladék, 
összehangolt megközelítésen kell, hogy 
alapuljon, amit rendszeresen naprakésszé 
kell tenni és csak akkor hozható meg, ha 
összhangban áll a környezet és az emberi 
egészség védelmével. Amennyiben egy 
környezetvédelmi licenc vagy az általános 
környezetvédelmi szabályok értelmében 
valamely melléktermék használata 
megengedett, a tagállamok ezt eszközként 
használhatják fel annak eldöntésére, hogy a 
környezet vagy az emberi egészség 
tekintetében nem várhatók-e negatív 
hatások; és

– azok az anyagok vagy tárgyak, amelyek 
olyan előállítási folyamat során 
keletkeznek, amelynek elsődleges célja 
nem ezen anyagok vagy tárgyak előállítása, 
mely esetben minősülnek mellékterméknek 
és nem hulladéknak. Az arra vonatkozó 
döntés, hogy egy anyag nem hulladék, 
összehangolt megközelítésen kell, hogy 
alapuljon, amit rendszeresen naprakésszé 
kell tenni és csak akkor hozható meg, ha 
összhangban áll a környezet és az emberi 
egészség védelmével. Amennyiben egy 
környezetvédelmi licenc vagy az általános 
környezetvédelmi szabályok értelmében 
valamely melléktermék használata 
megengedett, a tagállamok ezt eszközként 
használhatják fel annak eldöntésére, hogy a 
környezet vagy az emberi egészség 
tekintetében nem várhatók-e negatív 
hatások; és

– hogy bizonyos hulladékok mikor szűnnek 
meg hulladéknak lenni, a hulladékstátusz 
megszűnése tekintetében olyan kritériumok 
kidolgozása révén, amelyek magas fokú 
környezetvédelmet biztosítanak, valamint 
környezeti és gazdasági haszonnal járnak; 
többek között az építési és bontási 
hulladék, egyes hamu- és salakfajták, a 
fémhulladék, a komposzt, a papírhulladék 
és az üveg az olyan lehetséges 
hulladékkategóriák, amelyek 
vonatkozásában a hulladékstátusz 
megszűnése tekintetében előírásokat és 
kritériumokat kell meghatározni. A 
hulladékstátusz megszűnésének 
eléréséhez hasznosítási műveletként 

– hogy bizonyos hulladékok mikor szűnnek 
meg hulladéknak lenni, a hulladékstátusz 
megszűnése tekintetében olyan kritériumok 
kidolgozása révén, amelyek magas fokú 
környezetvédelmet biztosítanak, valamint 
környezeti és gazdasági haszonnal járnak; 
többek között az építési és bontási 
hulladék, egyes hamu- és salakfajták, a 
fémhulladék, a komposzt, a papírhulladék 
és az üveg az olyan lehetséges 
hulladékkategóriák, amelyek 
vonatkozásában a hulladékstátusz 
megszűnése tekintetében előírásokat és 
kritériumokat kell meghatározni.
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elegendő annak ellenőrzése, hogy a 
hulladék megfelel-e a hulladékstátusz 
megszűnésre vonatkozó kritériumoknak.

A melléktermékek és azon hulladék 
fogalmai, amelyek megszűnnek 
hulladéknak lenni, nem alkalmazandók a 
harmadik országokba irányuló, határokon 
átnyúló szállításokra. 

Or. en

(Az eljárási szabályzat 62. cikke (2) bekezdésének c) pontján alapuló új módosítás az első 
rész, a második rész új annyiban, hogy az első olvasatban áttekintést keres a nemzetközi 

kötelezettségekkel való koherencia biztosítása érdekében.)

Indokolás

Első rész: Az előadó 4. és 11. számú módosításaival összhangban, a hulladék csak akkor 
szűnhet meg hulladéknak lenni, amikor az újrafelhasználási, újrafeldolgozási vagy 
hasznosítási művelet befejeződik. A hulladék puszta ellenőrzése megfelel egy újrahasznosítási 
művelet befejezésének. 

Második rész: A melléktermékek és a már nem hulladéknak minősülő hulladék fogalmai nem 
ismertek az olyan, a hulladékokról szóló nemzetközi jogszabályokban, mint például a 
veszélyes és egyéb hulladékok határokon átnyúló szállításáról szóló Bázeli Egyezmény.  A 
nemzetközi kötelezettségeknek való teljes megfelelés biztosítása érdekében nem 
alkalmazandók a határokon átnyúló szállításokra.

Módosítás: 44
Jules Maaten

A Tanács közös álláspontja
20 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(20) Nem szabad összekeverni a hulladék 
fogalommeghatározásának különböző 
aspektusait, és szükség esetén megfelelő 
eljárásokat kell alkalmazni egyrészt azon 
melléktermékek kapcsán, amelyek nem 
hulladékok, másrészt azon hulladékok 
kapcsán, amelyek megszűnnek 
hulladéknak lenni. A hulladék 
fogalommeghatározás bizonyos 

(20) Nem szabad összekeverni a hulladék 
fogalommeghatározásának különböző 
aspektusait, és szükség esetén megfelelő 
eljárásokat kell alkalmazni egyrészt azon 
melléktermékek kapcsán, amelyek nem 
hulladékok, másrészt azon hulladékok 
kapcsán, amelyek megszűnnek 
hulladéknak lenni. A hulladék 
fogalommeghatározás bizonyos 
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aspektusainak részletesebb meghatározása 
érdekében az irányelvnek tisztáznia kell az 
alábbiakat:

aspektusainak részletesebb meghatározása 
érdekében az irányelvnek tisztáznia kell az 
alábbiakat:

– azok az anyagok vagy tárgyak, amelyek 
olyan előállítási folyamat során 
keletkeznek, amelynek elsődleges célja 
nem ezen anyagok vagy tárgyak előállítása, 
mely esetben minősülnek mellékterméknek 
és nem hulladéknak. Az arra vonatkozó 
döntés, hogy egy anyag nem hulladék, 
összehangolt megközelítésen kell, hogy 
alapuljon, amit rendszeresen naprakésszé 
kell tenni és csak akkor hozható meg, ha 
összhangban áll a környezet és az emberi 
egészség védelmével. Amennyiben egy 
környezetvédelmi licenc vagy az általános 
környezetvédelmi szabályok értelmében 
valamely melléktermék használata 
megengedett, a tagállamok ezt eszközként 
használhatják fel annak eldöntésére, hogy a 
környezet vagy az emberi egészség 
tekintetében nem várhatók-e negatív 
hatások; és

– azok az anyagok vagy tárgyak, amelyek 
olyan előállítási folyamat során 
keletkeznek, amelynek elsődleges célja 
nem ezen anyagok vagy tárgyak előállítása, 
mely esetben minősülnek mellékterméknek 
és nem hulladéknak. Az arra vonatkozó 
döntés, hogy egy anyag nem hulladék, 
összehangolt megközelítésen kell, hogy 
alapuljon, amit rendszeresen naprakésszé 
kell tenni és csak akkor hozható meg, ha 
összhangban áll a környezet és az emberi 
egészség védelmével. Amennyiben egy 
környezetvédelmi licenc vagy az általános 
környezetvédelmi szabályok értelmében 
valamely melléktermék használata 
megengedett, a tagállamok ezt eszközként 
használhatják fel annak eldöntésére, hogy a 
környezet vagy az emberi egészség 
tekintetében nem várhatók-e negatív 
hatások; és

– hogy bizonyos hulladékok mikor szűnnek 
meg hulladéknak lenni, a hulladékstátusz 
megszűnése tekintetében olyan kritériumok 
kidolgozása révén, amelyek magas fokú 
környezetvédelmet biztosítanak, valamint 
környezeti és gazdasági haszonnal járnak; 
többek között az építési és bontási 
hulladék, egyes hamu- és salakfajták, a 
fémhulladék, a komposzt, a papírhulladék 
és az üveg olyan lehetséges 
hulladékkategóriák, amelyek tekintetében 
előírásokat és kritériumokat kell 
meghatározni arra vonatkozóan, hogy a 
hulladék mikortól nem tekintendő 
hulladéknak. A hulladékstátusz 
megszűnésének eléréséhez hasznosítási 
műveletként elegendő annak ellenőrzése, 
hogy a hulladék megfelel-e a 
hulladékstátusz megszűnésre vonatkozó 
kritériumoknak.

– hogy bizonyos hulladékok mikor szűnnek 
meg hulladéknak lenni, a hulladékstátusz 
megszűnése tekintetében olyan kritériumok 
kidolgozása révén, amelyek magas fokú 
környezetvédelmet biztosítanak, valamint 
környezeti és gazdasági haszonnal járnak; 
többek között az építési és bontási 
hulladék, egyes hamufajták, a fémhulladék, 
a komposzt, a papírhulladék és az üveg 
olyan lehetséges hulladékkategóriák, 
amelyek tekintetében előírásokat és 
kritériumokat kell meghatározni arra 
vonatkozóan, hogy a hulladék mikortól 
nem tekintendő hulladéknak. A 
hulladékstátusz megszűnésének eléréséhez 
hasznosítási műveletként elegendő annak 
ellenőrzése, hogy a hulladék megfelel-e a 
hulladékstátusz megszűnésre vonatkozó 
kritériumoknak.

Or. en
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Indokolás

Mivel egyes salakfajtákat inkább tipikus melléktermékként kell tekinteni, mintsem 
hulladéknak, a salak potenciális anyagok jegyzékébe való felvételét a hulladékstátusz 
megszűnésének kritériumával szemben meg kell fontolni az értékelés szempontjából.

Módosítás: 45
Anne Ferreira

A Tanács közös álláspontja
20 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(20) Nem szabad összekeverni a hulladék 
fogalommeghatározásának különböző 
aspektusait, és szükség esetén megfelelő 
eljárásokat kell alkalmazni egyrészt azon 
melléktermékek kapcsán, amelyek nem 
hulladékok, másrészt azon hulladékok 
kapcsán, amelyek megszűnnek 
hulladéknak lenni. A hulladék 
fogalommeghatározása bizonyos 
aspektusainak elkülönítése érdekében az 
irányelvnek tisztáznia kell az alábbiakat:

(20) Nem szabad összekeverni a hulladék 
fogalommeghatározásának különböző 
aspektusait, és megfelelő eljárásokat kell 
alkalmazni azon hulladékok kapcsán, 
amelyek megszűnnek hulladéknak lenni. A 
hulladék fogalommeghatározása bizonyos 
aspektusainak elkülönítése érdekében az 
irányelvnek tisztáznia kell az alábbiakat:

– azok az anyagok vagy tárgyak, amelyek 
olyan előállítási folyamat során 
keletkeznek, amelynek elsődleges célja 
nem ezen anyagok vagy tárgyak 
előállítása, mely esetben minősülnek 
mellékterméknek és nem hulladéknak. Az 
arra vonatkozó döntés, hogy egy anyag 
nem hulladék, összehangolt 
megközelítésen kell, hogy alapuljon, amit 
rendszeresen naprakésszé kell tenni és 
csak akkor hozható meg, ha összhangban 
áll a környezet és az emberi egészség 
védelmével. Amennyiben egy 
környezetvédelmi licenc vagy az általános 
környezetvédelmi szabályok értelmében 
valamely melléktermék használata 
megengedett, a tagállamok ezt eszközként 
használhatják fel annak eldöntésére, hogy 
a környezet vagy az emberi egészség 
tekintetében nem várhatók-e negatív 
hatások; és



PE402.733v01-00 16/74 AM\711129HU.doc

HU

– hogy bizonyos hulladékok mikor szűnnek 
meg hulladéknak lenni, a hulladékstátusz 
megszűnése tekintetében olyan kritériumok 
kidolgozása révén, amelyek magas fokú 
környezetvédelmet biztosítanak, valamint 
környezeti és gazdasági haszonnal járnak; 
többek között az építési és bontási 
hulladék, egyes hamu- és salakfajták, a 
fémhulladék, a komposzt, a papírhulladék 
és az üveg az olyan lehetséges 
hulladékkategóriák, amelyek 
vonatkozásában a hulladékstátusz 
megszűnése tekintetében előírásokat és 
kritériumokat kell meghatározni. A 
hulladékstátusz megszűnésének eléréséhez 
hasznosítási műveletként elegendő annak 
ellenőrzése, hogy a hulladék megfelel-e a 
hulladékstátusz megszűnésre vonatkozó 
kritériumoknak.

hogy bizonyos hulladékok mikor szűnnek 
meg hulladéknak lenni, a hulladékstátusz 
megszűnése tekintetében olyan kritériumok 
kidolgozása révén, amelyek magas fokú 
környezetvédelmet biztosítanak, valamint 
környezeti és gazdasági haszonnal járnak; 
többek között az építési és bontási 
hulladék, egyes hamu- és salakfajták, a 
fémhulladék, a komposzt, a papírhulladék 
és az üveg az olyan lehetséges 
hulladékkategóriák, amelyek 
vonatkozásában a hulladékstátusz 
megszűnése tekintetében előírásokat és 
kritériumokat kell meghatározni. A 
hulladékstátusz megszűnésének eléréséhez 
hasznosítási műveletként elegendő annak 
ellenőrzése, hogy a hulladék megfelel-e a 
hulladékstátusz megszűnésre vonatkozó 
kritériumoknak.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által közzétett iránymutatások (2007. február 21.) képezik az e kérdés tisztázására 
és a lehetséges jogi eljárások elkerülésére szolgáló vonatkozó keretet.  A Tanács közös 
álláspontjában szereplő meghatározás nagyobb zavart kelthetne és a hulladék 
melléktermékként történő nem kívánatos újraosztályozásához vezethetne.

Módosítás: 46
Adriana Poli Bortone

A Tanács közös álláspontja
20 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás:

(20) Nem szabad összekeverni a hulladék 
fogalommeghatározásának különböző 
aspektusait, és szükség esetén megfelelő 
eljárásokat kell alkalmazni egyrészt azon 
melléktermékek kapcsán, amelyek nem 
hulladékok, másrészt azon hulladékok 
kapcsán, amelyek megszűnnek 
hulladéknak lenni. A hulladék 
fogalommeghatározás bizonyos 
aspektusainak részletesebb meghatározása 

(20) Nem szabad összekeverni a hulladék 
fogalommeghatározásának különböző 
aspektusait, és szükség esetén megfelelő 
eljárásokat kell alkalmazni egyrészt azon 
melléktermékek kapcsán, amelyek nem 
hulladékok, másrészt azon hulladékok 
kapcsán, amelyek megszűnnek 
hulladéknak lenni. A hulladék 
fogalommeghatározás bizonyos 
aspektusainak részletesebb meghatározása 
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érdekében az irányelvnek tisztáznia kell az 
alábbiakat:

érdekében az irányelvnek tisztáznia kell az 
alábbiakat:

– azok az anyagok vagy tárgyak, amelyek 
olyan előállítási folyamat során 
keletkeznek, amelynek elsődleges célja 
nem ezen anyagok vagy tárgyak előállítása, 
mely esetben minősülnek mellékterméknek 
és nem hulladéknak. Az arra vonatkozó 
döntés, hogy egy anyag nem hulladék, 
összehangolt megközelítésen kell, hogy 
alapuljon, amit rendszeresen naprakésszé 
kell tenni és csak akkor hozható meg, ha 
összhangban áll a környezet és az emberi 
egészség védelmével. Amennyiben egy 
környezetvédelmi licenc vagy az általános 
környezetvédelmi szabályok értelmében 
valamely melléktermék használata 
megengedett, a tagállamok ezt eszközként 
használhatják fel annak eldöntésére, hogy a 
környezet vagy az emberi egészség 
tekintetében nem várhatók-e negatív 
hatások; és

– azok az anyagok vagy tárgyak, amelyek 
olyan előállítási folyamat során 
keletkeznek, amelynek elsődleges célja 
nem ezen anyagok vagy tárgyak előállítása, 
mely esetben minősülnek mellékterméknek 
és nem hulladéknak. Az arra vonatkozó 
döntés, hogy egy anyag nem hulladék, 
összehangolt megközelítésen kell, hogy 
alapuljon, amit rendszeresen naprakésszé 
kell tenni és csak akkor hozható meg, ha 
összhangban áll a környezet és az emberi 
egészség védelmével. Amennyiben egy 
környezetvédelmi licenc vagy az általános 
környezetvédelmi szabályok értelmében 
valamely melléktermék használata 
megengedett, a tagállamok ezt eszközként 
használhatják fel annak eldöntésére, hogy a 
környezet vagy az emberi egészség 
tekintetében nem várhatók-e negatív 
hatások; és

– hogy bizonyos hulladékok mikor szűnnek 
meg hulladéknak lenni, a hulladékstátusz 
megszűnése tekintetében olyan kritériumok 
kidolgozása révén, amelyek magas fokú 
környezetvédelmet biztosítanak, valamint 
környezeti és gazdasági haszonnal járnak; 
többek között az építési és bontási 
hulladék, egyes hamu- és salakfajták, a 
fémhulladék, a komposzt, a papírhulladék 
és az üveg az olyan lehetséges 
hulladékkategóriák, amelyek 
vonatkozásában a hulladékstátusz 
megszűnése tekintetében előírásokat és 
kritériumokat kell meghatározni. A 
hulladékstátusz megszűnésének eléréséhez 
hasznosítási műveletként elegendő annak 
ellenőrzése, hogy a hulladék megfelel-e a 
hulladékstátusz megszűnésre vonatkozó 
kritériumoknak.

– hogy bizonyos hulladékok mikor szűnnek 
meg hulladéknak lenni, a hulladékstátusz 
megszűnése tekintetében olyan kritériumok 
kidolgozása révén, amelyek magas fokú 
környezetvédelmet biztosítanak, valamint 
környezeti és gazdasági haszonnal járnak; 
többek között az építési és bontási 
hulladék, egyes hamu- és salakfajták, a 
fémhulladék, a komposzt, a papírhulladék 
és az üveg, valamint olyan egyéb 
hulladékkategóriák, amelyek 
egyértelműen meghatározhatók, meglévő 
európai technikai szabványok útján is. A 
hulladékstátusz megszűnésének eléréséhez 
hasznosítási műveletként elegendő annak 
ellenőrzése, hogy a hulladék megfelel-e a 
hulladékstátusz megszűnésre vonatkozó 
kritériumoknak.

Or. en
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Indokolás

Világosnak kell lennie, hogy a hulladék státusz megszűnését csak konkrétan kiválasztott és
egyértelműen meghatározható hulladékáramok kivételeként kell alkalmazni. Az európai 
technikai szabványok biztos alapot nyújtanak a konkrét hulladékkategóriák 
meghatározásához, illetve azok technikai és környezeti jellemzőiről szóló információk 
összegyűjtéséhez.

Módosítás: 47
Vittorio Prodi

A Tanács közös álláspontja
20 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(20) Nem szabad összekeverni a hulladék 
fogalommeghatározásának különböző 
aspektusait, és szükség esetén megfelelő 
eljárásokat kell alkalmazni egyrészt azon 
melléktermékek kapcsán, amelyek nem 
hulladékok, másrészt azon hulladékok 
kapcsán, amelyek megszűnnek 
hulladéknak lenni. A hulladék 
fogalommeghatározás bizonyos 
aspektusainak részletesebb meghatározása 
érdekében az irányelvnek tisztáznia kell az 
alábbiakat:

(20) Nem szabad összekeverni a hulladék 
fogalommeghatározásának különböző 
aspektusait, és szükség esetén megfelelő 
eljárásokat kell alkalmazni egyrészt azon 
melléktermékek kapcsán, amelyek nem 
hulladékok, másrészt azon hulladékok 
kapcsán, amelyek megszűnnek 
hulladéknak lenni. A hulladék 
fogalommeghatározás bizonyos 
aspektusainak részletesebb meghatározása 
érdekében az irányelvnek tisztáznia kell az 
alábbiakat:

– azok az anyagok vagy tárgyak, amelyek 
olyan előállítási folyamat során 
keletkeznek, amelynek elsődleges célja 
nem ezen anyagok vagy tárgyak előállítása, 
mely esetben minősülnek mellékterméknek 
és nem hulladéknak. Az arra vonatkozó 
döntés, hogy egy anyag nem hulladék, 
összehangolt megközelítésen kell, hogy 
alapuljon, amit rendszeresen naprakésszé 
kell tenni és csak akkor hozható meg, ha 
összhangban áll a környezet és az emberi 
egészség védelmével. Amennyiben egy 
környezetvédelmi licenc vagy az általános 
környezetvédelmi szabályok értelmében 
valamely melléktermék használata 
megengedett, a tagállamok ezt eszközként 
használhatják fel annak eldöntésére, hogy a 
környezet vagy az emberi egészség 

– azok az anyagok vagy tárgyak, amelyek 
olyan előállítási folyamat során 
keletkeznek, amelynek elsődleges célja 
nem ezen anyagok vagy tárgyak előállítása, 
mely esetben minősülnek mellékterméknek 
és nem hulladéknak. Az arra vonatkozó 
döntés, hogy egy anyag nem hulladék, 
összehangolt megközelítésen kell, hogy 
alapuljon, amit rendszeresen naprakésszé 
kell tenni és csak akkor hozható meg, ha 
összhangban áll a környezet és az emberi 
egészség védelmével. Amennyiben egy 
környezetvédelmi licenc vagy az általános 
környezetvédelmi szabályok értelmében 
valamely melléktermék használata 
megengedett, a tagállamok ezt eszközként 
használhatják fel annak eldöntésére, hogy a 
környezet vagy az emberi egészség 
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tekintetében nem várhatók-e negatív 
hatások; és

tekintetében nem várhatók-e negatív 
hatások; és

– hogy bizonyos hulladékok mikor szűnnek 
meg hulladéknak lenni, a hulladékstátusz 
megszűnése tekintetében olyan kritériumok 
kidolgozása révén, amelyek magas fokú 
környezetvédelmet biztosítanak, valamint 
környezeti és gazdasági haszonnal járnak; 
többek között az építési és bontási 
hulladék, egyes hamu- és salakfajták, a 
fémhulladék, a komposzt, a papírhulladék 
és az üveg az olyan lehetséges 
hulladékkategóriák, amelyek 
vonatkozásában a hulladékstátusz 
megszűnése tekintetében előírásokat és 
kritériumokat kell meghatározni. A 
hulladékstátusz megszűnésének eléréséhez 
hasznosítási műveletként elegendő annak 
ellenőrzése, hogy a hulladék megfelel-e a 
hulladékstátusz megszűnésre vonatkozó 
kritériumoknak.

– hogy bizonyos hulladékok mikor szűnnek 
meg hulladéknak lenni, a hulladékstátusz 
megszűnése tekintetében olyan kritériumok 
kidolgozása révén, amelyek magas fokú 
környezetvédelmet biztosítanak, valamint 
környezeti és gazdasági haszonnal járnak; 
többek között az építési és bontási 
hulladék, egyes hamu- és salakfajták, a 
fémhulladék, a komposzt, a papírhulladék 
és az üveg, valamint magas nem 
értintetlen biomassza tartalmú, 
osztályozott alternatív üzemanyagok. A 
hulladékstátusz megszűnésének eléréséhez 
hasznosítási műveletként elegendő annak 
ellenőrzése, hogy a hulladék megfelel-e a 
hulladékstátusz megszűnésre vonatkozó 
kritériumoknak.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a piacok torzulását az érintetlen biomassza 
energia célú felhasználásával, szükséges ösztönözni a magas nem érintetlen biomassza 
tartalmú alternatív üzemanyagok használatát. Az ilyen biomassza rész szén-dioxid semleges. 
Egyes ilyen típusú üzemanyagok olyan jó minőséggel bírnak, ami alkalmassá teszi őket arra, 
hogy ellenőrzött ipari üzemekben használják őket hagyományos (fosszilis) üzemanyagok 
helyettesítőjeként. Ez elsődleges természeti erőforrásokat (pl. szén, "érintetlen biomassza"), 
szén-dioxid kibocsátást takarít meg, és hozzájárul az EU-hoz. 

Módosítás: 48
Karin Scheele

A Tanács közös álláspontja
20 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(20a) A hulladékstátusz megszűnésének 
nem szabad, hogy összességében káros 
hatása legyen a környezetre vagy az 
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egészségre az anyag vagy a tárgy 
használatából kifolyólag. Ez minden 
esetben azt jelenti, hogy a másodlagos 
termékek nem tartalmazhatnak jelentősen 
magasabb szintű szennyező anyagokat, 
mint az összehasonlítható elsődleges 
nyersanyagok. Minsőgbiztosítási rendszert 
kell használni ezen kritérium 
alkalmazására.

Or. de

(A közös álláspont módosítja a hulladékstátusz megszűnéséről szóló cikket. Ez 
egyértelműsítést tesz szükségessé.).

Indokolás

A hulladékstátusz megszűnése nem károsíthatja a környezetet vagy az egészséget. A szennyező 
anyagok valamely termékbe való beépítése azonban azt eredményezheti, hogy a szennyező 
anyagok elterjednek a környezetben. Például katódsugárcsőből származó tisztított ólomüveg 
ipari építőanyagokhoz való használata a lebontás idején ólom jövőbeli felszabadulását 
eredményezheti. Ez nem jelentené a másodlagos termékek tartós felhasználását.

Módosítás: 49
Karl-Heinz Florenz

A Tanács közös álláspontja
22 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(22) A hulladék fogalommeghatározása 
alapján, a bizonyosság és az összhang 
előmozdítása érdekében a Bizottság 
iránymutatásokat fogadhat el annak 
érdekében, hogy bizonyos esetekben 
pontosan meghatározza, hogy egy anyag 
vagy tárgy mikor válik hulladékká. Ilyen 
iránymutatásokat lehet kidolgozni többek 
között az elektromos és elektronikus 
berendezések, valamint a járművek 
tekintetében is.

(22) A hulladék fogalommeghatározása 
alapján, a bizonyosság és az összhang 
előmozdítása érdekében a Bizottságnak 
intézkedéseket kell elfogadnia annak 
érdekében, hogy bizonyos esetekben 
pontosan meghatározza, hogy egy anyag 
vagy tárgy mikor válik hulladékká. Ilyen 
intézkedéseket kell kidolgozni többek 
között az elektromos és elektronikus 
berendezések, valamint a járművek 
tekintetében is.

Or. en
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Indokolás

A 17. számú módosításra és a 103., első olvasatbeli megállapodásra utal.

Módosítás: 50
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
22 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(22) A hulladék fogalommeghatározása 
alapján, a bizonyosság és az 
összeegyeztethetőség előmozdítása 
érdekében a Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak érdekében, hogy 
bizonyos esetekben pontosan 
meghatározza, hogy egy anyag vagy tárgy 
mikor válik hulladékká. Ilyen 
iránymutatásokat lehet kidolgozni többek 
között az elektromos és elektronikus 
berendezések, valamint a járművek 
tekintetében is.

(22) A hulladék fogalommeghatározása 
alapján, a bizonyosság és az 
összeegyeztethetőség előmozdítása 
érdekében a Bizottság iránymutatásokat 
fogadhat el annak érdekében, hogy 
bizonyos esetekben pontosan 
meghatározza, hogy egy anyag vagy tárgy 
mikor válik hulladékká. Ilyen 
iránymutatásokat kell sürgősen kidolgozni 
többek között az elektromos és 
elektronikus berendezések, valamint a 
járművek tekintetében is annak érdekében, 
hogy megszüntessék a hulladékszállításra 
vonatkozó jogszabályokban a 
joghézagokat. 

Or. en

(Az eljárási szabályzat 62. cikke (2) bekezdésének c) pontján alapuló új módosítás)

Indokolás

Hatalmas mennyiségben szállítják Afrikába elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékát újrafelhasználásként álcázva, hogy aztán ott megszabaduljanak tőle. Régi hajók 
teszik meg utolsó útjukat Ázsiába, hogy aztán az emberi egészségre és a környezetre nézve 
elfgadhatatlan körülmények között kiselejtezzék őket. Már régen esedékes, hogy a Bizottság 
iránymutatásokat fejlesszen ki a hulladékszállítás szabályozásában a hulladék definíciójával 
kapcsolatban meglévő joghézagok megszüntetésére.
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Módosítás: 51
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
26 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(26) Ezen irányelvnek hozzá kell járulnia 
ahhoz, hogy az EU közelebb kerüljön a 
hulladékkeletkezés megelőzésére és a 
hulladék erőforrásként történő 
felhasználására törekvő „újrafeldolgozó 
társadalomhoz”. Különösen a hatodik 
közösségi környezetvédelmi cselekvési 
program sürgeti a hulladékoknak a 
keletkezés helyén történő szétválasztását, 
kiemelt hulladékáramok gyűjtését és 
újrafeldolgozását célzó intézkedéseket. 
Ezzel a célkitűzéssel összhangban és a 
hasznosítási potenciál előmozdításának 
vagy javításának eszközeként a hulladékot 
a legjobb általános környezeti eredménnyel 
járó hasznosítási műveletet megelőzően –
amennyiben az műszaki, környezetvédelmi 
és gazdasági szempontból kivitelezhető –
elkülönítve kell gyűjteni.

(26) Ezen irányelvnek hozzá kell járulnia 
ahhoz, hogy az EU közelebb kerüljön a 
hulladékkeletkezés megelőzésére és a 
hulladék erőforrásként történő 
felhasználására törekvő „újrafeldolgozó 
társadalomhoz”. Különösen a hatodik 
közösségi környezetvédelmi cselekvési 
program sürgeti a hulladékoknak a 
keletkezés helyén történő szétválasztását, 
kiemelt hulladékáramok gyűjtését és 
újrafeldolgozását célzó intézkedéseket. 
Ezzel a célkitűzéssel összhangban és a 
hasznosítási potenciál előmozdításának 
vagy javításának eszközeként a hulladékot 
a legjobb általános környezeti eredménnyel 
járó hasznosítási műveletet megelőzően –
amennyiben az műszaki, környezetvédelmi 
és gazdasági szempontból kivitelezhető –
elkülönítve kell gyűjteni és a veszélyes 
összetevőket el kell különíteni a 
hulladékáramtól.

Or. en

(Az eljárási szabályzat 62. cikke (2) bekezdésének c) pontján alapuló és az első olvasat 54. 
számú módosításával összhangban álló új módosítás)

Indokolás

A veszélyes összetevők elkülönítése, ahol lehetséges, javítja a hasznosítás lehetőségeit. A 
veszélyes összetevőket ki kell venni a gazdasági körforgásból, és azok nem szennyezhetik a 
hasznosítást követően keletkező új termékeket.
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Módosítás: 52
Eija-Riitta Korhola

A Tanács közös álláspontja
26 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(26a) A tagállamoknak nem kellene 
támogatniuk a másodlagos nyersanyagok 
elégetését (elkülönített újrafeldolgozott 
anyagok, mint például hasznosított papír) 
az újrafeldolgozó társadalom céljával 
összhangban.

Or. en

Indokolás

Miután a Bizottság közzzétette az éghajlatváltozás terén szükséges fellépésről és a megújuló 
energiaforrásokról szóló csomagot, különösen a megújuló forrásokból előállított energia 
támogatásáról szóló irányelvre irányuló javaslatot, fontos látni, hogy a gazdasági eszközöket 
nem olyan módon használják fel, ami a hulladékhierarchiát feleslegessé tenné.

Módosítás: 53
Cristiana Muscardini

A Tanács közös álláspontja
26 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(26a) A tagállamoknak a környezet 
védelme megfelelő szintjének fenntartása 
mellett biztosítaniuk kell elegendő és 
költséghatékony kezelési lehetőséget az 
újrafeldolgozási folyamatból származó 
hulladék vonatkozásában, annak 
elismerése jegyében, hogy az 
újrafeldolgozó létesítmények a végső 
ártalmatlanítás mértéke csökkentéséhez 
kulcsfontosságú hozzájárulást 
teljesítenek. Az ilyen maradványhulladék 
fontos szűk keresztmetszetet képvisel az 
újrafeldolgozó kapacitás további 
növelésében és az illetékes hatóságoknak 
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meg kell tenniük a szükséges intézkedést, 
az „újrafeldolgozó társadalom” elérésére 
vonatkozó célnak megfelelően.

Or. en

(9. számú módosítás, az EP első olvasata)

Indokolás

A módosítás egyértelműsíti, hogy az újrafeldolgozási műveletekből származó „másodlagos 
hulladékot” meg kell tervezni az újrafeldologzó társadalom megvalósítása és vezető piacok 
létrehozása érdekében az EU-ban.

Módosítás: 54
Eija-Riitta Korhola

A Tanács közös álláspontja
26b preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(26b) A tagállamoknak a környezet 
védelme megfelelő szintjének fenntartása 
mellett biztosítaniuk kell elegendő és 
költséghatékony kezelési lehetőséget az 
újrafeldolgozási folyamatból származó 
hulladék vonatkozásában, annak 
elismerése jegyében, hogy az 
újrafeldolgozó létesítmények a végső 
ártalmatlanítás mértéke csökkentéséhez 
kulcsfontosságú hozzájárulást 
teljesítenek. Az ilyen maradványhulladék 
fontos szűk keresztmetszetet képvisel az 
újrafeldolgozó kapacitás további 
növelésében és az illetékes hatóságoknak 
meg kell tenniük a szükséges intézkedést, 
az „újrafeldolgozó társadalom” elérésére 
vonatkozó célnak megfelelően.

Or. en

(EP első olvasat, 9. módosítás)
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Indokolás

A módosítás egyértelműsíti, hogy az újrafeldolgozási műveletekből származó „másodlagos 
hulladékot” meg kell tervezni az újrafeldologzó társadalom megvalósítása és vezető piacok 
létrehozása érdekében az EU-ban.

Módosítás: 55
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
28 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(28) A hulladékhierarchia alkotja általában 
a legjobb általános környezeti választási 
lehetőséget a hulladékkal kapcsolatos 
jogszabályok és politikák területén, 
ugyanakkor egyes hulladékáramok 
esetében szükséges lehet az ilyen 
hierarchiától való eltérés, amennyiben azt 
többek között a műszaki kivitelezhetőség, a 
gazdasági életképesség és a 
környezetvédelem indokolja.

(28) A hulladékhierarchia általában 
priortiási sorrendet állapít meg arról, 
hogy mi alkotja a legjobb általános 
környezeti választási lehetőséget a 
hulladékkal kapcsolatos jogszabályok és 
politikák területén, ugyanakkor egyes 
hulladékáramok esetében szükséges lehet 
az ilyen hierarchiától való eltérés, 
amennyiben azt többek között a műszaki 
kivitelezhetőség, a gazdasági életképesség 
és a környezetvédelem indokolja.

Or. en

(Az eljárási szabályzat 62. cikke (2) bekezdésének c) pontján alapuló új módosítás)

Indokolás

A hierarchia mint olyan nem a legjobb környezetvédelmi opció a hulladékokra vonatkozó 
jogszabályalkotásban, de prioritási listát ad meg, hogy meghatározza a legjobb 
környezetvédelmi opciót.
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Módosítás: 56
Eija-Riitta Korhola

A Tanács közös álláspontja
28 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A megújuló energia támogatásának 
összhangban kell állnia más közösségi 
célkitűzésekkel, különös tekintettel a 
hulladékkezelés hierarchiájára. Ennek 
megfelelően a megújuló energia 
támogatási rendszerében nem lesz 
támogatható az el nem különített 
települési hulladék elégetése, amennyiben 
az a hierarchiával ellentétes.

Or. en

Indokolás

Miután a Bizottság közzzétette az éghajlatváltozás terén szükséges fellépésről és a megújuló 
energiaforrásokról szóló csomagot, különösen a megújuló forrásokból előállított energia 
támogatásáról szóló irányelvre irányuló javaslatot, fontos látni, hogy a gazdasági eszközöket 
nem olyan módon használják fel, ami a hulladékhierarchiát feleslegessé tenné.

Módosítás: 57
Karl-Heinz Florenz

A Tanács közös álláspontja
29 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(29) Annak érdekében, hogy a Közösség 
egésze önellátóvá válhasson a 
hulladékártalmatlanítás és a 
háztartásokból összegyűjtött vegyes 
települési hulladék hasznosítása 
tekintetében, valamint annak érdekében, 
hogy a tagállamok egyénileg képessé 
váljanak lépések megtételére e cél elérése 
érdekében, rendelkezni kell a 
hulladékártalmatlanító létesítmények és a 
háztartásokból összegyűjtött vegyes 

(29) A közelség elve szerint az 
ártalmatlanításra szánt hulladékot a 
legközelebb fekvő létesítmények egyikében 
kell kezelni a legmegfelelőbb 
módszerekkel és technológiákkal a 
környezet és a közegészség magas szintű 
védelme érdekében. A tagállamoknak 
megfelelő intézkedéseket kell hozniuk a 
többi tagállammal együttműködésben az 
ártalmatlanítási létesítmények integrált és 
megfelelő hálózatának létrehozása 
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települési hulladékokat hasznosító 
létesítmények együttműködési 
hálózatának létrehozásáról, figyelembe 
véve a földrajzi adottságokat és a hulladék 
bizonyos típusainak esetében szükséges 
speciális létesítményeket.

érdekében, figyelembe véve az elérhető 
legjobb technikákat.

Or. en

(EP első olvasat, 109. módosítás szellemében)

Indokolás

A Közösségben végzett hulladékkezelést nem nemzeti határokkal kell meghatározni, hanem az 
általában környezetvédelmileg legeredményesebb kezelési művelettel. A belső piac mindig is a 
motorja volt a magas szintű és harmonizált környezetvédelmi előírásoknak.  Korlátozásokra 
van azonban szükség a hulladékártalmatlanítás tekintetében. A közelség elve biztosítja, hogy 
az ártalmatlanításra szánt hulladék szükségtelen, nagy távolságra történő szállítását, amely 
nem szolgál hasznos célt, elkerüljék.

Módosítás: 58
Karl-Heinz Florenz

A Tanács közös álláspontja
32 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(32) A hulladékhierarchiának megfelelően 
és a hulladéklerakókban elhelyezett 
hulladékból származó, üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának csökkentése 
céljából, fontos a biohulladék elkülönített 
gyűjtésének és megfelelő kezelésének 
megkönnyítése a környezetvédelmi 
szempontból biztonságos komposzt és 
egyéb, biohulladékon alapuló anyagok 
előállítása érdekében. A Bizottság – a 
biohulladék-gazdálkodás értékelését 
követően – adott esetben jogalkotási 
intézkedésekre tesz javaslatokat.

(32) A hulladékhierarchiának megfelelően 
és a hulladéklerakókban elhelyezett 
hulladékból származó, üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának csökkentése 
céljából, fontos a biohulladék elkülönített 
gyűjtésének és megfelelő kezelésének 
megkönnyítése a környezetvédelmi 
szempontból biztonságos komposzt és 
egyéb, biohulladékon alapuló anyagok 
előállítása érdekében. E célból különös 
kritériumokat kell meghatározni ebben az 
irányelvben a biohulladék 
összegyűjtésére, felhasználására és 
kezelésére.

Or. en
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Indokolás

Az EP első olvasata szerint a biohulladékokra vonatkozó valamennyi kritériumot meg kell 
határozni ebben az irányelvben.

Módosítás: 59
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
32 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(32) A hulladékhierarchiának megfelelően 
és a hulladéklerakókban elhelyezett 
hulladékból származó, üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának csökkentése 
céljából, fontos a biohulladék elkülönített 
gyűjtésének és megfelelő kezelésének 
megkönnyítése a környezetvédelmi 
szempontból biztonságos komposzt és 
egyéb, biohulladékon alapuló anyagok 
előállítása érdekében. A Bizottság – a 
biohulladék-gazdálkodás értékelését 
követően – adott esetben jogalkotási 
intézkedésekre tesz javaslatokat.

(32) A hulladékhierarchiának megfelelően 
és a hulladéklerakókban elhelyezett 
hulladékból származó, üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának csökkentése 
céljából, fontos a biohulladék elkülönített 
gyűjtésének és megfelelő kezelésének 
biztosítása a környezetvédelmi 
szempontból biztonságos komposzt és 
egyéb, biohulladékon alapuló anyagok 
előállítása érdekében. A tagállamoknak 
külön gyűjtőrendszereket kell 
létrehozniuk a biohulladék számára. A 
Bizottság – a biohulladék-gazdálkodás 
értékelését követően – adott esetben 
jogalkotási célokra tesz javaslatokat.

Or. en

(Az eljárási szabályzat 62. cikke (2) bekezdésének c) pontján alapuló és az első olvasat 
112/138. számú módosításaival összhangban álló új módosítás)

Indokolás

Nem szabad a tagállamok belátására bízni, hogy tegyenek-e intézkedést a biohulladékról. 
Eleget tudunk már a komposztálás előnyeiről ahhoz, hogy konkrét intézkedést követeljünk meg 
most rögtön. A tagállamokat kötelezni kell külön gyűjtőrendszerek létrehozására a 
biohulladék számára. A bizottsági tanulmánynak ehelyett arra kell szolgálnia, hogy 
megalapozza a minimumcélok megfelelő szintjét.



AM\711129HU.doc 29/74 PE402.733v01-00

HU

Módosítás: 60
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
36 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(36) Az 1013/2006/EK rendeletnek 
megfelelően a tagállamok meghozhatják a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy megakadályozzák az olyan 
hulladékszállítást, amely nincs 
összhangban a hulladékgazdálkodási 
terveikkel. A rendelettől eltérve a 
tagállamok korlátozhatják a hasznosításra 
szolgáló létesítménynek minősülő
hulladékégetőkbe irányuló bejövő 
hulladékszállítmányokat, ha megállapításra 
került, hogy emiatt a tagállamon belül 
keletkezett hulladékot ártalmatlanítani 
kellene, vagy azt olyan módon kellene 
kezelni, amely nem felel meg a 
hulladékgazdálkodási terveiknek. 
Elfogadott, hogy egyes tagállamok esetleg 
nem képesek területükön a végleges 
hasznosító létesítmények teljes skáláját 
magában foglaló hálózatot kialakítani.

(36) Az 1013/2006/EK rendeletnek 
megfelelően a tagállamok meghozhatják a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy megakadályozzák az olyan 
hulladékszállítást, amely nincs 
összhangban a hulladékgazdálkodási 
terveikkel. A rendelettől eltérve a 
tagállamok korlátozhatják a 
hulladékégetőkbe irányuló bejövő 
hulladékszállítmányokat, ha megállapításra 
került, hogy emiatt a tagállamon belül 
keletkezett hulladékot ártalmatlanítani 
kellene, vagy azt olyan módon kellene 
kezelni, amely nem felel meg a 
hulladékgazdálkodási terveiknek. 
Elfogadott, hogy egyes tagállamok esetleg 
nem képesek területükön a végleges 
hasznosító létesítmények teljes skáláját 
magában foglaló hálózatot kialakítani.

Or. en

(Az eljárási szabályzat 62. cikke (2) bekezdésének c) pontján alapuló és az első olvasat 83. 
számú módosításaival összhangban álló új módosítás)

Indokolás

A közös álláspont újra osztályozna egyes települési hulladékégetőket mint hasznosítási 
műveleteket, még ha azok nem is felelnek meg a legjobb rendelkezésre álló technológiának. 
Egy ilyen újraosztályozás további beruházást vonzana az égetőkbe, és ezáltal közvetlenül 
aláásná az újrafelhasználás és újarahasznosításhoz szükséges beruházásokat, amely 
műveletek több energiát és természetes erőforrást takarítanak meg, mint amennyit az égetés 
„hasznosít”.  Minden ilyen újraosztályozást ezért törölni kell a közös álláspontból.  Az ilyen 
hatékonysági megfontolásokat megfelelőbben kell figyelembe venni az IPPC és a 
hulladékégetésről szóló irányelv felülvizsgálata során.
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Módosítás: 61
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
37 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(37) A hulladékmegelőzés érdekében 
hozott intézkedések tagállami 
végrehajtásának javítása, és az e területtel 
kapcsolatos helyes gyakorlat cseréjének 
megkönnyítése érdekében meg kell
erősíteni a hulladékmegelőzéssel
kapcsolatos rendelkezéseket, a tagállamok 
számára pedig be kell vezetni a főbb 
környezeti hatásokra összpontosító és a 
termékek és anyagok teljes életciklusát 
tekintetbe vevő hulladékmegelőzési 
programok kidolgozásának kötelezettségét. 
Az ilyen intézkedéseknek a gazdasági 
növekedés és a hulladékkeletkezés által 
okozott környezeti hatások közötti 
összefüggés megbontását kell célul 
tűzniük. Az érdekeltek és a közvélemény 
számára lehetőséget kell biztosítani a 
programok kidolgozásában való 
részvételre, valamint a környezettel 
kapcsolatos egyes tervek és programok 
kidolgozásánál a nyilvánosság 
részvételéről szóló, 2003. május 26-i 
2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv értelmében biztosítani kell 
számukra a már elkészült programokhoz 
való hozzáférést.

(37) A hulladékkeletkezés megelőzése 
érdekében megvalósított tagállami 
fellépések végrehajtásának javítása és az e 
területtel kapcsolatos helyes gyakorlat 
cseréjének megkönnyítése érdekében a 
hulladékkeletkezés megelőzésével
kapcsolatos közösségi célokat és 
intézkedéseket kell elfogadni, a tagállamok 
számára pedig be kell vezetni a főbb 
környezeti hatásokra összpontosító és a 
termékek és anyagok teljes életciklusát 
tekintetbe vevő, a hulladékmegelőzési 
programok kidolgozásának kötelezettségét. 
Az ilyen intézkedéseknek a gazdasági 
növekedés és hulladékmennyiségek 
növekedése, valamint a hulladékkeletkezés 
által okozott környezeti és egészségügyi
hatások közötti összefüggés megbontását 
kell célul tűzniük, azáltal, hogy 
megvalósítják a hulladékkeletkeztetés, 
annak káros jellege és negatív hatásai 
nettó csökkentését. Helyi és regionális 
hatóságok, valamint az érdekeltek és a 
közvélemény számára lehetőséget kell 
biztosítani a programok kidolgozásában 
való részvételre, valamint a környezettel 
kapcsolatos egyes tervek és programok 
kidolgozásánál a nyilvánosság 
részvételéről szóló, 2003. május 26-i 
2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv értelmében biztosítani kell 
számukra a már elkészült programokhoz 
való hozzáférést.

Or. en

(Az első olvasatbeli 10. módosítás újbóli előterjesztése.)
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Indokolás

Ezt a módosítást összhangba kell hozni az előadó 18. módosításához fűzött 
preambulumbekezdésekkel.

Módosítás: 62
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
40 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(40) A közösségi jogszabályok 
egyszerűsítésének és a környezeti előnyök 
tükrözésének érdekében a hulladékolajok 
ártalmatlanításáról szóló, 1975. június 16-i 
75/439/EGK tanácsi irányelv vonatkozó 
rendelkezéseit be kell építeni ezen 
irányelvbe. A 75/439/EGK irányelvet ezért 
hatályon kívül kell helyezni. A 
hulladékolajokkal való gazdálkodást a 
hulladékhierarchia irányadó elvével 
összhangban kell folytatni, és annak során 
előnyben kell részesíteni a legjobb 
általános környezeti eredménnyel járó 
lehetőségeket. A hulladékolajok 
elkülönített gyűjtése továbbra is alapvető 
fontosságú az azokkal való megfelelő 
gazdálkodás, valamint az azok nem 
megfelelő ártalmatlanítása révén okozott 
környezeti károk megelőzése 
szempontjából.

(40) A közösségi jogszabályok 
egyszerűsítésének érdekében a 
hulladékolajok ártalmatlanításáról szóló, 
1975. június 16-i 75/439/EGK tanácsi 
irányelv vonatkozó rendelkezéseit be kell 
építeni ezen irányelvbe. A 75/439/EGK 
irányelvet ezért hatályon kívül kell 
helyezni. A hulladékolajokkal való 
gazdálkodást a hulladékhierarchia irányadó 
elvével összhangban kell folytatni, és 
annak során előnyben kell részesíteni a 
legjobb általános környezeti eredménnyel 
járó lehetőségeket. A hulladékolajok 
elkülönített gyűjtése továbbra is alapvető 
fontosságú az azokkal való megfelelő 
gazdálkodás, valamint az azok nem 
megfelelő ártalmatlanítása révén okozott 
környezeti károk megelőzése 
szempontjából.

Or. en

(Az eljárási szabályzat 62. cikke (2) bekezdésének c) pontján alapuló új módosítás)

Indokolás

Az egyszerűsítés az egyetlen indok arra, hogy a hulladékolajok ártalmatlanításáról szóló 
irányelvet a veszélyes hulladékokról szóló irányelvbe építsék. Ennek nincsenek környezeti 
előnyei.



PE402.733v01-00 32/74 AM\711129HU.doc

HU

Módosítás: 63
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
43 preambulumbekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(43) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen arra, hogy kritériumokat 
állapítson meg egyes olyan kérdések 
tekintetében, mint a melléktermékké 
minősítés feltételei, a hulladékstátusz 
megszűnése, valamint a veszélyesnek 
minősülő hulladék meghatározása. A 
Bizottságot ezenkívül fel kell hatalmazni 
arra, hogy a mellékleteket a műszaki és 
tudományos fejlődéshez igazítsa, valamint 
meghatározza a hulladékégető 
létesítményekre vonatkozó, a II. melléklet 
R 1 pontjában említett képlet 
alkalmazását. Mivel ezek az intézkedések 
általános hatályúak, és ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására és arra irányulnak, hogy az 
irányelvet új, nem alapvető fontosságú 
elemekkel egészítsék ki, azokat az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
meghatározott ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(43) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen arra, hogy kritériumokat 
állapítson meg a veszélyesnek minősülő 
hulladék meghatározására. A Bizottságot 
ezenkívül fel kell hatalmazni arra, hogy a 
mellékleteket a műszaki és tudományos 
fejlődéshez igazítsa. Mivel ezek az 
intézkedések általános hatályúak, és ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására és arra irányulnak, 
hogy az irányelvet új, nem alapvető 
fontosságú elemekkel egészítsék ki, azokat 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
meghatározott ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

(Az eljárási szabályzat 62. cikke (2) bekezdésének c) pontján alapuló és az első olvasat 
107/121., 45. és 83. számú módosításaival összhangban álló új módosítás)

Indokolás

Első rész: Az előadó vagy ugyanazon szerzők módosításaival kapcsolatos a melléktermékek 
kritériumai elfogadásának megtartására, illetve arra az esetre, ha a hulladék megszűnik 
hulladék lenni az együttdöntés során.

Második rész: A mellékletben szereplő energiahatékonysági képletet törlő módosítással 
kapcsolatos.
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Módosítás: 64
Karin Scheele

A Tanács közös álláspontja
1 cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Tárgy és hatály Cél és hatály
Ez az irányelv intézkedéseket állapít meg a 
környezet és az emberi egészség védelme 
érdekében, amelyet a hulladékkeletkezés és 
-gazdálkodás káros hatásainak megelőzése 
vagy csökkentése, valamint az erőforrás-
felhasználás globális hatásainak 
csökkentése és e felhasználás 
hatékonyságának javítása révén kíván 
megvalósítani.

Ezen irányelv célja a környezet és az 
emberi egészség védelme, amelyet a 
hulladékkeletkezés és -gazdálkodás káros 
hatásainak megelőzését vagy csökkentését 
célzó intézkedések megállapítása, valamint 
az erőforrás-felhasználás globális 
hatásainak csökkentése és e felhasználás 
hatékonyságának javítása révén kíván 
megvalósítani.

Or. de

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban beillesztett módosítás (1. módosítás). A cél 
kimondásának megfelelő helye a közös álláspont első cikke, amelynek meg kell jelölnie az 
eszköz célját és célkitűzését, ezért ennek megfelelően kell megfogalmazni.

Módosítás: 65
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
1 cikk – 1 a és 1 b bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

1a) E célból az alábbi hulladékhierarchiát 
kell alkalmazni főszabályként a 
hulladékmegelőzésre és -gazdálkodásra 
vonatkozó jogszabályok és politika terén:
a) megelőzés és csökkentés;
b) újrahasználatra való előkészítés;
c) újrafeldolgozás;
d) egyéb hasznosítás, például energetikai 
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hasznosítás; és
e) ártalmatlanítás
1b) Az (1a) bekezdésben említett 
hulladékhierarchia alkalmazásakor a 
tagállamok intézkedéseket tesznek azon 
lehetőségek ösztönzésére, amelyek a 
legjobb általános környezeti eredményt 
hozzák. Ez az egyes hulladékáramok 
esetében megkövetelheti a hierarchiától 
való eltérést, amennyiben ezt indokolják 
az ilyen hulladék keletkezése és az azzal 
való gazdálkodás által gyakorolt általános 
hatásokra vonatkozó életciklus-
felmérések. A tagállamok biztosítják, hogy 
ez teljes és átlátható folyamat legyen, 
amelynek során betartják a polgárokkal és 
érdekeltekkel folytatott konzultációra és 
részvételükre vonatkozó nemzeti tervezési 
szabályokat.
A tagállamok figyelembe veszik a 
fenntartható fejlődés célkitűzését, 
valamint az olyan általános 
környezetvédelmi elveket, mint az 
elővigyázatosság, a megleőző intézkedés, a 
környezeti károk forrásnál történő 
felszámolása és a szennyező fizet elv. A 
tagállamok figyelembe veszik a műszaki 
megvalósíthatóságra és a gazdasági 
életképességre, az erőforrások védelmére 
vonatkozó elveket, valamint az általános 
környezeti, emberi egészségügyi, 
gazdasági és társadalmi hatásokat az 1. és 
10. cikkel összhangban.

Or. en

(Az első olvasatbeli 101/14. módosítás alapján)

Indokolás

Az új módosítás célja, hogy a hulladékhierarchiáról szóló, 11. cikket előkelőbb helyre 
helyezze az irányelvben. A Bizottság javaslatában a hulladékhierarchia az 1. cikkben 
található. Így tehát a hulladékhierarchiáról szóló szöveget, beleértve a 21. és 22. módosítást, 
az 1. cikk tartalmazza, és a 11. cikk következésképpen törlendő. Amennyiben elfogadják őket, 
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a közös álláspontban a 11. cikkhez fűzött valamennyi hivatkozást megfelelően ki kell igazítani. 
Az utolsó bekezdés szövegezését ki kell igazítani annak érdekében, hogy tükrözze a 
Szerződésben szereplő rendelkezéseket.

Módosítás: 66
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

b) (in situ) föld, ideértve a ki nem termelt 
szennyezett talajt és a földhöz állandóan, 
szilárdan rögzített épületeket;

törölve

Or. en

(Az  első olvasat 15/134/102/123/126 módosításának részleges újbóli előterjesztése)

Indokolás

Az Európai Bíróság szerint a ki nem termelt szennyezett talaj hulladéknak tekintendő. Ezért 
nem lehet teljesen kihagyni ezen irányelvből, csak olyan mértékben, ahogy a talajról szóló 
jövőbeli közösségi jogszabályok le fogják fedni. A szennyezett területek jelentős 
környezetvédelmi problémát jelentenek, ezért megfelelő módon kell ezeket kezelni.

Módosítás: 67
Lambert van Nistelrooij, Jules Maaten

A Tanács közös álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

b) (in situ) föld, ideértve a ki nem termelt
szennyezett talajt és a földhöz állandóan, 
szilárdan rögzített épületeket;

b) (helyi) talaj, ideértve a kitermeletlen 
szennyezett talajt és a talajhoz állandóan, 
szilárdan rögzített épületeket és egyéb 
rögzített struktúrákat;

Or. en
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Indokolás

Az épületeken kívül vannak más olyan rögzített struktúrák, amelyek nem épületek, de össze 
vannak kötve a földdel. Ezért szükséges azokat is konkrétan megnevezni.

Módosítás: 68
Horst Schnellhardt

A Tanács közös álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

c) az építési munkálatok során kitermelt
szennyezetlen talaj vagy más, a 
természetben előforduló anyag, ha az 
anyagot biztosan természetes állapotában 
építésre használják fel azon a helyszínen, 
ahonnan kitermelték;

c) szennyezetlen kitermelt talaj vagy más, 
a természetben előforduló anyag, ha az 
anyagot biztosan természetes állapotában 
használják fel azon a helyszínen, ahonnan 
kitermelték vagy más helyszínen;

Or. de

Indokolás

Az Európai Parlament ezt a módosítást első olvasatban fogadta el 2007. február 13-án. 
Amennyiben szennyezetlen kitermelt anyagot ugyanazon a helyszínen használnak fel újra, az 
EU közigazgatási hatóságai azt általában nem sorolják a hulladékok közé. Ha ugyanazt az 
anyagot máshol használják fel, gyakran hulladékként kezelik. Ez jelentős adminisztratív 
költségekhez és kényelmetlenséghez vezet anélkül, hogy bármilyen előnnyel járna.

Módosítás: 69
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

A Tanács közös álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

c) az építési munkálatok során kitermelt 
szennyezetlen talaj vagy más, a 
természetben előforduló anyag, ha az 
anyagot biztosan természetes állapotában 
építésre használják fel azon a helyszínen, 
ahonnan kitermelték;

c) az építési munkálatok során kitermelt 
szennyezetlen talaj vagy más, a 
természetben előforduló anyag, ha az 
anyagot biztosan természetes állapotában 
építésre használják fel azon a helyszínen, 
ahonnan kitermelték, azzal a feltétellel, 
hogy ezeknek a természetes geológiai 
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anyagoknak nincsenek olyan jellemzőik, 
amelyek valószínűleg jelentős hatással 
lennének a befogadó környezetre;

Or. fr

Indokolás

A cél minden olyan változás megelőzése, amelyre a befogadó környezetben kerülne sor a 
máshonnan származó természetes geológiai anyagok beépítése miatt, például ha ezek az 
anyagok természetüknél fogva egy vagy több olyan anyagból rendelkeznek magas értékekkel, 
amelyek módosítanák az eredeti természetes egyensúlyt.

Módosítás: 70
Karl-Heinz Florenz

A Tanács közös álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

c) az építési munkálatok során kitermelt 
szennyezetlen talaj vagy más, a 
természetben előforduló anyag, ha az 
anyagot biztosan természetes állapotában 
építésre használják fel azon a helyszínen, 
ahonnan kitermelték;

c) az olyan szennyeződésmentes kitermelt 
anyagok, amelyeket a kitermelés helyén 
vagy más helyszínen fel lehet használni.

Or. en

Indokolás

Visszaállítja az EP első olvasatának szövegezését. Minden szennyeződésmentesen kitermelt 
anyagot ki kell venni ezen irányelv hatálya alól, nemcsak az építési munkálatok során 
kitermelt anyagokat . Nincs szükség ezen anyagokra alkalmazni a hulladékokra vonatkozó 
jogszabályokat.
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Módosítás: 71
Avril Doyle

A Tanács közös álláspontja
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

c) az építési munkálatok során kitermelt
szennyezetlen talaj vagy más, a 
természetben előforduló anyag, ha az 
anyagot biztosan természetes állapotában 
építésre használják fel azon a helyszínen, 
ahonnan kitermelték; 

c) szennyezetlen kitermelt talaj vagy más, 
a természetben előforduló anyag, ha az 
anyagot biztosan természetes állapotában 
használják fel azon a helyszínen, ahonnan 
kitermelték vagy más helyszínen;

Or. en

(Az első olvasat 15/134/102/123/126 módosításainak részleges újbóli előterjesztése)

Indokolás

Amennyiben szennyezetlen kitermelt anyagot ugyanazon a helyszínen használnak fel újra, az 
EU közigazgatási hatóságai azt általában nem tekintik hulladéknak. Amennyiben ugyanazokat 
az anyagokat máshol kívánják felhasználni, és ha azt arról a helyszínről elviszik, akkor azt 
változatlanul hulladéknak tekintik. Ez jelentős adminisztrációs költséggel és terhekkel jár.

Módosítás 72
Horst Schnellhardt

A Tanács közös álláspontja
2 cikk – 2 bekezdés – első mondat

A Tanács közös álláspontja Módosítás

2. Az alábbiak nem tartoznak ezen irányelv 
hatálya alá, amennyiben ezekre más 
közösségi jogszabályok vonatkoznak:

2. Az alábbiak nem tartoznak ezen irányelv 
hatálya alá, ha ezekre más közösségi 
jogszabályok vonatkoznak:

Or. de

Indokolás

A módosításból egyértelműen kiderül, hogy a speciális hulladékfajtákra vonatkozó uniós 
irányelvek és rendeletek elsőbbséget élveznek ezen irányelv felett, mivel konkrétabb 
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hulladékszabályozást tartalmaznak. 

Módosítás 73
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
2 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(aa) (in situ) föld, ideértve a ki nem 
termelt szennyezett talajt és a földhöz 
állandóan, szilárdan rögzített épületeket;

Or. en

(Az  első olvasat 15/134/102/123/126 módosításának részleges  újbóli előterjesztése)

Indokolás

Az Európai Bíróság szerint a ki nem termelt szennyezett talaj hulladéknak tekintendő. Ezért 
nem lehet teljesen kihagyni ezen irányelvből, csak olyan mértékben, ahogy a talajról szóló 
jövőbeli közösségi jogszabályok le fogják fedni. A szennyezett területek jelentős 
környezetvédelmi problémát jelentenek, ezért megfelelő módon kell ezeket kezelni.

Módosítás 74
Horst Schnellhardt

A Tanács közös álláspontja
2 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Tanács közös álláspontja Módosítás

b) az 1774/2002/EK rendelet hatálya alá 
tartozó állati melléktermékek, beleértve a 
feldolgozott termékeket, az elégetésre, a 
hulladéklerakásra vagy a biogáz- vagy 
komposztálóüzemben történő 
felhasználásra szánt termékek kivételével;

b) az 1774/2002/EK rendelet hatálya alá 
tartozó állati melléktermékek, beleértve a 
feldolgozott termékeket;

Or. de
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Indokolás

A törlés a bizonytalan jogi helyzetet szünteti meg. Lex specialis-ként az 1774/2002/EK 
rendelet elsőbbséget élvez a keretirányelvvel szemben. Ennek megfelelően ismét világossá 
kellene tenni, hogy az ezen keretirányelvben megjelölt kivételek a rendelet egészére 
vonatkoznak.

Módosítás 75
Eija-Riitta Korhola

A Tanács közös álláspontja
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

b) az 1774/2002/EK rendelet hatálya alá 
tartozó állati melléktermékek, beleértve a 
feldolgozott termékeket, az elégetésre, a 
hulladéklerakásra vagy a biogáz- vagy 
komposztálóüzemben történő 
felhasználásra szánt termékek kivételével;

b) az 1774/2002/EK rendelet hatálya alá 
tartozó trágya, felhasználatlan élelmiszer-
termékek és állati melléktermékek, 
beleértve a feldolgozott termékeket,
amelyeket a kombinált biogáz- és 
műtrágyatermelésben is hasznosítanak, az 
elégetésre vagy a hulladéklerakásra szánt
melléktermékek kivételével;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a hulladék keretirányelv és az új, éghajlatváltozással kapcsolatos 
cselekvésekre és megújuló energiaforrásokra vonatkozó csomag közötti összeegyeztethetőség 
érdekében szükséges.  Továbbá a vízminőség védelmében kitűzött célok mellett a trágya és az 
állati melléktermékek – beleértve a fel nem használt feldolgozott élelmiszer termékeket is –
újfajta feldolgozási lehetőségei szükségesek. Az egyik lehetőség a trágya, melléktermékek és 
fel nem használt élelmiszerek műtrágya-előállítással kombinált biogáz-előállításra (energia) 
való hasznosítása.
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Módosítás 76
Horst Schnellhardt

A Tanács közös álláspontja
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

d) a 2006/21/EK irányelv hatálya alá 
tartozó, az ásványkincsek kutatásából, 
kitermeléséből, feldolgozásából és 
tárolásából, valamint a kőfejtők 
működéséből származó hulladék.

d) a 2006/21/EK irányelv hatálya alá 
tartozó, az ásványi nyersanyagok
kutatásából, kitermeléséből, 
feldolgozásából és tárolásából, valamint a 
kőfejtők működéséből származó hulladék.

Or. de

Indokolás

A 2. cikk (2) bekezdésének d) pontját összhangba kell hozni a 2006/21/EK irányelv 2. cikkének 
(1) bekezdésében lefektetett elvekkel.

Módosítás 77
Karin Scheele

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 4 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

4) „biohulladék”: biológiailag
lebontható/lebomló, kerti vagy parkokból 
származó hulladék, háztartásokban, 
éttermekben, étkeztetőknél és 
kiskereskedelmi létesítményben keletkező 
élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint
élelmiszer-feldolgozó üzemben keletkező 
hasonló hulladék;

4) „biohulladék”: biológiailag lebomló, 
kerti vagy parkokból származó hulladék, 
háztartásokban, éttermekben, étkeztetőknél 
és kiskereskedelmi létesítményben 
keletkező élelmiszer- és konyhai hulladék, 
valamint mezőgazdasági és erdészeti 
termékek feldolgozásakor keletkező 
hasonló hulladék;

Or. de

Indokolás

A „biohulladék” meghatározása, ami újonnan került bele a hulladék irányelvre vonatkozó 
közös álláspontba, nem terjed ki néhány olyan hulladékra, amelyek teljesen alkalmasak a 
komposztálásra, mint például dohányrostok vagy a takarmány-előállítás hulladékai, 
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amelyekkel az első olvasatban elfogadott 30. módosítás foglalkozott. Ezért szükséges a 
meghatározás kiegészítése.

Módosítás 78
Karl-Heinz Florenz

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 4 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

4) „biohulladék”: biológiailag 
lebontható/lebomló, kerti vagy parkokból 
származó hulladék, háztartásokban,
éttermekben, étkeztetőknél és
kiskereskedelmi létesítményben keletkező 
élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint 
élelmiszer-feldolgozó üzemben keletkező 
hasonló hulladék;

4) „biohulladék”: hasznosítási célú állati
vagy növényi eredetű hulladék, amelyet 
mikroorganizmusok, talajban található 
élőlények vagy enzimek le képesek 
bontani; a 2. cikk (1) bekezdése f) 
pontjának hatálya alá eső, jelentős 
biológiai hulladék tartalommal nem 
rendelkező talajanyag és a mezőgazdasági 
termelésből visszamaradt növényi 
maradvány nem biohulladék;

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 30. módosítás.

Módosítás 79
Eija-Riitta Korhola

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 10 a pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

10a) „elkülönített begyűjtés”: olyan 
begyűjtés, amelynek során a 
hulladékáramot a hulladék fajtája és 
jellege szerint elkülönítik, valamint külön 
gyűjtik és szállítják;

Or. en
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Indokolás

Az elkülönített gyűjtés fokozódó jelentőséggel bír majd az „újrafeldolgozó társadalom” felé 
való haladás során és az újrafeldolgozás vezető piacainak kialakításakor. (EP első olvasat, 
104. módosítás, a Bizottság támogatásával.)

Módosítás 80
Cristiana Muscardini

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 10 a pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

10a) „elkülönített begyűjtés”: olyan 
begyűjtés, amelynek során a 
hulladékáramot a hulladék fajtája és 
jellege szerint elkülönítik, valamint külön 
gyűjtik és szállítják;

Or. en

Indokolás

Az elkülönített gyűjtés fokozódó jelentőséggel bír majd az „újrafeldolgozó társadalom” felé 
való haladás során és az újrafeldolgozás vezető piacainak kialakításakor. Első olvasat, 104. 
módosítás

Módosítás 81
Karl-Heinz Florenz

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 11 bekezdés – c pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

c) az anyagok és a termékek
ártalmasanyag-tartalmát;

c) az anyagok és a termékek
veszélyesanyag-tartalmát;

Or. en
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Indokolás

A „veszélyes” kifejezés használata helyesebb, mint az „ártalmasé”, mivel az uniós 
jogszabályok ezt az általános kifejezést használják a veszélyes anyagokra és készítményekre. 

Módosítás 82
Karsten Friedrich Hoppenstedt

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 13 a pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

13a) „Az újrafeldolgozás a hasznosítás 
vagy ártalmatlanítás előtt” a hulladék 
végső hasznosítását vagy ártalmatlanítását 
megelőző olyan műveleteket jelenit, mint a 
válogatás, az aprítás, a tömörítés, a 
pelletek készítése, a szárítás, a zúzás, a 
kondicionálás, a keverés vagy az 
elkülönítés;  A Bizottság ...-ig a Szerződés 
251. cikkében meghatározott eljárással 
összhangban jogalkotási javaslatot terjeszt 
elő végrehajtási intézkedések elfogadására 
olyan környezetvédelmi és hatékonysági 
kritériumok meghatározása érdekében, 
amelyek alapján a végterméktől függően 
az újrafeldolgozás hasznosítási 
műveletként értékelhető.

Or. de

Az első olvasat 3. cikkének i) pontja alapján

Indokolás

A gyakorlatban a hulladékok kezelése során a hulladék nagy részét nem különítik el azonnal 
hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából. Általános szabályként a hulladékot először 
független gyárakban doglozzák fel újra. Mivel a gyakorlatban igen nagy jeletőséggel bír, 
szükséges „az újrafeldolgozás a hasznosítás vagy ártalmatlanítás előtt” külön 
meghatározása, mivel eddig csak említésre került a 3. cikk i) pontjában. Ugyanakkor azonban 
az újrafeldolgozás környezetvédelmi és hatékonysági kritériumait is el kell fogadni a 
Szerződés 251. cikkében meghatározott jogalkotási eljárással összhangban.
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Módosítás  83
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 14 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

14) „hasznosítás”: bármely művelet, 
amelynek fő eredménye az, hogy a 
hulladék hasznos célt szolgál annak 
révén, hogy olyan más anyagok helyébe 
lép, amelyeket egyébként valamely 
konkrét funkció betöltésére használtak 
volna, vagy amelynek eredményeként a 
hulladékot oly módon készítik elő, hogy az 
ezt a funkciót akár az üzemben, akár a 
szélesebb körű gazdaságban betölthesse. 

(14) „hasznosítás” a következő 
szempontoknak megfelelő 
hulladékkezelési művelet:

a) eredményeként olyan más 
erőforrásokat helyettesítő hulladék 
keletkezik, mint amelyeket egyébként erre 
a célra használtak volna, vagy pedig olyan 
hulladék, amit az ilyen célú 
felhasználásra előkészítettek;
b) eredményeként olyan hulladék jön 
létre, ami valódi célt szolgál a 
helyettesítéssel;
c) megfelel a 35. cikk (1) bekezdésével 
összhangban megállapított bármely 
hatékonysági szempontnak;
d) csökkenti a káros környezeti hatás 
összesített mértékét azáltal, hogy egyéb 
erőforrások helyett hulladékot használ 
fel;
e) biztosítja, hogy a termékek megfelelnek 
az alkalmazandó, biztonságra vonatkozó 
közösségi jogszabályoknak és közösségi 
szabványoknak;
f) elsődleges fontosságot tulajdonít az 
emberi egészség és a környezet 
védelmének és minimálisra csökkenti a 
folyamat során a veszélyes anyagok 
keletkezését, kiszivárgását és 
szétszóródását.

A II. melléklet tartalmazza a hasznosítási A II. melléklet tartalmazza a hasznosítási 
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műveletek nem kimerítő listáját; műveletek összehangolt, felülvizsgálható
listáját;

Or. en

(Az első rész az első olvasat 127. módosításának újbóli előterjesztése, az utolsó bekezdés 
pedig az eljárási szabályzat 62. cikk (2) bekezdés c) pontja szerinti új módosítás.)

Indokolás

Az erőforrások helyettesítését csak üzemi szinten szabad vizsgálni, nem a szélesebb 
értelemben vett gazdasági szinten, mert akkor kockázatos, hogy túl általánossá válik és ezáltal 
értelmét veszti. 

A II. melléklet összehangolt listának tekinthető, amelyet természetesen felül lehet vizsgálni. 
Máskülönben a tagállamok eltérő értelmetéseket alkalmazhatnának, amellyel aláásnák a 
nemzeti hulladékgazdálkodási terveket a hulladékok határokon átnyúló szállításával.

Módosítás 84
Johannes Blokland

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 14 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

14) „hasznosítás”: bármely művelet, 
amelynek fő eredménye az, hogy a 
hulladék hasznos célt szolgál annak 
révén, hogy olyan más anyagok helyébe 
lép, amelyeket egyébként valamely 
konkrét funkció betöltésére használtak 
volna, vagy amelynek eredményeként a 
hulladékot oly módon készítik elő, hogy az 
ezt a funkciót akár az üzemben, akár a 
szélesebb körű gazdaságban betölthesse. 

(14) „hasznosítás” a következő 
szempontoknak megfelelő 
hulladékgazdálkodási művelet:

1) eredményeként olyan más 
erőforrásokat helyettesítő hulladék 
keletkezik, mint amelyeket egyébként erre 
a célra használtak volna az üzemekben, 
vagy pedig olyan hulladék, amit az ilyen 
célú felhasználásra előkészítettek;
2) eredményeként olyan hulladék jön 
létre, ami valódi célt szolgál a 
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helyettesítéssel;
3) megfelel a 35. cikk (1) bekezdésével 
összhangban megállapított bármely 
hatékonysági szempontnak;
4) csökkenti a káros környezeti hatás 
összesített mértékét azáltal, hogy egyéb 
erőforrások helyett hulladékot használ 
fel;
5) biztosítja, hogy a termékek megfelelnek 
az alkalmazandó, biztonságra vonatkozó 
közösségi jogszabályoknak és közösségi 
szabványoknak;
6) elsődleges fontosságot tulajdonít az 
emberi egészség és a környezet 
védelmének és minimálisra csökkenti a 
folyamat során a veszélyes anyagok 
keletkezését, kiszivárgását és 
szétszóródását.

A II. melléklet tartalmazza a hasznosítási 
műveletek nem kimerítő listáját;

A II. melléklet tartalmazza a hasznosítási 
műveletek kimerítő listáját; Egy előkészítő 
művelet csak akkor fogadható el 
hasznosításként, ha a hulladékot előkészíti 
a későbbi hasznosításra vagy 
újrafeldolgozásra, figyelmbe véve a 16. 
cikket, és ugyanakkor kezdettől bizonyos, 
hogy az előkészített hulladék teljes 
mértékben vagy döntő többségében 
mindig hasznosításra vagy 
újrafeldolgozásra kerül;

Or. en

Indokolás

Az előadó 8. módosításának átfogalmazása.  A „a szélesebb körű gazdaság” kifejezés törlésre 
került, mivel a gyakorlatban nem bizonyítható. A II. mellékletet kimerítő listának kell 
tekinteni, és az abban felsorolt minden előkészítő művelettel kapcsolatban meg kell 
bizonyosodni arról, hogy a hulladékot hasznosításra szánják.
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Módosítás 85
Karsten Friedrich Hoppenstedt

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 14 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

14) „hasznosítás”: bármely művelet, 
amelynek fő eredménye az, hogy a 
hulladék hasznos célt szolgál annak révén, 
hogy olyan más anyagok helyébe lép, 
amelyeket egyébként valamely konkrét 
funkció betöltésére használtak volna, vagy 
amelynek eredményeként a hulladékot oly 
módon készítik elő, hogy az ezt a funkciót 
akár az üzemben, akár a szélesebb körű
gazdaságban betölthesse. A II. melléklet 
tartalmazza a hasznosítási műveletek nem 
kimerítő listáját;

14) „hasznosítás”: bármely művelet, 
amelynek fő eredménye az, hogy a 
hulladék hasznos célt szolgál annak révén, 
hogy olyan más anyagok helyébe lép, 
amelyeket egyébként valamely konkrét 
funkció betöltésére használtak volna, vagy 
amelynek eredményeként a hulladékot oly 
módon készítik elő, hogy az ezt a funkciót 
akár az üzemben, akár a szélesebb körű 
gazdaságban betölthesse. A II. melléklet 
tartalmazza a hasznosítási műveletek nem 
kimerítő listáját; Az újrafeldolgozás csak 
akkor tekinthető hasznosításnak, ha ha a 
hulladékot előkészíti a későbbi 
hasznosításra vagy újrahasznosításra, 
figyelmbe véve a 16. cikket, és előre 
látható, hogy az előkészített hulladék 
teljes vagy majdnem teljes mértékben 
mindig hasznosításra vagy 
újrahasznosításra kerül;

Or. de

Indokolás

In der abfallwirtschaftlichen Praxis wird der ganz überwiegende Teil der Abfälle nicht 
unmittelbar einer finalen Verwertung oder Beseitigung zugeführt. Vielmehr werden sie in der 
Regel zunächst in eigenständigen Anlagen aufbereitet. Anschließend werden die aufbereiteten 
Abfälle - je nach aktueller Preissituation auf dem Abfallmarkt - wahlweise verwertet oder 
beseitigt. Ein Beispiel hierfür bietet die Aufbereitung von Abfällen, um sie entweder zu 
günstigen Konditionen in Zementwerken oder Müllverbrennungsanlagen mit entsprechender 
Energieeffizienz zu verwerten oder sie bei niedrigeren Verbrennungspreisen in 
Müllverbrennungsanlagen ohne ausreichnede Energienutzung zu beseitigen.
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Módosítás 86
Anne Ferreira

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 14 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

14) „hasznosítás”: bármely művelet, 
amelynek fő eredménye az, hogy a 
hulladék hasznos célt szolgál annak révén, 
hogy olyan más anyagok helyébe lép, 
amelyeket egyébként valamely konkrét 
funkció betöltésére használtak volna, vagy 
amelynek eredményeként a hulladékot oly 
módon készítik elő, hogy az ezt a funkciót 
akár az üzemben, akár a szélesebb körű 
gazdaságban betölthesse. A II. melléklet 
tartalmazza a hasznosítási műveletek nem 
kimerítő listáját;

14) „hasznosítás”: bármely művelet, 
amelynek fő eredménye az, hogy a 
hulladék hasznos célt szolgál annak révén, 
hogy olyan más anyagok helyébe lép, 
amelyeket egyébként valamely konkrét 
funkció betöltésére használtak volna, vagy 
amelynek eredményeként a hulladékot oly 
módon készítik elő, hogy az ezt a funkciót 
akár az üzemben, akár a szélesebb körű 
gazdaságban betölthesse. A II. melléklet 
tartalmazza a hasznosítási műveletek közös
listáját; a listát rendszeresen értékelni kell 
és felül kell vizsgálni a tudományos és 
technológiai haladás fényében;

Or. fr

Indokolás

A Tanács közös álláspontjában alkalmazott megfogalmazás nem elfogadható, mivel kijelenti, 
hogy a II. mellékletben található lista nem kimerítő, ami azt a kockázatot rejtheti magában, 
hogy az egyes tagállamokban eltérő módon egyes műveleteket hasznosításként sorolnak be, 
holott a valóságban nem tekinthetők annak. Ezenfelül, ha újabb hasznosítási műveleteket 
találnak fel, a II. mellékletet felül kell vizsgálni és a tudományos és technológiai haladásnak 
megfelelően kell módosítani. 

Módosítás 87
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 14 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

14) „hasznosítás”: bármely művelet, 
amelynek fő eredménye az, hogy a 
hulladék hasznos célt szolgál annak révén, 
hogy olyan más anyagok helyébe lép, 

14) „hasznosítás”: bármely művelet, 
amelynek fő eredménye az, hogy a 
hulladék hasznos célt szolgál annak révén, 
hogy olyan más anyagok helyébe lép, 
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amelyeket egyébként valamely konkrét 
funkció betöltésére használtak volna, vagy 
amelynek eredményeként a hulladékot oly 
módon készítik elő, hogy az ezt a funkciót
akár az üzemben, akár a szélesebb körű 
gazdaságban betölthesse. A II. melléklet 
tartalmazza a hasznosítási műveletek nem 
kimerítő listáját;

amelyeket egyébként valamely konkrét 
funkció betöltésére használtak volna, vagy 
amelynek eredményeként a hulladékot oly 
módon készítik elő, hogy az ezt a funkciót 
betölthesse. A II. melléklet tartalmazza a 
hasznosítási műveletek nem kimerítő 
listáját;

Or. en

Indokolás

Az EP által első olvasatban elfogadott módosítás, amely világosan kimondja, hogy a 
hasznosítás pontos célja a hulladékgazdálkodás. Fontos, hogy ne legyen túl általános annak 
megfogalmazása, hogy hol megy végbe a helyettesítés és hasznos célt szolgáljon.

Módosítás 88
Karin Scheele

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 14 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

14. „hasznosítás”: bármely művelet, 
amelynek fő eredménye az, hogy a 
hulladék hasznos célt szolgál annak révén, 
hogy olyan más anyagok helyébe lép, 
amelyeket egyébként valamely konkrét 
funkció betöltésére használtak volna, vagy 
amelynek eredményeként a hulladékot oly 
módon készítik elő, hogy az ezt a funkciót 
akár az üzemben, akár a szélesebb körű 
gazdaságban betölthesse. A II. melléklet 
tartalmazza a hasznosítási műveletek nem 
kimerítő listáját;

14. „hasznosítás”: bármely művelet, 
amelynek fő célja az, hogy a hulladék 
hasznos célt szolgál annak révén, hogy 
olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket 
egyébként valamely konkrét funkció 
betöltésére használtak volna, vagy 
amelynek eredményeként a hulladékot oly 
módon készítik elő, hogy az ezt a funkciót 
akár az üzemben, akár a szélesebb körű 
gazdaságban betölthesse, miközben 
csökken a környezetre gyakorolt káros 
hatások összessége, és tekintetbe veszik az 
emberi egészség védelmét. Ugyanakkor 
figyelmet kell szentelni az anyagok 
fenntartható hasznosítására, különös 
tekintettel a környezetre és egészségre 
gyakorolt hatásukra. A II. melléklet 
tartalmazza a hasznosítási műveletek nem 
kimerítő listáját;
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Or. de

A módosítás az első olvasat 6. és 127. módosítására épül.

Indokolás

A „hasznosításnak” a javaslatban szereplő meghatározása szerint a háztartási hulladékok 
olyan árkok feltöltésére való felhasználása, ahol a talaj nem vízáteresztő (tehát nem kerül 
veszélybe a talajvíz), szintén hasznosításnak tekinthető. Ez azonban a hasznosításnak nem 
fenntartható formája, mivel e hulladék kezelésének problémáját egyszerűen a jövő 
nemzedékeire hagyják. 

Figyelembe véve a hulladékok hierarchiáját, amely a környezetvédelmi megfontolások 
alapján nagyobb értéket tulajdonít a hulladék hasznosításának, mint a lerakásnak, további 
kiegészítés szükséges. 

A „fő cél” kifejezés megfelel a bírósági precedensnek.

Módosítás 89
Karin Scheele

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 14 pont – 1 a albekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Ugyanakkor figyelmet kell szentelni az 
anyagok fenntartható hasznosítására, 
különös tekintettel a környezetre és 
egészségre gyakorolt hatásukra.

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslatával szemben a közös álláspont tartalmazza a „hasznosítás” 
meghatározását. E meghatározás szerint a háztartási hulladékok olyan árkok feltöltésére való 
felhasználása, ahol a talaj nem vízáteresztő (tehát nem kerül veszélybe a talajvíz), szintén 
hasznosításnak tekinthető.  Bár igaz az, hogy a hulladék ilyen jellegű felhasznállása nem 
jelent közvetlen veszélyt a környezetre vagy az egészségre, a hasznosításnak ez nem 
fenntartható formája. A hulladék kezelésének problémáját egyszerűen a jövő generációkra 
hagynák, akiknek meg kell majd szabadulniuk tőle, amikor előkerül.
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Módosítás 90
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Johannes Blokland

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 16 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

16) „újrafeldogozás”: olyan hasznosítási 
művelet, amelynek során a hulladékká vált 
anyagokat akár azok eredeti használati 
céljára, akár más célokra újra 
feldolgozzák termékként vagy anyagként.
Ez magában foglalja a szerves
újrafeldolgozást, nem tartalmazza 
azonban az energiahasznosítást és az
olyan anyaggá való újrafeldolgozást,
amelyet üzemanyagként vagy feltöltési 
műveletek során hasznosítanának;

16) „újrafeldolgozás”: a hulladékokban 
található anyagok újbóli feldolgozása
olyan gyártási eljárás során, amelynek
eredményeként új termék vagy anyag 
keletkezik, vagy amelynek során új 
termékbe vagy anyagba kerülnek 
beépítésre az eredeti vagy egyéb célra. Ide 
tartozik a szerves anyagok újbóli 
feldolgozása, de nem tartozik ide többek 
között az energetikai hasznosítás, az 
üzemanyaggá történő átalakítás, és az
égetést vagy az energiaforrásként,
beleértve a kémiai energiát, történő 
felhasználást, illetve a tömedékeléses 
műveleteket magukban foglaló eljárások;

Or. en

Indokolás

oiu

Módosítás 91
Richard Seeber

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 16 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

16. „újrafeldogozás”: olyan hasznosítási 
művelet, amelynek során a hulladékká vált 
anyagokat akár azok eredeti használati 
céljára, akár más célokra újra feldolgozzák 
termékként vagy anyagként. Ez magában 
foglalja a szerves újrafeldolgozást, nem

16. „újrafeldogozás”: olyan hasznosítási 
művelet, amelynek során a hulladékká vált 
anyagokat akár azok eredeti használati 
céljára, akár más célokra újra feldolgozzák 
termékként vagy anyagként. Ebbe nem
tartozik bele az energia hasznosítása;



AM\711129HU.doc 53/74 PE402.733v01-00

HU

tartalmazza azonban az
energiahasznosítást és az olyan anyaggá 
való újrafeldolgozást, amelyet 
üzemanyagként vagy feltöltési műveletek 
során hasznosítanának;

Or. de

Indokolás

Az újrafeldolgozás közös álláspontban szereplő meghatározása nincs összhangban a 
gyakorlattal. A módosítás pontosan rendelkezik az energiahasznosításról. 

Módosítás 92
Françoise Grossetête

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 16 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

16) „újrafeldogozás”: olyan hasznosítási 
művelet, amelynek során a hulladékká 
vált anyagokat akár azok eredeti 
használati céljára, akár más célokra újra 
feldolgozzák termékként vagy anyagként.
Ez magában foglalja a szerves
újrafeldolgozást, nem tartalmazza 
azonban az energiahasznosítást és az 
olyan anyaggá való újrafeldolgozást, 
amelyet üzemanyagként vagy feltöltési 
műveletek során hasznosítanának;

16) „újrafeldolgozás”: az anyagok 
újrafeldolgozása egy gyártási folyamat 
során, miáltal új termékekbe kerülnek 
beépítésre. Ide tartozik a szerves anyagok 
újbóli feldolgozása, de nem tartozik ide 
többek között az energetikai hasznosítás, 
az üzemanyaggá történő átalakítás, és az
égetést vagy az energiaforrásként, 
beleértve a kémiai energiát, történő 
felhasználást magukban foglaló eljárások 
és az olyan anyaggá való újrafeldolgozás, 
amelyet feltöltési műveletek során 
hasznosítanának;

Or. en

Indokolás

Az újrafeldolgozás jelentése az irányelvben „újra végigmenni a (gyártási) cikluson”,  vagy 
más szavakkal anyagok újbóli feldolgozása. És pontosan így értelmezte a Parlament is az első 
olvasatban. Ez a meghatározás azért szükséges, hogy (1) különbséget tegyen a hasznosítási és 
újrafeldolgozási műveletek között, amelyek legtöbbször eltérő jellegűek és más a céljuk is, és 
(2) biztosítsa, hogy az újrahasznosítási célok ne váljanak értelmetlenné. 
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Módosítás 93
Eija-Riitta Korhola

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 16 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

16) „újrafeldogozás”: olyan hasznosítási 
művelet, amelynek során a hulladékká vált 
anyagokat akár azok eredeti használati 
céljára, akár más célokra újra 
feldolgozzák termékként vagy anyagként. 
Ez magában foglalja a szerves 
újrafeldolgozást, nem tartalmazza azonban 
az energiahasznosítást és az olyan anyaggá 
való újrafeldolgozást, amelyet 
üzemanyagként vagy feltöltési műveletek 
során hasznosítanának;

16) „újrafeldolgozás”: a hulladékokban 
található anyagok újbóli feldolgozása
olyan gyártási eljárás során, amelynek
eredményeként új termék vagy anyag 
keletkezik, vagy amelynek során új 
termékbe vagy anyagba kerülnek 
beépítésre az eredeti vagy egyéb célra. Ez 
magában foglalja a szerves 
újrafeldolgozást, nem tartalmazza azonban 
az energiahasznosítást és az olyan anyaggá 
való újrafeldolgozást, amelyet 
üzemanyagként vagy feltöltési műveletek 
során hasznosítanának;

Or. en

Indokolás

A módosítás pontosítani kívánja a meghatározást, hogy az jobban tekintetbe vegye az új, 
újrafeldolgozott termék lépésről lépésre történő előállítását az ipari láncolatban. (EP első 
olvasat, 21. módosítás, a Bizottság támogatásával.)

Módosítás 94
Cristiana Muscardini

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 16 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

16) „újrafeldogozás”: olyan hasznosítási 
művelet, amelynek során a hulladékká vált 
anyagokat akár azok eredeti használati 
céljára, akár más célokra újra 
feldolgozzák termékként vagy anyagként. 
Ez magában foglalja a szerves 

16) „újrafeldolgozás”: a hulladékokban 
található anyagok újbóli feldolgozása
olyan gyártási eljárás során, amelynek
eredményeként új termék vagy anyag 
keletkezik, vagy amelynek során új 
termékbe vagy anyagba kerülnek 
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újrafeldolgozást, nem tartalmazza azonban 
az energiahasznosítást és az olyan anyaggá 
való újrafeldolgozást, amelyet 
üzemanyagként vagy feltöltési műveletek 
során hasznosítanának;

beépítésre az eredeti vagy egyéb célra. Ez 
magában foglalja a szerves 
újrafeldolgozást, nem tartalmazza azonban 
az energiahasznosítást és az olyan anyaggá 
való újrafeldolgozást, amelyet 
üzemanyagként vagy feltöltési műveletek 
során hasznosítanának;

Or. en

Indokolás

A módosítás pontosítani kívánja a meghatározást, hogy az jobban tekintetbe vegye az új, 
újrafeldolgozott termék lépésről lépésre történő előállítását az ipari láncolatban. 

EP első olvasat, 21. módosítás.

Módosítás 95
Karin Scheele

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 16 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

16. „újrafeldogozás”: olyan hasznosítási
művelet, amelynek során a hulladékká vált 
anyagokat akár azok eredeti használati 
céljára, akár más célokra újra feldolgozzák 
termékként vagy anyagként. Ez magában 
foglalja a szerves újrafeldolgozást, nem 
tartalmazza azonban az energiahasznosítást 
és az olyan anyaggá való újrafeldolgozást, 
amelyet üzemanyagként vagy feltöltési 
műveletek során hasznosítanának;

16. „újrafeldogozás”: olyan, a 14) pont 
szerinti  hasznosítási művelet, amelynek 
során a hulladékká vált anyagokat akár 
azok eredeti használati céljára, akár más 
célokra újra feldolgozzák termékként vagy 
anyagként. Ez magában foglalja a szerves 
újrafeldolgozást, nem tartalmazza azonban 
az energiahasznosítást és az olyan anyaggá 
való újrafeldolgozást, amelyet 
üzemanyagként vagy feltöltési műveletek 
során hasznosítanának;

Or. de

Indokolás

A meghatározásnak hivatkoznia kell a „hasznosítás” meghatározására, hogy egyértelmű 
legyen, hogy az újrafeldolgozás a hasznosítás része.
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Módosítás 96
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 16 a pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

16a)  az „újrafeldolgozást” vagy az 
„újrafeldolgozási arányt” az új 
termékekben vagy anyagokban 
felhasznált, újrafeldolgozási eljárásból 
keletkező anyag mennyisége segítségével 
határozzák meg; 

Or. en

Indokolás

Az újrafeldolgozás meghatározása nem oldja meg a bevitel/eredmény vitáját, amikor 
újrafeldolgozási célokat tűzünk ki vagy az újrafeldolgozott hulladék mennyiségéről készítünk 
jelentést. Hozzá kell adnunk egy újabb meghatározást, hogy egyértelművé váljon, az 
újrafeldolgozási eljárás eredményeként keletkező mennyiséget kell mérni, és valójában ez 
számít újrafeldolgozott mennyiségnek.

Módosítás 97
Karl-Heinz Florenz

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 18 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

18) „ártalmatlanítás”: minden olyan 
művelet, amely nem számít 
hasznosításnak, még akkor is, ha a 
művelet másodlagos jelleggel anyag- vagy 
energiavisszanyerést eredményez. Az I. 
melléklet tartalmazza az ártalmatlanítási 
műveletek nem kimerítő listáját;

18) „ártalmatlanítás”: minden olyan 
művelet, amely nem számít 
hasznosításnak. Az I. melléklet tartalmazza 
az ártalmatlanítási műveletek nem kimerítő 
listáját. Minden ártalmatlanítási művelet 
elsődleges fontosságot tulajdonít az 
emberi egészség és a környezet 
védelmének.

Or. en
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Indokolás

Fontos egyértelműen  megkülönböztetni a hasznosítást és az ártalmatlanítást. A „másodlagos 
jelleg” megfogalmazás félrevezető bizonyos  ipari létesítmények hulladékából való anyag-
vagy energiavisszanyerés kapcsán.

Módosítás 98
Anne Laperrouze

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 19 a pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

19a) „energetikai hasznosítás”: az éghető 
hulladék tüzelőanyagként való 
felhasználása energiatermelés céljából, 
közvetlen elégetés útján más hulladékkal 
vagy tüzelőanyaggal együtt vagy anélkül, 
azonban a keletkező hő hasznosításával. A 
hulladék olyan elégetése, ahol több 
energia bevitelére kerül sor, mint 
amennyit a folyamat révén kinyernek, 
nem tekinthető energetikai 
hasznosításnak;

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 26. módosítás.

Az irányelv megfelelő alkalmazásához szükség van az „energetikai hasznosítás” pontos 
meghatározására és a 3. cikkbe történő illesztésére. A javasolt fogalommeghatározásnak 
megfelelően energetikai hasznosítás minden olyan művelet, amelynek során az éghető 
hulladékot tüzelőanyagnak használják energia termelése céljából. A hasznosítás és az 
ártalmatlanítás megkülönböztetése érdekében a javaslat szerint a folyamat csak akkor 
tekinthető energetikai hasznosításnak, ha hatékonysága folytán a hulladékból energiát 
termelnek.
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Módosítás 99
Karl-Heinz Florenz

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 19 a pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

19a) „az elérhető legjobb 
hulladékgazdálkodási technikák”: a 
tevékenységek fejlesztésében és működési 
módszereiben a leghatékonyabb és 
legelőrehaladottabb szint, amely jelzi 
egyes technikák gyakorlati alkalmasságát 
arra, hogy a hulladékgazdálkodási 
műveletek során elkerüljék az emberi 
egészség veszélyeztetését és a 
környezetkárosítást; a 96/61/EK irányelv 
2. cikk (11) bekezdése és IV. melléklete 
megfelelően alkalmazandó;

Or. en

Indokolás

EP első olvasat, 32. módosítás.

Módosítás 100
Olajos Péter 

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 19 a pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

19a) „előkezelés”: a környezet terhelését 
kizáró módon végezhető szállítás, tárolás, 
hasznosítás, ártalmatlanítás érdekében 
végzett művelet, melynek eredménye 
további kezelést igénylő hulladék.  

Or. hu
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Indokolás

Aggályos, hogy hiányzik az előkezelés fogalma a tervezetből. Több jogszabály előkezelés 
nélkül nem tesz lehetővé más hulladékkezelési műveleteket, holott a piaci szereplők körében 
többnyire önálló tevékenységként megjelenik. Ugyanakkor az előkezelés fogalma több helyen 
is megjelenik az irányelvben.

Módosítás 101
Olajos Péter 

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 19 b bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

19b) „kezelést koordináló szervezet”: a 
gyártók és a forgalmazók visszagyűjtési és 
hasznosítási kötelezettségeik ellátása 
érdekében létrehozott önálló szervezet, 
amely szervezet a kötelezettségeket a 
gyártóktól és forgalmazóktól díjfizetés 
ellenében, szerződésben rögzített feltételek 
mellett átvállalja; a tevékenységi körébe 
tartozó hulladékok begyűjtését és 
hasznosítását vagy ártalmatlanítását 
szervezi és koordinálja.

Or. hu

Indokolás

Az Unió több tagországában több kezelést koordináló szervezet (KKSz) is működik, ellátva a 
gyártók (Kötelezettek) hulladék visszagyűjtésre és hasznosításra előírt kötelezettségeinek 
teljesítését. Mindennapi munkájuk során fontos hulladékgazdálkodási feladatokat teljesítenek, 
a hulladékká vált termékek visszagyűjtéséről és hasznosításáról való gondoskodás mellett 
aktív lakossági tudatformáló és környezetvédelmi oktató tevékenységet is folytatnak, sokszor 
együttműködésben a környezetvédelemét felelős minisztériummal. Javasoljuk jogi státuszuk 
tisztázását az alábbi definíció elfogadásával.
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Módosítás 102
Olajos Péter

A Tanács közös álláspontja
3 cikk – 19 c pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

19c) „másodnyersanyag”: a hasznosítási 
műveleten átesett hulladék, mely megfelel 
az anyagfajtára meghatározott 
kritériumoknak.  

Or. hu

Indokolás

Az 5. cikkben nem tisztázott, miként minősül az az anyag, mely már nem hulladék többé. A 
gyakorlatban a szakma a hasznosítási műveleten átesett hulladékot másodnyersanyagnak 
nevezi.  

Módosítás103
Caroline Jackson, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

A Tanács közös álláspontja
3 a cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

3a. cikk
1. Az alábbi hulladékhierarchiát kell 
alkalmazni főszabályként a 
hulladékmegelőzésre és -gazdálkodásra 
vonatkozó jogszabályok és politika terén:
a) megelőzés és csökkentés;
b) újrahasználatra való előkészítés;
c) újrafeldolgozás;
d) egyéb hasznosítás, például energetikai 
hasznosítás; és
e) ártalmatlanítás
2. Az (1) bekezdésben említett 
hulladékhierarchia alkalmazásakor a 
tagállamok intézkedéseket tesznek azon 
lehetőségek ösztönzésére, amelyek a 
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legjobb általános környezeti eredményt 
hozzák. Ez az egyes hulladékáramok 
esetében megkövetelheti a hierarchiától 
való eltérést, amennyiben ezt indokolja az 
ilyen hulladék keletkezése és az azzal való 
gazdálkodás által gyakorolt általános 
hatásokra vonatkozó életciklus-szemlélet. 
A tagállamok biztosítják, hogy ez teljes és 
átlátható folyamat legyen, amelynek során 
betartják a polgárokkal és érdekeltekkel 
folytatott konzultációra és részvételükre 
vonatkozó nemzeti tervezési szabályokat.
A tagállamok figyelembe veszik az 
elővigyázatosságra és a 
fenntarthatóságra, a műszaki 
megvalósíthatóságra és a gazdasági 
életképességére, az erőforrások védelmére 
vonatkozó általános környezetvédelmi 
elveket, valamint az általános környezeti, 
emberi egészségügyi, gazdasági és 
társadalmi hatásokat az 1. és 10. cikkel 
összhangban.

Or. en

(korábbi 11. cikk)

Indokolás

Ez a módosítás magában foglalja az ajánlástervezet 21. és 22. módosítását. Az új módosítás 
célja, hogy a hulladékhierarchiáról szóló, 11. cikket előkelőbb helyre helyezze az irányelvben.  
A Bizottság javaslatában a hulladékhierarchia az 1. cikkben található. Így tehát a 
hulladékhierarchiáról szóló szöveget, beleértve a 21. és 22. módosítást, az új, 3a. cikk 
tartalmazza, és a 11. cikk következésképpen törlendő.
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Módosítás 104
Anne Ferreira

A Tanács közös álláspontja
4 cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

1. Valamely anyagot vagy tárgyat —
amely olyan előállítási folyamat során 
keletkezik, amelynek elsődleges célja nem 
ezen termék előállítása — csak akkor 
lehet nem a 3. cikk 1. pontjában említett 
hulladéknak, hanem mellékterméknek 
tekinteni, ha az alábbi feltételek 
teljesülnek:

törölve

a) az anyag vagy a tárgy további 
felhasználása biztosított;
b) az anyag vagy a tárgy további, a 
szokásos ipari gyakorlattól eltérő 
feldolgozás nélkül, közvetlenül 
felhasználható;
c) az anyagot vagy tárgyat valamely 
előállítási folyamat szerves részeként 
állítják elő; és 
d) a további felhasználás jogszerű, azaz a 
konkrét felhasználás tekintetében az 
anyag vagy a tárgy megfelel a termékre, 
valamint a környezet- és az 
egészségvédelemre vonatkozó összes
követelménynek, és nincsenek a 
környezetet és az emberi egészséget 
károsító általános hatásai.
2. Az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek alapján intézkedéseket lehet 
elfogadni azon feltételek meghatározása 
céljából, amelyeknek teljesülniük kell 
ahhoz, hogy egy adott anyag vagy tárgy 
mellékterméknek és ne a 3. cikk 1. 
pontjában említett hulladéknak 
minősüljön. Ezen intézkedéseket ― 
melyek az irányelv kiegészítése által 
annak nem alapvető fontosságú elemei 
módosítására irányulnak ― a 36. cikk (2) 



AM\711129HU.doc 63/74 PE402.733v01-00

HU

bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. fr

(A Bizottság által közzétett iránymutatások (2007. február 21.) képezik az e kérdés 
tisztázására és a lehetséges jogi eljárások elkerülésére szolgáló vonatkozó keretet.)

Indokolás

 A Tanács közös álláspontjában szereplő meghatározás nagyobb zavart kelthetne és a 
hulladék melléktermékként történő nem kívánatos újraosztályozásához vezethetne. A 
melléktermék elmélete ezért a jogi aktusok jelentős forrását képezi, és fenyegetést jelent a 
környezet és az egészség védelme, valamint e két terület magas szintű védelmének célkitűzései 
szempontjából. Nincs szükség arra, hogy a termékek és a hulladékok közé más kategóriát is 
felvegyenek.

Módosítás 105
Johannes Blokland

A Tanács közös álláspontja
4 cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

1. Valamely anyagot vagy tárgyat — amely 
olyan előállítási folyamat során keletkezik, 
amelynek elsődleges célja nem ezen 
termék előállítása — csak akkor lehet nem 
a 3. cikk 1. pontjában említett hulladéknak, 
hanem mellékterméknek tekinteni, ha az 
alábbi feltételek teljesülnek:

1. Valamely anyagot vagy tárgyat — amely 
olyan előállítási folyamat során keletkezik, 
amelynek elsődleges célja nem ezen 
termék előállítása — csak akkor lehet nem 
a 3. cikk 1. pontjában említett hulladéknak, 
hanem mellékterméknek tekinteni, ha a -
Ia. mellékletben lefektetett feltételek 
teljesülnek.

a) az anyag vagy a tárgy további 
felhasználása biztosított;
b) az anyag vagy a tárgy további, a 
szokásos ipari gyakorlattól eltérő 
feldolgozás nélkül, közvetlenül 
felhasználható;
c) az anyagot vagy tárgyat valamely 
előállítási folyamat szerves részeként 
állítják elő; valamint 
d) a további felhasználás jogszerű, azaz a 
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konkrét felhasználás tekintetében az 
anyag vagy a tárgy megfelel a termékre, 
valamint a környezet- és az 
egészségvédelemre vonatkozó összes 
követelménynek, és nincsenek a 
környezetet és az emberi egészséget 
károsító általános hatásai.
2. Az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek alapján intézkedéseket lehet
elfogadni azon feltételek meghatározása 
céljából, amelyeknek teljesülniük kell 
ahhoz, hogy egy adott anyag vagy tárgy 
mellékterméknek és ne a 3. cikk 1. 
pontjában említett hulladéknak minősüljön. 
Ezen intézkedéseket ― melyek az irányelv 
kiegészítése által annak nem alapvető 
fontosságú elemei módosítására irányulnak
― a 36. cikk (2) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

2. A -Ia. mellékletet ki lehet egészíteni
azon feltételek meghatározása céljából, 
amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy 
egy adott anyag vagy tárgy 
mellékterméknek és ne a 3. cikk 1. 
pontjában említett hulladéknak minősüljön.
További kétség esetén kiegészítő 
intézkedéseket lehet elfogadni annak 
egyértelművé tétele érdekében, hogy egy 
anyag melléktermék vagy hulladék-e.
Ezen intézkedéseket, beleértve a 
környezetvédelmi és minőségi 
kritériumokat is – melyek az irányelv 
kiegészítése által annak nem alapvető 
fontosságú elemei módosítására irányulnak
– a 36. cikk (2) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

3. A melléktermék ezen irányelv keretében 
nem minősül hulladéknak és ezért 
terméknek tekinthető.

Or. en

(Az eljárási szabályzat 62. cikk (1) bekezdés d) pontja értelmében a Bizottság 2007. február 
21-i közleménye (COM(2007)59) olyan új ténynek tekinthető, amely az első olvasat óta(2007. 

február 13.)  merült fel.)

Indokolás

A közlemény II. mellékletében található döntési fa kiváló eszköz annak megítélésére, hogy egy 
anyag melléktermék vagy hulladék. Világosan kell azt is látni, hogy a hulladékról szóló uniós 
jogszabályokban két kategóriát különböztetünk meg: hulladék vagy nem hulladék (azaz 
termék). Ezért egyértelművé kell tenni, hogy a melléktermék nem hulladék, hanem termék, 
hogy elkerüljük a lehetséges átfedést vagy hézagot a hulladékkal kapcsolatos jogszabályok és 
a REACH között.
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Módosítás 106
Anne Laperrouze

A Tanács közös álláspontja
4 cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

1. Valamely anyagot vagy tárgyat —
amely olyan előállítási folyamat során 
keletkezik, amelynek elsődleges célja nem 
ezen termék előállítása — csak akkor 
lehet nem a 3. cikk 1. pontjában említett 
hulladéknak, hanem mellékterméknek 
tekinteni, ha az alábbi feltételek 
teljesülnek:

törölve

a) az anyag vagy a tárgy további 
felhasználása biztosított;
b) az anyag vagy a tárgy további, a 
szokásos ipari gyakorlattól eltérő 
feldolgozás nélkül, közvetlenül 
felhasználható;
c) az anyagot vagy tárgyat valamely 
előállítási folyamat szerves részeként 
állítják elő; valamint 
d) a további felhasználás jogszerű, azaz a 
konkrét felhasználás tekintetében az 
anyag vagy a tárgy megfelel a termékre, 
valamint a környezet- és az 
egészségvédelemre vonatkozó összes 
követelménynek, és nincsenek a 
környezetet és az emberi egészséget 
károsító általános hatásai.
2. Az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek alapján intézkedéseket lehet 
elfogadni azon feltételek meghatározása 
céljából, amelyeknek teljesülniük kell 
ahhoz, hogy egy adott anyag vagy tárgy 
mellékterméknek és ne a 3. cikk 1. 
pontjában említett hulladéknak 
minősüljön. Ezen intézkedéseket ― 
melyek az irányelv kiegészítése által 
annak nem alapvető fontosságú elemei 
módosítására irányulnak ― a 36. cikk (2) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak 
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megfelelően kell elfogadni.

Or. en

(A Bizottság az Európai Parlament első olvasata után tette közzé értelmező közleményét a 
melléktermékekről. Ezt új tényezőnek lehet tekinteni.)

Indokolás

Jelenlegi változatában a melléktermékekről szóló, 4. cikket arra lehet használni, hogy 
kikerüljék vele mind a hulladék keretirányelvet, mind pedig a REACH irányelvet. E cikk 
veszélye, hogy növeli a jogi bizonytalanságot.

Módosítás 107
Marcello Vernola

A Tanács közös álláspontja
4 cikk – 1 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

1. Valamely anyagot vagy tárgyat — amely 
olyan előállítási folyamat során keletkezik, 
amelynek elsődleges célja nem ezen 
termék előállítása — csak akkor lehet nem 
a 3. cikk 1. pontjában említett hulladéknak, 
hanem mellékterméknek tekinteni, ha az 
alábbi feltételek teljesülnek:

1. Valamely anyagot vagy tárgyat — amely 
olyan előállítási folyamat során keletkezik, 
amelynek elsődleges célja nem ezen 
termék előállítása — csak akkor lehet nem 
a 3. cikk 1. pontjában említett hulladéknak, 
hanem mellékterméknek tekinteni, ha –
kizárólag – az alábbi feltételek teljesülnek:

Or. it

Indokolás

Fontos, hogy a tagállamok ne tehessenek hozzá további feltételeket, amelyek az irányelv 
végrehajtását körülményesebbé tennék. 
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Módosítás 108
Karin Scheele

A Tanács közös álláspontja
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

a) az anyag vagy a tárgy további 
felhasználása biztosított;

a) az anyag vagy a tárgy további 
felhasználása biztosított és van rá kereslet;

Or. de

Indokolás

Egy termék esetében nyilvánvaló, hogy megfelelő piaccal kell rendelkeznie. Ezért ez a 
melléktermékek esetében is előfeltétel.

Módosítás 109
Karin Scheele

A Tanács közös álláspontja
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

b) az anyag vagy a tárgy további, a 
szokásos ipari gyakorlattól eltérő 
feldolgozás nélkül, közvetlenül 
felhasználható;

b) az anyag vagy a tárgy további, a 
szokásos ipari gyakorlattól – amelynél a 
hulladékhoz kötődő speciális szennyező 
anyagokat is figyelembe kell venni – eltérő 
feldolgozás nélkül, közvetlenül 
felhasználható;

Or. de

(A közös álláspont új cikket tartalmaz a melléktermékekről.)

Indokolás

Azok az anyagok, amelyek olyan gyártási folyamatok során keletkeznek, amelyeknek fő célja 
nem ezek előállítása, szennyező anyagokat tartalmazhatnak. Ha egy anyag speciális 
szennyező anyagot tartalmaz, amely olyan hulladékhoz kapcsolódik, amely az azonos célra 
használt egyéb termékekben nincs jelen, ez azt jelzi, hogy meg akarnak szabadulni az 
anyagtól. Ezt a 4. cikkben egyértelművé kell tenni.



PE402.733v01-00 68/74 AM\711129HU.doc

HU

Módosítás 110
Karin Scheele

A Tanács közös álláspontja
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

c) az anyagot vagy tárgyat valamely 
előállítási folyamat szerves részeként 
állítják elő; valamint

c) az anyagot vagy tárgyat valamely
minőségbiztosítással rendelkező, 
meghatározott összetételű vagy 
meghatározott műszaki előírások szerinti
előállítási folyamat szerves részeként 
állítják elő; valamint

Or. de

Indokolás

Ahhoz, hogy egy anyagotvagy tárgyat termékként lehessen meghatározni, állandó minőséggel 
kell rendelkeznie. Ezért ez a melléktermékek esetében is előfeltétel.

Módosítás 111
Karin Scheele

A Tanács közös álláspontja
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

d) a további felhasználás jogszerű, azaz a 
konkrét felhasználás tekintetében az anyag 
vagy a tárgy megfelel a termékre, valamint 
a környezet- és az egészségvédelemre 
vonatkozó összes követelménynek, és 
nincsenek a környezetet és az emberi 
egészséget károsító általános hatásai.

d) a további felhasználás jogszerű, azaz a 
konkrét felhasználás tekintetében az anyag 
vagy a tárgy megfelel a termékre, valamint 
a környezet- és az egészségvédelemre 
vonatkozó összes követelménynek, és 
nincsenek a környezetet és az emberi 
egészséget károsító általános hatásai.
Intézkedéseket kell hozni annak 
biztosítása érdekében, hogy a hulladékra 
jellemző szennyező anyagok nem kerülnek 
be az anyagok körforgásába olyan 
mennyiségben, ami veszélyes az 
egészségre vagy a környezetre;
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Or. de

(A közös álláspont új cikket tartalmaz a melléktermékekről.)

Indokolás

Azok az anyagok, amelyek olyan gyártási folyamatok során keletkeznek, amelyeknek fő célja 
nem ezek előállítása, szennyező anyagokat tartalmazhatnak. Ha egy anyag speciális 
szennyező anyagot tartalmaz, amely olyan hulladékhoz kapcsolódik, amely az azonos célra 
használt egyéb termékekben nincs jelen, ez azt jelzi, hogy meg akarnak szabadulni az 
anyagtól. Ezt a 4. cikkben egyértelművé kell tenni.

Módosítás 112
Marcello Vernola

A Tanács közös álláspontja
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

d) a további felhasználás jogszerű, azaz a
konkrét felhasználás tekintetében az 
anyag vagy a tárgy megfelel a termékre,
valamint a környezet- és az
egészségvédelemre vonatkozó összes 
követelménynek, és nincsenek a 
környezetet és az emberi egészséget 
károsító általános hatásai.

d) a további felhasználás jogszerű, azaz az 
anyag vagy tárgy teljesíti az összes 
vonatkozó termék-, környezet- és
egészségvédelmi követelményt az adott 
használat tekintetében.

Or. it

Indokolás

A közös állásfoglalás utolsó tagmondata szükségtelen, mivel már előtte lefektették, hogy be 
kell tartani a környezet- és egészségvédelmi jogi előírásokat.



PE402.733v01-00 70/74 AM\711129HU.doc

HU

Módosítás 113
Mojca Drčar Murko

A Tanács közös álláspontja
4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

d) a további felhasználás jogszerű, azaz a
konkrét felhasználás tekintetében az
anyag vagy a tárgy megfelel a termékre, 
valamint a környezet- és az 
egészségvédelemre vonatkozó összes 
követelménynek, és nincsenek a 
környezetet és az emberi egészséget 
károsító általános hatásai.

d) a további felhasználás jogszerű, azaz a
melléktermék nem lehet olyan dolog, 
amelytől a gyártó köteles megszabadulni, 
vagy amelynek szándékolt felhasználása
az uniós vagy a nemzeti jogba ütközik.

Or. en

Indokolás

A 4. cikk teljes egészében új. A közös álláspont az a), b) és c) pontban bemutat egy 
háromrészes kumulatív tesztet, ami az Európai Bíróság közelmúltbeli joggyakorlatában 
szerepel. E teszten felül az Európai Bíróság megjegyezte, hogy a melléktermék kívánt 
felhasználásának is törvényesnek kell lennie. A közös álláspont d) pontjának megfogalmazása 
nem elég pontos; helyette a Bizottság 2007. február 21-i, a hulladékokról és 
melléktermékekről szóló  értelmező közleményében szereplő megfogalmazást kellene 
alkalmazni.

Módosítás 114
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
4 cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

2. Az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek alapján intézkedéseket lehet 
elfogadni azon feltételek meghatározása 
céljából, amelyeknek teljesülniük kell 
ahhoz, hogy egy adott anyag vagy tárgy 
mellékterméknek és ne a 3. cikk 1. 
pontjában említett hulladéknak minősüljön.
Ezen intézkedéseket ― melyek az irányelv 
kiegészítése által annak nem alapvető 

2. Az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek alapján a Bizottság jogalkotási 
javaslatot terjeszt elő azon
környezetvédelmi és minőségi feltételek 
meghatározása céljából, amelyeknek 
teljesülniük kell ahhoz, hogy egy adott 
anyag vagy tárgy mellékterméknek és ne a 
3. cikk 1. pontjában említett hulladéknak 
minősüljön. Ilyen, közösségi szintű 



AM\711129HU.doc 71/74 PE402.733v01-00

HU

fontosságú elemei módosítására 
irányulnak ― a 36. cikk (2) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

feltételek vagy alkalmazható joggyakorlat 
hiányában az érintett anyagok és tárgyak 
továbbra is hulladéknak tekintendők.

Or. en

(Az első olvasat 7. és 107./121. módosításának részleges újbóli előterjesztése)

Indokolás

Fontos biztosítani, hogy a melléktermékek új meghatározása ne teremtsen olyan kiskapukat, 
amelyek segítségével a hulladékok kikerülhetnék ezen irányelv előírásait. Ezért pontos 
környezetvédelmi és minőségi feltételeket kell meghatározni mielőtt ez az átcsoportosítás 
megtörténhetne. Mivel ezek a  kritériumok alapvető fontosságú elemek, együttdöntés során 
kell őket elfogadni.

Módosítás 115
Mojca Drčar Murko

A Tanács közös álláspontja
4 cikk – 2 bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

2. Az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek alapján intézkedéseket lehet 
elfogadni azon feltételek meghatározása 
céljából, amelyeknek teljesülniük kell 
ahhoz, hogy egy adott anyag vagy tárgy 
mellékterméknek és ne a 3. cikk 1. 
pontjában említett hulladéknak 
minősüljön. Az irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítéssel 
történő módosítására vonatkozó ezen
intézkedéseket, a 36. cikk (2) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

2. Az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek alapján és különös tekintettel az 
óvatosság elvére, a környezetvédelmi és 
egészségügyi megfontolásokra valamint a 
joggyakorlatban meghatározott 
feltételekre, a Bizottság intézkedéseket
fogadhat el annak meghatározása céljából,
hogy bizonyos anyagok vagy tárgyak 
mellékterméknek tekinthetők, nem pedig 
hulladéknak. Ezen intézkedéseket,
jellegüktől függően jogalkotási javaslattal 
vagy a 36. cikk (2) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Ilyen, uniós szinten elfogadott 
intézkedések vagy egyedi joggyakorlat 
hiányában az érintett anyagok továbbra is 
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hulladéknak tekintendők.

Or. en

Indokolás

A 4. cikk az ipari folyamatok széles skálájára vonatkozik és új jogi kategóriát jelent.  A 
jogbiztonság magas szintjének fenntartása céljából a melléktermékek meghatározását 
szigorúan kell értelmezni.  Hangsúlyozni kell, hogy az uniós szinten elfogadott intézkedések 
hiányában az anyagokat továbbra is hulladéknak tekintik.

Módosítás 116
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

2a) Az (1) és (2) bekezdés nem 
alkalmazható a harmadik országokba 
történő szállítás céljából.

Or. en

(Új módosítás, amely az első olvasatban figyelmen kívül hagyott témával foglalkozik, hogy 
biztosítsa a nemzetközi kötelezettségekkel való összhangot)

Indokolás

A „melléktermék” fogalma nem ismert a hulladékkal foglalkozó nemzetközi jogszabályokban, 
mint például a veszélyes és egyéb hulladékok határokon átnyúló szállításáról szóló Bázeli 
Egyezmény. A nemzetközi kötelezettségeknek való teljes megfelelés érdekében a határokon 
átnyúló szállításkor a melléktermékeket továbbra is hulladéknak kell tekinteni.
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Módosítás 117
Françoise Grossetête

A Tanács közös álláspontja
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

1. Bizonyos meghatározott hulladék
megszűnik a 3. cikk 1. pontja értelmében
hulladék lenni, amennyiben hasznosítási 
műveleten esett át, és megfelel az alábbi 
feltételekkel összhangban kidolgozandó 
konkrét kritériumoknak:

1. A tagállamok kérhetik a Bizottságtól 
annak megállapítását, hogy kivételes 
esetben bizonyos hulladék megszűnt
hulladék lenni, amennyiben
újrafeldolgozási céllal hasznosítási 
műveleten esett át, és megfelel az alábbi 
feltételekkel összhangban kidolgozandó 
konkrét kritériumoknak:

a) az anyagot vagy tárgyat általában egy
konkrét célra használják.

a) az anyagot vagy tárgyat általában azokra 
a konkrét célokra használják.

b) az anyagnak vagy tárgynak van piaca, 
vagy van rá kereslet;

b) az anyagnak vagy tárgynak van piaca;

c) az anyag vagy tárgy megfelel az adott az
a) pontban említett konkrét cél műszaki 
követelményeinek és a termékekre 
vonatkozó létező jogszabályoknak és 
előírásoknak; és

c) az anyag vagy tárgy megfelel a konkrét 
cél műszaki követelményeinek és a 
termékekre vonatkozó létező 
jogszabályoknak és előírásoknak; és

d) az anyag vagy tárgy felhasználása nem 
idéz elő általános káros környezeti vagy 
egészségügyi hatásokat.

d) az anyag vagy tárgy felhasználása nem 
idéz elő általános káros környezeti vagy 
egészségügyi hatásokat.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi uniós jogszabályok szerint az üzemanyaggá alakított hulladék mindaddig hulladék 
marad, amíg elégetésére vagy energiaforrásként történő felhasználására sor nem kerül. A 
hulladékok égetéséről szóló irányelv szigorú szabályozási rezsimet és működési normákat 
tartalmaz, hogy biztosítsa a közegészség- és környezetvédelem magas szintjét. A 
hulladékáramok leminősítése azt jelenti, hogy elégetésük nem tartozik majd a hulladékok 
égetéséről szóló irányelv vagy a hulladékszállítási rendeletek hatálya alá. Ez visszás 
környezeti hatásokkal járhat. 
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Módosítás 118
Johannes Blokland

A Tanács közös álláspontja
5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

1. Bizonyos meghatározott hulladék
megszűnik a 3. cikk 1. pontja értelmében 
hulladék lenni, amennyiben hasznosítási 
műveleten esett át, és megfelel az alábbi 
feltételekkel összhangban kidolgozandó 
konkrét kritériumoknak:

1. A tagállamok kérhetik a Bizottságtól 
annak megállapítását, hogy kivételes 
esetben bizonyos hulladék megszűnt a 3. 
cikk 1. pontja értelmében hulladék lenni, 
amennyiben hasznosítási műveleten esett 
át, és megfelel az alábbi feltételekkel 
összhangban kidolgozandó konkrét 
kritériumoknak:

a) az anyagot vagy tárgyat általában egy 
konkrét célra használják.

a) az anyagot vagy tárgyat általában egy 
konkrét célra használják.

b) az anyagnak vagy tárgynak van piaca, 
vagy van rá kereslet;

b) az anyagnak vagy tárgynak van piaca, 
vagy van rá kereslet;

c) az anyag vagy tárgy megfelel az adott az 
a) pontban említett konkrét cél műszaki 
követelményeinek és a termékekre 
vonatkozó létező jogszabályoknak és 
előírásoknak; és

c) az anyag vagy tárgy megfelel az adott az 
a) pontban említett konkrét cél műszaki 
követelményeinek és a termékekre 
vonatkozó létező jogszabályoknak és 
előírásoknak; és

d) az anyag vagy tárgy felhasználása nem 
idéz elő általános káros környezeti vagy 
egészségügyi hatásokat.

d) az anyag vagy tárgy felhasználása nem 
idéz elő általános káros környezeti vagy 
egészségügyi hatásokat.

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasat 45. módosítása egy részének újbóli előterjesztése annak pontosítása 
érdekében, hogy milyen feltételek mellett szűnik meg a hulladék hulladék lenni.
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