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Módosítás: 119
Horst Schnellhardt

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 
pedig 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 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 
pedig hatályon kívül kell helyezni. A 
hulladékolajokkal való gazdálkodást a
hulladékhierarchia irányadó elvével 
összhangban kell folytatni, és ennek során
továbbra is a regenerálásnak kell 
elsőbbséget biztosítani. 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. de

Módosítás: 120
Anne Ferreira

A Tanács közös álláspontja
5. cikk – (1) bekezdés – b) pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

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

b) az anyagnak vagy tárgynak van piaca;

Or. fr
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Indokolás

Visszatérés a Bizottság eredeti javaslatához.

Módosítás: 121
Richard Seeber

A Tanács közös álláspontja
5. cikk – (1) bekezdés – második albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A kritériumok szükség esetén a szennyező 
anyagok határértékeit is tartalmazzák.

törölve

Or. de

(A REACH-rendelet szerint nem szükséges, hogy a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó
kritériumok között a határértékek is szerepeljenek.)

Indokolás

Amennyiben egy, korábban a hulladékokra vonatkozó szabályozási rendszer hatálya alá vont 
anyag már nem minősül hulladéknak, erre az anyagra a továbbiakban a REACH-rendszer 
követelményei vonatkoznak. Ezért nincs szükség a határértékek megadására. 

Módosítás: 122
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans

A Tanács közös álláspontja
5. cikk – (2) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) Az ilyen kritériumok elfogadására és a 
hulladék meghatározására vonatkozó 
intézkedéseket – melyek ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak – a 36. cikk (2) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 

(2) Az (1) bekezdés értelmében elvégzett 
vizsgálat alapján a Bizottság, adott 
esetben, … -ig jogalkotási javaslatot 
terjeszt elő, amely meghatározza azokat a 
teljesítendő környezetvédelmi és minőségi 
kritériumokat, amelyek alapján termékek 
vagy anyagok hulladékainak bizonyos 
kategóriái többé már nem tekintendők
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elfogadni. hulladéknak.
* Ezen irányelv hatálybalépése után két évvel. 

Or. en

Indokolás

A hulladékstátusz megszűnésének eldöntéséhez szükséges környezetvédelmi kritériumok 
kidolgozásával újra együttdöntési, nem pedig komitológiai eljárás keretében kellene
foglalkozni (az első olvasatban szereplő 45. módosítás elképzelése alapján). Ez kiegészíti azt 
a kérést, hogy lehetőség szerint nyújtsanak be javaslatokat a hulladékstátusz megszűnése 
tekintetében megvizsgálandó meghatározott anyagok listájával, mint például az üveg és a 
papír. 

Módosítás: 123
Jill Evans, Caroline Lucas

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2a) Az (1) és (2) bekezdés nem 
alkalmazandó a harmadik országokba 
irányuló, országhatárokat átlépő
szállításokra.

Or. en

(Az első olvasat hiányosságának kezelését és ezáltal a nemzetközi kötelezettségekkel való 
összhang biztosítását célzó új módosítás.)

Indokolás

A „hulladéknak már nem számító hulladék” fogalma nem ismeretes a hulladékkal kapcsolatos 
nemzetközi jogalkotásban, így például a veszélyes vagy egyéb hulladékok országhatárokat 
átlépő szállítására vonatkozó bázeli egyezményben sem. A nemzetközi kötelezettségeknek való 
maradéktalan megfelelés biztosítása érdekében az említett bekezdések nem vonatkozhatnak az 
országhatárokat átlépő szállításokra.
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Módosítás: 124
Anne Ferreira

A Tanács közös álláspontja
5. cikk – (3a) bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3a) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
eljárás soha sem alkalmazható a veszélyes 
hulladékra vagy az energetikai 
hasznosításra szánt hulladékra.

Or. fr

(A hulladékstátuszhoz bizonyos gazdálkodási, kezelési és mennyiségi garanciák társulnak. 
Annak érdekében, hogy teljesüljenek ezen irányelv környezeti célkitűzései, ez a státusz nem 

vonható vissza megfelelő mérlegelés nélkül.)

Indokolás

A hulladékok égetéséről szóló irányelv (2000/76/EK) előírásainak való meg nem felelés 
elkerülése érdekében, illetve annak megakadályozása céljából, hogy az energetikai 
hasznosításra szánt hulladékot olyan létesítményekben kezeljék, amelyek felszereltségüket 
tekintve nem felelnek meg az említett előírásoknak, az energetikai hasznosításra szánt 
hulladékok esetében ki kell zárni a termékként való újraosztályozás lehetőségét. Ugyanez a 
garancia alkalmazandó a veszélyes hulladékokra is, amelyek tekintetében a lehető legnagyobb 
védelmet kell biztosítani. 

Módosítás: 125
Anne Laperrouze

A Tanács közös álláspontja
5. cikk – (3a) bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3a) Sem a veszélyes hulladékkal, sem az 
energetikai hasznosításra szánt (veszélyes 
és nem veszélyes) hulladékkal nem lehet 
az (1) és (2) bekezdésben meghatározott 
eljárás keretében foglalkozni.

Or. en
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Indokolás

Fontos biztosítani, hogy a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó eljárás nem vezet sem a 
szennyezés növekedéséhez, sem öko-dömpinghez. Ez az eljárás kizárólag az újrafeldolgozás
(pl. anyagi hasznosítás) esetében alkalmazandó, és a légköri szennyezés növekedésének 
elkerülése érdekében nem alkalmazható a hulladékok tüzelőanyagként való felhasználásra. 
Egy új tényező indokolja ezt az új módosítást: a Tanács közös álláspontjának elfogadását 
követő bizonyos idő elteltével a Bizottság megkérte Olaszországot, hogy helyezze hatályon 
kívül az SRF hulladékok (energiatartalmú szelektív hulladékok) tüzelőanyagként való 
újrabesorolására irányuló határozatát.

Módosítás: 126
Anne Ferreira

A Tanács közös álláspontja
5. cikk – (4) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4) Ha közösségi szinten nem határoztak 
meg kritériumokat az (1) és (2) 
bekezdésben foglalt eljárás szerint, a 
tagállamok eseti alapon határozhatnak 
arról, hogy egy konkrét hulladék 
megszűnt-e hulladéknak lenni az 
alkalmazandó esetjog figyelembevételével. 
Az ilyen határozatokról értesítik a 
Bizottságot a műszaki szabványok és 
szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel összhangban, ha ezt az az 
irányelv megköveteli.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott 
eljárás szerint elfogadott kritériumoknak
biztosítaniuk kell, hogy a hulladékkezelési 
művelet eredményeként létrejött termék, 
anyag és másodlagos anyag megfelel a 
szükséges forgalomba hozatali
követelményeknek. A kritériumoknak
figyelembe kell venniük a másodlagos 
anyag környezetvédelmi szempontból
káros felhasználásának vagy szállításának
kockázatait, és azokat olyan szinten kell
megállapítani, amely garantálja az emberi 
egészség és a környezet magas szintű
védelmét.

Or. fr

Indokolás

A kritériumok meghatározásánál eleget kell tenni bizonyos feltételeknek, mint például az 5. 
cikk (2) bekezdésében említett feltételnek, és ezeket a feltételeket pontosítani kell a környezeti 
dömping kockázatainak elkerülése érdekében. A módosítás második része visszaállítja a 
Bizottság eredeti javaslatát. 
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Módosítás: 127
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

A Tanács közös álláspontja
5. cikk – (4) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4) Ha közösségi szinten nem határoztak 
meg kritériumokat az (1) és (2) 
bekezdésben foglalt eljárás szerint, a 
tagállamok eseti alapon határozhatnak 
arról, hogy egy konkrét hulladék 
megszűnt-e hulladéknak lenni az 
alkalmazandó esetjog figyelembevételével. 
Az ilyen határozatokról értesítik a 
Bizottságot a műszaki szabványok és 
szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel1 összhangban, ha ezt az az 
irányelv megköveteli.

törölve

Or. en

Indokolás

Törölni kell a Tanács által beillesztett új bekezdést, követve az előadó 12. módosítását, amely 
a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó kritériumok kérdésével bizottsági javaslatokon 
keresztül foglalkozik, és ezért a továbbiakban már nincs szükség olyan rendelkezésre, amely 
ezt a kérdést a tagállamok egyéni hatáskörébe utalná. Ezenfelül e bekezdést annak érdekében 
is törölni kell, hogy elkerüljük a hulladékjegyzékek összehangolásának hiányát és a 
tisztességtelen versenyt.

                                               
1 HL L 204., 1998.7.21., 37. o. A legutóbb a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 81. o.) 
módosított irányelv.
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Módosítás: 128
Adriana Poli Bortone

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4a) A Bizottság ..........-ig* adott esetben 
javaslatokat tesz annak meghatározására, 
hogy többek között a következő 
hulladékáramok e cikk rendelkezéseinek 
hatálya alá tartoznak-e, és ha igen, milyen 
egyedi rendelkezések vonatkoznak azokra: 
komposzt, töltőanyagok, papír, üveg, fém, 
elhasználódott gumiabroncsok, 
textilhulladékok és más kiválasztott 
hulladékkategóriák, amelyek
egyértelműen azonosíthatók a meglévő 
európai műszaki szabványokkal is.
*Ezen irányelv hatálybalépése után öt évvel.

Or. en

(Az első olvasatban szereplő 45. módosításon alapul)

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a hulladékstátusz megszűnése csupán kivételként alkalmazható a 
kifejezetten kiválasztott és pontosan azonosított hulladékáramokra. Az európai műszaki 
szabványok megfelelő alapot nyújtanak az adott hulladékkategóriák azonosításához, illetve 
azok műszaki és környezeti jellemzőire vonatkozó információk megszerzéséhez. Az európai 
műszaki szabványokra való hivatkozás biztosítaná EU-s szinten az egyenlő versenyfeltételeket.

Módosítás: 129
Richard Seeber

A Tanács közös álláspontja
5a. cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

5a. cikk
Az a komposzt, amely bizonyíthatóan és 
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egy minőségbiztosítási rendszer által 
garantáltan megfelel az 5. cikk (1) és (2)
bekezdésében meghatározott 
kritériumoknak, továbbá kizárólag 
szelektíven gyűjtött hulladékból állították 
elő, valamint hosszú távon alkalmas a 
talajfunkciók javítására, az 1907/2006/EK 
rendelet (REACH) V. mellékeltének 
hatálya alá tartozó anyagként az 
1907/2006/EK rendelet 2. cikke (7) 
bekezdésének b) pontjával összhangban 
mentesül az 1907/2006/EK rendelet II., V. 
és VI. címének hatálya alá.

Or. de

(ii)

Indokolás

A közös álláspont preambulumbekezdéseiben a komposztot a hulladékstátusz megszűnésére 
vonatkozó kritériumok kidolgozásához alkalmazott kategóriák egyikeként jelölik meg. Ezzel 
összefüggésben szükségesnek tűnik a hulladéknak már nem minősülő komposztot kivenni a 
REACH rendelet hatálya alól. A REACH kivételeket tartalmaz pontosan meghatározott 
anyagokra vonatkozóan, és ebbe alapvetően a komposzt is bele tartozik. Ez a módosítás 
meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján a komposzt kivételt képez a REACH 
hatálya alól.

Módosítás: 130
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

A Tanács közös álláspontja
6. cikk – (3a) bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3a) A veszélyes hulladék nem veszélyes 
hulladékká történő újraosztályozása nem 
érhető el olyan módon, hogy a hulladékot 
hígítják vagy összekeverik abból a célból, 
hogy a szennyező anyagok eredeti 
koncentrációját a hulladékot 
veszélyesként meghatározó küszöbértékek 
szintje alá csökkentsék.
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Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatában szereplő 46. módosítás ismételt előterjesztése.

Módosítás: 131
Erna Hennicot-Schoepges, Françoise Grossetête, Frieda Brepoels, Richard Seeber, 
Lambert van Nistelrooij, Marie-Noëlle Lienemann

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4a) A Bizottság biztosítja, hogy a 
hulladékok jegyzéke és annak bármely 
felülvizsgált változata átlátható, érthető és 
hozzáférhető legyen a felhasználók, de 
különösen a KKV-k számára.

Or. fr

(ii)

Indokolás

Ez a módosítás hasonlít az első olvasatban elfogadott 36. módosításhoz („A Bizottság 
biztosítja, hogy ez a jegyzék megfelelően könnyen érthető legyen a KKV-k számára és könnyen 
hozzáférhető legyen.”). A hulladékok jegyzéke a jelenlegi formájában egy olyan összetett 
dokumentum, amely nincs összhangban az európai intézmények által támogatott, a jobb 
jogalkotásra és az egyszerűsítésre irányuló célkitűzésekkel.

Módosítás: 132
Karl-Heinz Florenz

A Tanács közös álláspontja
7. cikk – (1) bekezdés – első albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A hulladék megelőzésének és 
hasznosításának megerősítése érdekében a 

(1) A hulladék megelőzésének és 
hasznosításának megerősítése érdekében a 
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tagállamok jogalkotási vagy nem 
jogalkotási intézkedéseket hozhatnak, 
ezáltal biztosítva, hogy a termékek 
fejlesztésével, előállításával,
feldolgozásával, kezelésével vagy 
eladásával hivatásszerűen foglalkozó 
természetes vagy jogi személy (a termék 
gyártója) kiterjesztett gyártói felelősséggel 
rendelkezzék.

tagállamok jogalkotási vagy nem 
jogalkotási intézkedéseket hozhatnak, 
ezáltal biztosítva, hogy a termékek 
előállításával vagy behozatalával
hivatásszerűen foglalkozó természetes 
vagy jogi személy kiterjesztett gyártói 
felelősséggel rendelkezzék.

Or. en

Indokolás

A gyártói felelősség fogalma a gyártóra és az importőrre egyaránt vonatkozik. A gyártói 
felelősség fogalmának ellentmond az, ha – az Európai Tanács által javasolt módon – azt
olyan érdekeltekre is kiterjesztik, akik csupán értékesítik azokat a termékeket, amelyeket egy 
másik szereplő vezetett be a piacra. Alapjában véve a gyártói felelősség erősítésekor 
egyértelműen meg kell határozni a felelősségi köröket, valamint azokhoz a felelős érdekelt 
felekhez kell fordulni, akik egyedül képesek befolyásolni a tervezést és gyártást.

Módosítás: 133
Holger Krahmer

A Tanács közös álláspontja
7. cikk – (1) bekezdés – első albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A hulladék megelőzésének és 
hasznosításának megerősítése érdekében a 
tagállamok jogalkotási vagy nem 
jogalkotási intézkedéseket hozhatnak, 
ezáltal biztosítva, hogy a termékek 
fejlesztésével, előállításával, 
feldolgozásával, kezelésével vagy 
eladásával hivatásszerűen foglalkozó 
természetes vagy jogi személy (a termek 
gyártója) kiterjesztett gyártói felelősséggel 
rendelkezzék.

(1) A hulladék megelőzésének és 
hasznosításának megerősítése érdekében a 
tagállamok jogalkotási vagy nem 
jogalkotási intézkedéseket hozhatnak, 
ezáltal biztosítva, hogy a termékek 
fejlesztésével, előállításával, 
feldolgozásával, kezelésével vagy 
eladásával, vagy a termékek Közösség 
terültére történő behozatalával 
hivatásszerűen foglalkozó természetes 
vagy jogi személy (a termek gyártója) 
kiterjesztett gyártói felelősséggel 
rendelkezzék.

Or. en
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Indokolás

E módosítás részben visszaállítja a 2007. február 13-i plenáris ülésen elfogadott, első 
olvasatban szereplő 35. módosítást (3a. cikk (új)), az importőrök tekintetében egyértelműen 
újra bevezetve a kiterjesztett gyártói felelősséget.

Módosítás: 134
Thomas Ulmer

A Tanács közös álláspontja
7. cikk – (1) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A hulladék megelőzésének és 
hasznosításának megerősítése érdekében 
a tagállamok jogalkotási vagy nem 
jogalkotási intézkedéseket hozhatnak, 
ezáltal biztosítva, hogy a termékek 
fejlesztésével, előállításával, 
feldolgozásával, kezelésével vagy 
eladásával hivatásszerűen foglalkozó 
természetes vagy jogi személy (a termek 
gyártója) kiterjesztett gyártói felelősséggel 
rendelkezzék. 

törölve

Az ilyen intézkedések többek között a 
visszavitt termékek és a termékek 
használata után visszamaradó hulladék 
átvételét, a további hulladékgazdálkodást, 
továbbá az e tevekénységekért vállalt 
pénzügyi felelősséget foglalhatják 
magukban.

Or. de

(ii)

Indokolás

oo
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Módosítás: 135
Frieda Brepoels

A Tanács közös álláspontja
7. cikk – (1) bekezdés – első albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A hulladék megelőzésének és 
hasznosításának megerősítése érdekében a 
tagállamok jogalkotási vagy nem 
jogalkotási intézkedéseket hozhatnak, 
ezáltal biztosítva, hogy a termékek 
fejlesztésével, előállításával, 
feldolgozásával, kezelésével vagy 
eladásával hivatásszerűen foglalkozó 
természetes vagy jogi személy (a termek 
gyártója) kiterjesztett gyártói felelősséggel 
rendelkezzék.

(1) A hulladék megelőzésének és 
hasznosításának megerősítése érdekében a 
tagállamok – adott esetben – jogalkotási 
vagy nem jogalkotási intézkedéseket 
hoznak, ezáltal biztosítva, hogy a termékek 
fejlesztésével, előállításával, 
feldolgozásával, kezelésével vagy 
eladásával hivatásszerűen foglalkozó 
természetes vagy jogi személy (a termek 
gyártója) kiterjesztett gyártói felelősséggel 
rendelkezzék.

Or. en

Indokolás

Nem lehetséges minden hulladéktípus esetében biztosítani a kiterjesztett gyártói felelősséget. 
A tagállamoknak a megfelelő esetekben kell biztosítaniuk a kiterjesztett gyártói felelősséget. 

Módosítás: 136
Thomas Ulmer

A Tanács közös álláspontja
7. cikk – (1a) bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1a) A hulladékkeletkezés megelőzésének 
és a hulladék hasznosításának 
előmozdítása érdekében a tagállamok 
jogalkotási vagy nem jogalkotási 
intézkedéseket hozhatnak, ezáltal 
biztosítva, hogy a termékek fejlesztésével 
vagy behozatalával hivatásszerűen 
foglalkozó természetes vagy jogi személy 
kiterjesztett gyártói felelősséggel 
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rendelkezzék. 

Or. de

Indokolás

ii

Módosítás: 137
Riitta Myller

A Tanács közös álláspontja
7. cikk – (2) bekezdés – első albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
hozhatnak a környezeti hatás, valamint a 
gyártás és a későbbi használat során a 
hulladékkeletkezés csökkentését célzó 
terméktervezés ösztönzésére, és annak 
biztosítása érdekében, hogy a hulladékká 
vált termékek hasznosítása és 
ártalmatlanítása a 10. és a 11. cikkel 
összhangban történjék.

(2) A gyártók megfelelő intézkedéseket 
hoznak a környezeti hatás, valamint a 
gyártás és a későbbi használat során a 
hulladékkeletkezés csökkentését célzó 
terméktervezés érdekében, és annak 
biztosítása érdekében, hogy a hulladékká 
vált termékek hasznosítása és 
ártalmatlanítása a 10. és a 11. cikkel 
összhangban történjék.

A tagállamok az (1) bekezdéssel 
összhangban megteszik a megfelelő 
intézkedéseket a fentieket célzó 
terméktervezés ösztönzése érdekében.

Or. en

Indokolás

A megelőzést és újrahasznosítást célzó terméktervezéshez kapcsolódó felelősség a gyártókat
terheli. A tagállamoknak ennek ösztönzését megfelelő intézkedésekkel kell támogatniuk, 
szükség esetén a bizonyos elsőbbséget élvező termékekre vonatkozó jogalkotási előírásokkal 
alátámasztva – ahogy az az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai esetében is 
történt.
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Módosítás: 138
Holger Krahmer

A Tanács közös álláspontja
7. cikk – (2) bekezdés – első albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
hozhatnak a környezeti hatás, valamint a 
gyártás és a későbbi használat során a 
hulladékkeletkezés csökkentését célzó 
terméktervezés ösztönzésére, és annak 
biztosítása érdekében, hogy a hulladékká 
vált termékek hasznosítása és 
ártalmatlanítása a 10. és a 11. cikkel 
összhangban történjék.

(2) A tagállamok – egy bizonyos termék
elhasználódott jellegével vagy
életciklusával kapcsolatos szempontokra
vonatkozó közösségi jogszabályok 
hiányában – megfelelő intézkedéseket 
hozhatnak a környezeti hatás, valamint a 
gyártás és a későbbi használat során a 
hulladékkeletkezés csökkentését célzó 
terméktervezés ösztönzésére, és annak 
biztosítása érdekében, hogy a hulladékká 
vált termékek hasznosítása és 
ártalmatlanítása a 10. és a 11. cikkel 
összhangban történjék.

Or. en

Indokolás

A módosítás pontosítja a Tanács közös álláspontjában újonnan bevezetett rendelkezést. A 
hulladékokról szóló keretirányelv nem ütközhet a terméktervezéssel kapcsolatos hatályos 
rendelkezésekbe. Ezenkívül az ilyen rendelkezések nem képezhetik az EK-Szerződés 175. 
cikkén alapuló egyik jogszabály részét sem, mivel azok könnyedén a tagállamokban egyedileg 
szabályozott terméktervezéshez vezethetnek és ezáltal a belső piac feldarabolódását 
eredményezhetik.

Módosítás: 139
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
7. cikk – (2) bekezdés – első albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Az ilyen intézkedések többek között 
ösztönözhetik a többfelhasználású, 
műszaki szempontból tartós, valamint 
hulladékká válás után megfelelően és 

Az ilyen intézkedések többek között 
ösztönözhetik a többfelhasználású, 
műszaki szempontból tartós, valamint 
hulladékká válás után megfelelően és 
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biztonságosan hasznosítható és 
környezetbarát módon ártalmatlanítható 
termékek fejlesztését, gyártását és 
értékesítését.

biztonságosan hasznosítható és 
környezetbarát módon ártalmatlanítható 
termékek fejlesztését, gyártását és 
értékesítését. Ez magában foglalja a 
gyártók vagy importőrök nyilvánosan 
hozzáférhető információ nyújtására 
irányuló kötelezettségét is, amennyiben a 
termékük újrafeldolgozható.

Or. en

(Az első olvasatban szereplő 35. módosítás részbeni visszaállítása)

Indokolás

A megfelelő újrafeldolgozási műveletek ösztönzése érdekében a gyártóknak vagy 
importőröknek tájékoztatást kell adniuk, amennyiben a termékük hulladékká válásuk esetén 
újrafeldolgozható.

Módosítás: 140
Holger Krahmer

A Tanács közös álláspontja
7. cikk – (2) bekezdés – első albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Az ilyen intézkedések többek között 
ösztönözhetik a többfelhasználású, 
műszaki szempontból tartós, valamint 
hulladékká válás után megfelelően és 
biztonságosan hasznosítható és 
környezetbarát módon ártalmatlanítható 
termékek fejlesztését, gyártását és 
értékesítését.

Az ilyen intézkedések – amennyiben a 
termékéletciklus szempontjából kedvező –
többek között ösztönözhetik a 
többfelhasználású, műszaki szempontból 
tartós, valamint hulladékká válás után 
megfelelően és biztonságosan 
hasznosítható és környezetbarát módon 
ártalmatlanítható termékek gyártását.

Or. en

Indokolás

A módosítás pontosítja a Tanács közös álláspontjában újonnan bevezetett rendelkezést. A 
termékéletciklus különböző szakaszaiban esetlegesen előforduló káros környezeti hatásokat el 
kell kerülni. A hulladékokról szóló keretirányelv nem ütközhet a terméktervezéssel kapcsolatos 
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hatályos jogszabályokba.

Módosítás: 141
Jill Evans, Caroline Lucas

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2a) A tagállamok a 34. cikknek 
megfelelően készített végrehajtási 
jelentésben tájékoztatják a Bizottságot az 
(1) bekezdés végrehajtásáról. A 
tagállamok tapasztalatai alapján a 
Bizottság értékeli a bizonyos EU-szintű 
hulladékáramokra bevezetendő 
kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek 
megfelelőségét.

Or. en

(Az első olvasatban szereplő 35. módosítás részbeni, módosított formában történő 
visszaállítása)

Indokolás

Ha a kiterjesztett gyártói felelősséggel kapcsolatos tagállami intézkedések önkéntesek 
maradnak, akkor – a bizottsági fellépés megkönnyítése céljából – a tagállamoknak legalább
jelentést kell benyújtaniuk az ezzel kapcsolatban tett minden intézkedésről.

Módosítás: 142
Riitta Myller

A Tanács közös álláspontja
7. cikk – (3) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3) A kiterjesztett gyártói felelősség 
alkalmazása során a tagállamok 
figyelembe veszik a műszaki 

törölve
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megvalósíthatóság, a gazdasági 
életképesség és az általános környezeti, 
emberi egészségi és társadalmi hatásokat, 
tiszteletben tartva azt, hogy biztosítani kell 
a belső piac megfelelő működését.

Or. en

Indokolás

A Tanács közös álláspontjában bevezetett új (3) bekezdés szükségtelen, mivel ezt a kérdést a 
Szerződés szabályozza.

Módosítás: 143
Holger Krahmer

A Tanács közös álláspontja
7. cikk – (4) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4) A kiterjesztett gyártói felelősséget a 13. 
cikk (1) bekezdésében előírt 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
felelősség sérelme nélkül alkalmazzák.

(4) A kiterjesztett gyártói felelősséget a 13. 
cikk (1) bekezdésében előírt 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
felelősség és a hatályos, hulladékáramra 
vonatkozó egyedi jogszabályok sérelme 
nélkül alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

A módosítás pontosítja a Tanács közös álláspontjában újonnan bevezetett rendelkezést. A 
hatályos, hulladékáramra vonatkozó egyedi jogszabályok végrehajtásának biztosítása.
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Módosítás: 144
Dorette Corbey

A Tanács közös álláspontja
7a. cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

7a. cikk
A hulladék keletkezésének megelőzése

Az 1. és 11. cikk értelmében, valamint 
ezen irányelv és a 2005/32/EK irányelv 7. 
cikkének figyelembevételével a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket az 
átlagos évi hulladéktermelésük 2012-re 
történő stabilizálására, a 2009-es átlagos 
évi hulladéktermelésükhöz viszonyítva.
A 26. cikkben előírt intézkedések 
szükséges előfeltételeként és az 
érdekeltekkel folytatott konzultációt 
követően a Bizottság adott esetben 
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
tagállamok megelőzési intézkedéseinek 
támogatásához szükséges intézkedésekre 
vonatkozóan, amelyek a következőkre 
terjednek ki:
a) 2009-ig egy olyan mutatókat tartalmazó 
jegyzék, amely lehetővé fogja tenni a 
tagállamok számára, hogy nyomon 
kövessék, értékeljék és jelentsék a 
hulladékmegelőzési programjaik és 
intézkedéseik alakulását;
b) 2010-ig olyan környezetbarát 
terméktervezési politika kialakítása, amely 
mind a hulladékkeletkezéssel, mind pedig 
a hulladékban jelen lévő veszélyes 
anyagokkal foglalkozik, a tartós, 
újrahasznosítható és újrafeldolgozható 
termékekre összpontosító technológiák 
előmozdítása érdekében;
c) 2010-ig további mennyiségi és minőségi 
hulladékcsökkentési célkitűzések 
meghatározása 2020-ra, a rendelkezésre 
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álló legjobb gyakorlat alapján;
d) 2010-ig európai szintű, további 
támogatási intézkedésekre vonatkozó 
cselekvési terv kidolgozása, amely 
különösen a jelenlegi fogyasztási 
modellek megváltoztatására törekszik.

Or. nl

Indokolás

Fontos, hogy a gyártókat is bevonjuk a hulladékkeletkezés megelőzésébe. Az első olvasatban a 
Parlament részletes rendelkezéseket fogadott el arról, hogyan lehet a gyártók felelősségét 
megközelíteni többek között a hulladéktermelésre való hivatkozással. A Tanács ezt részben 
elfogadta. E módosítás célja, hogy újból és valamivel pontosabban megállapítsa a gyártói 
felelősséget a hulladékkeletkezés megelőzése tekintetében.

Módosítás: 145
Anne Ferreira

A Tanács közös álláspontja
8. cikk – (1) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a hulladék hasznosítási 
műveleteken menjen keresztül, a 10. és 11. 
cikknek megfelelően.

(1) A tagállamok az 1. cikkel összhangban 
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
hulladék hasznosítási műveleteken menjen 
keresztül, a 10. és 11. cikknek 
megfelelően.

Ezek közé tartoznak legalább a II. 
mellékletben felsorolt műveletek, feltéve, 
hogy megfelelnek a hasznosítás 3. cikk 
(14) bekezdésében szereplő 
meghatározásának.

Or. fr

(ii)
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Indokolás

Az első olvasatban elfogadott 38. módosítás részbeni visszaállítása.

Módosítás: 146
Jill Evans, Caroline Lucas

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2a) A Bizottság …-ig* a Szerződés 251. 
cikkében meghatározott eljárással 
összhangban jogalkotási javaslatot terjeszt 
elő a II. mellékletben szereplő 
hasznosítási műveletek tekintetében 
elérhető legjobb technikákon alapuló 
környezetvédelmi és hatékonysági 
kritériumok meghatározása érdekében.
* Ezen irányelv hatálybelépése után két évvel.

Or. en

(Az első olvasatban szereplő 38/108/157/140. és 141. módosítás részbeni visszaállítása)

Indokolás

Ebben az irányelvben a hulladékégetésre vonatkozóan hatékonysági kritériumokat határoznak 
meg, és ugyanez a teendő az egyéb hasznosítási műveletek tekintetében is ahhoz, hogy
könnyebben megkülönböztethetők legyenek egymástól a valódi és a színlelt hasznosítási 
műveletek. Mivel ezek a kritériumok alapvető fontosságú elemek, ezért azokat együttdöntési 
eljárás keretében kell meghatározni.
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Módosítás: 147
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2a) A tagállamok intézkedéseket hoznak 
a magas színvonalú újrahasznosítás 
támogatása érdekében, és ebből a célból 
szelektív gyűjtési rendszereket fogadnak 
el, amennyiben az elengedhetetlen az 
érintett újrahasznosítási ágazatok 
szükséges minőségi előírásainak 
szavatolásához.
A tagállamok 2015-ig szelektív 
hulladékgyűjtési rendszereket hoznak 
létre legalább a következők tekintetében: 
papír, fém, műanyag, üveg, textil, egyéb 
biológiailag lebontható hulladék, olaj és 
veszélyes hulladékok. Ez a 
hulladékáramokra vonatkozó hatályos 
vagy jövőbeni jogszabályok és a 18. cikk 
előírásainak sérelme nélkül 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Az első olvasatban elfogadott 141. módosítás ismételt előterjesztése.

Módosítás: 148
Karl-Heinz Florenz

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2a) A tagállamok által általánosan 
kötelező rendelkezés formájában 
meghatározott bármilyen hasznosítási és 
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ártalmatlanítási előírásnak az elérhető 
legjobb hulladékgazdálkodási 
technikákon kell alapulnia.
Amennyiben az emberi egészség és a 
környezet védelme szempontjából 
szükséges, a Bizottság egyedi irányelvekre 
irányuló javaslatokat terjeszt elő, 
amelyekben a mennyiségi szempontból 
különös gazdasági vagy környezetvédelmi 
jelentőséggel bíró hulladékok és 
hasznosítási műveletek tekintetében 
előírásokat állapítanak meg a 
hasznosításra, a hasznosítási 
műveletekből származó anyagokra vagy 
tárgyakra, valamint ezen anyagok és 
tárgyak ezt követő használatára. Ezeknek 
az előírásoknak az elérhető legjobb 
hulladékgazdálkodási technikákon kell 
alapulniuk.

Or. en

Indokolás

Az első olvasatban elfogadott 41. módosítás.

Módosítás: 149
Marie-Noëlle Lienemann

A Tanács közös álláspontja
8a. cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

8a. cikk
Újrafelhasználás és újrafeldolgozás

Az Európai Parlament és a Tanács 
legkésőbb 2015. december 31-ig az 
érdekelt felekkel folytatott konzultáció és 
a Bizottság – adott esetben javaslattal 
kísért – jelentése alapján fontolóra veszi 
az ipari hulladékra (beleértve az építési és 
bontási hulladékokat is) vonatkozó célok 
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meghatározását. A Bizottság a 
jelentésében figyelembe veszi a 
hulladékkezeléssel kapcsolatos 
tendenciákat és a célok megállapításához
kapcsolódó lényeges környezeti hatásokat.

Or. fr

Indokolás

Egy ilyen cél meghatározása előtt először meg kell bizonyosodni arról, hogy a tagállamok 
képesek voltak az építőipar tekintetében ilyen arányszámokat megállapítani, illetve az 
Eurostat össze tudta gyűjteni azokat. Azonban esetünkben nem ez a helyzet. Az Eurostat
rendelkezik ugyan adatokkal az építési hulladékok termeléséről néhány tagállam esetében, 
azonban az építési hulladékok újrafeldolgozásáról semmilyen adattal nem rendelkezik. 
A 70%-os célkitűzés tisztán elméleti síkon mozog, és semmilyen alapja nincsen.

Módosítás: 150
Dorette Corbey

A Tanács közös álláspontja
8a. cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

8a. cikk
Újrafelhasználás és újrafeldolgozás

(1) A tagállamok – figyelembe véve ezen 
irányelv és a 2005/32/EK irányelv 7. 
cikkét – intézkedéseket tesznek a termékek 
újrafelhasználásának előmozdítására, 
különösen akkreditált újrafelhasználási és 
javítási hálózatok létrehozásán és 
támogatásán keresztül, valamint – szükség 
esetén – a vonatkozó feldolgozási és 
termékszabványok megállapításával.
A tagállamok az újrafelhasználás 
előmozdítására más intézkedéseket is 
tehetnek, mint például gazdasági 
eszközök, beszerzési kritériumok, 
mennyiségi célkitűzések vagy bizonyos 
termékek forgalomba hozatalával 
kapcsolatos tilalmak alkalmazása.
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(2) Az ezen irányelv célkitűzéseinek való 
megfelelés, valamint a magas 
forráshatékonysági szinttel működő, 
európai újrahasznosító társadalom 
irányába való elmozdulás érdekében a 
tagállamok – figyelembe véve ezen 
irányelv és a 2005/32/EK irányelv 7. 
cikkét – megteszik a következő célok 
eléréséhez szükséges intézkedéseket:
a) 2020-ig a háztartási hulladékok
újrafelhasználásra és újrafeldolgozásra 
való előkészítését súlyban minimum 50%-
ra kell növelni;
b) 2020-ig az építési és bontási hulladék 
újrafelhasználásra és újrafeldolgozásra 
való előkészítését súlyban minimum 70%-
ra kell növelni.
A 2000–2005-ös Eurostat-adatok szerint 
bármely kategóriában kevesebb mint 5%-
ot újrafeldolgozó vagy hivatalos 
számadatokkal nem rendelkező országok 
számára e célok elérésére további ötéves 
időszak engedélyezhető.
Az Európai Parlament és a Tanács 
legkésőbb 2015. december 31-ig újból 
megvizsgálja az a) és b) pontban említett 
célokat és a Bizottság – adott esetben 
javaslattal kísért – jelentése alapján 
fontolóra veszi az ipari hulladékra 
vonatkozó célok meghatározását. A 
Bizottság a jelentésében figyelembe veszi a 
hulladékkezeléssel kapcsolatos 
tendenciákat és a célok megállapításához 
kapcsolódó lényeges környezeti hatásokat.
Az előállított adatok jellemzőinek és 
benyújtásának harmonizálása, továbbá az 
adatok összehasonlíthatóvá tétele 
érdekében a tagállamok azokat a 
hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló, 
2002. november 25-i 2150/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1

követelményei szerint jelentik be. Szükség
esetén a Bizottság az ezen irányelv 36. 
cikkének (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
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bizottsági eljárással összhangban 
megállapítja az annak ellenőrzésére 
vonatkozó részletes szabályokat, hogy a 
tagállamok megfeleltek-e az e 
bekezdésben meghatározott céloknak.
1 HL L 332., 2002.12.9., 1. o. A legutóbb az 
1893/2006/EK rendelettel (HL L 393., 2006.12.30., 
1. o.) módosított rendelet.

Or. nl

Indokolás

Fontos, hogy a gyártókat is bevonjuk a hulladékkeletkezés megelőzésébe. Az első olvasatban a 
Parlament részletes rendelkezéseket fogadott el arról, hogyan lehet a gyártók felelősségét 
megközelíteni többek között a hulladéktermelésre való hivatkozással. A Tanács ezt részben 
elfogadta. E módosítás célja, hogy újból és valamivel pontosabban megállapítsa a gyártói 
felelősséget a hulladékkeletkezés megelőzése tekintetében.

Módosítás: 151
Thomas Ulmer

A Tanács közös álláspontja
8a. cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

8a. cikk

Újrafelhasználás és újrafeldolgozás

(1) A tagállamok intézkedéseket tesznek a 
termékek újrafeldolgozásának 
előmozdítására, különösen akkreditált 
javítási és újrafelhasználási központok és 
hálózatok létrehozásán vagy támogatásán 
keresztül, valamint – szükség esetén – a 
vonatkozó folyamat- és termékszabványok 
kidolgozásával.

A tagállamok az újrafelhasználás 
előmozdítására további intézkedéseket is 
tehetnek, például gazdasági eszközök, 
beszerzési kritériumok, mennyiségi 
célkitűzések vagy bizonyos termékek 
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forgalomba hozatalával kapcsolatos 
tilalmak alkalmazása formájában.

(2) a) Azon cél elérése érdekében, hogy 
2010-ig jelentősen növekedjen az 
újrafelhasználásra és újrafeldolgozásra 
előkészített hulladékok aránya, az 
Európai Bizottság először egy 
hatásvizsgálatot végez.

b) Az Európai Bizottság által végzett 
hatásvizsgálat eredményei alapján 
meghatározható konkrét célkitűzés a 
tagállamok feladata marad.

c) Legkésőbb 2015. december 31-ig az
Európai Bizottság értékeli a 
tagállamokban elért előrehaladást, és 
javító javaslatokat dolgoz ki.

Or. de

Indokolás

ii

Módosítás: 152
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

A Tanács közös álláspontja
8a. cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

8a. cikk
Újrafelhasználás és újrafeldolgozás

(1) A tagállamok intézkedéseket tesznek a 
termékek újrafelhasználásának 
előmozdítására, különösen akkreditált 
újrafelhasználási és javítási hálózatok 
létrehozásán és támogatásán keresztül, 
valamint – szükség esetén – a vonatkozó 
feldolgozási és termékszabványok 
megállapításával.
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A tagállamok az újrafelhasználás 
előmozdítására más intézkedéseket is 
tehetnek, mint például gazdasági 
eszközök, beszerzési kritériumok, 
mennyiségi célkitűzések vagy bizonyos 
termékek forgalomba hozatalával 
kapcsolatos tilalmak alkalmazása.
(2) Az ezen irányelv célkitűzéseinek való 
megfelelés, valamint a magas 
forráshatékonysági szinttel működő, 
európai újrahasznosító társadalom 
irányába való elmozdulás érdekében a 
tagállamok megteszik a következő célok 
eléréséhez szükséges intézkedéseket:
a) 2020-ig a háztartási és hasonló 
hulladékok újrafelhasználását és 
újrafeldolgozását súlyban minimum 50%-
ra kell növelni;
b) 2020-ig az építési és bontási hulladék 
újrafelhasználását és újrafeldolgozását 
súlyban minimum 70%-ra kell növelni.
A 2000–2005-ös Eurostat-adatok szerint 
bármely kategóriában kevesebb mint 5%-
ot újrafeldolgozó vagy hivatalos 
számadatokkal nem rendelkező országok 
számára e célok elérésére további ötéves 
időszak engedélyezhető.
Az Európai Parlament és a Tanács 
legkésőbb 2015. december 31-ig újból 
megvizsgálja az a) és b) pontban említett 
célokat és a Bizottság – adott esetben 
javaslattal kísért – jelentése alapján 
fontolóra veszi az ipari hulladékra 
vonatkozó célok meghatározását. A 
Bizottság a jelentésében figyelembe veszi a 
hulladékkezeléssel kapcsolatos 
tendenciákat és a célok megállapításához 
kapcsolódó lényeges környezeti hatásokat.
Az előállított adatok jellemzőinek és 
benyújtásának harmonizálása, továbbá az 
adatok összehasonlíthatóvá tétele 
érdekében a tagállamok azokat a 
hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló, 
2002. november 25-i 2150/2002/EK 
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európai parlamenti és tanácsi rendelet1

követelményei szerint jelentik be. Szükség
esetén a Bizottság az ezen irányelv 36. 
cikkének (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
megállapítja az annak ellenőrzésére 
vonatkozó részletes szabályokat, hogy a 
tagállamok megfeleltek-e az e 
bekezdésben meghatározott céloknak.
1 HL L 332., 2002.12.9., 1. o. A legutóbb az 
1893/2006/EK rendelettel (HL L 393., 2006.12.30., 
1. o.) módosított rendelet.

Or. en

(első olvasat)

Indokolás

Ez a módosítás az ajánlástervezetben szereplő 19. módosítás helyébe lép, mivel a szöveg 
finomítását eredményezte a „hasonló hulladékok” kifejezés beiktatása ((2) bekezdés a) pont), 
illetve a „…-re való előkészítése” kifejezés eltávolítása ((2) bekezdés a) és b) pont). A dolgok 
jelenlegi állása szerint, az irányelv-tervezet nem fejezi ki megfelelően a tematikus 
stratégiában meghatározott prioritásokat: e módosítás – amely az első olvasatban szereplő
38/108/157/140/141. módosításon alapul – ezt szándékozik orvosolni. A módosítás (2) 
bekezdését azonban átfogalmazták az Európai Bizottságtól kapott új információk fényében.

Módosítás: 153
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
8a. cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

8a. cikk
Újrafelhasználás és újrafeldolgozás

(1) A tagállamok intézkedéseket tesznek a 
termékek újrafelhasználásának 
előmozdítására, különösen akkreditált 
újrafelhasználási és javítási hálózatok 
létrehozásán és támogatásán keresztül, 
valamint – szükség esetén – a vonatkozó 
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feldolgozási és termékszabványok 
megállapításával.
A tagállamok az újrafelhasználás 
előmozdítására más intézkedéseket is 
tehetnek, mint például gazdasági 
eszközök, beszerzési kritériumok, 
mennyiségi célkitűzések vagy bizonyos 
termékek forgalomba hozatalával 
kapcsolatos tilalmak alkalmazása.
(2) Az ezen irányelv célkitűzéseinek való 
megfelelés, valamint a magas 
forráshatékonysági szinttel működő, 
európai újrahasznosító társadalom 
irányába való elmozdulás érdekében a 
tagállamok megteszik a következő célok 
eléréséhez szükséges intézkedéseket:
a) 2020-ig a háztartási és hasonló 
hulladékok újrafelhasználását és 
újrafeldolgozását súlyban minimum 50%-
ra kell növelni;
b) 2020-ig az építési és bontási hulladék, a 
gyártási hulladék és az ipari hulladék 
újrafelhasználását és újrafeldolgozását 
súlyban minimum 70%-ra kell növelni.
A bármely kategóriában kevesebb mint 
5%-ot újrafeldolgozó országok számára e 
célok elérésére további ötéves időszak 
engedélyezhető.
A tagállamok intézkedéseket hoznak a 
magas színvonalú újrahasznosítás 
támogatása érdekében, és ebből a célból 
szelektív gyűjtési rendszereket fogadnak 
el, amennyiben az elengedhetetlen az 
érintett újrahasznosítási ágazatok 
szükséges minőségi előírásainak 
szavatolásához.
A tagállamok 2015-ig szelektív
hulladékgyűjtési rendszereket hoznak 
létre legalább a következők tekintetében: 
papír, fém, műanyag, üveg, textil, egyéb 
biológiailag lebontható hulladék, olaj és 
veszélyes hulladékok. Ez a 
hulladékáramokra vonatkozó hatályos 
vagy jövőbeni jogszabályok és a 18. cikk 
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előírásainak sérelme nélkül 
alkalmazandó.
Az előállított adatok jellemzőinek és 
benyújtásának harmonizálása, továbbá az 
adatok összehasonlíthatóvá tétele 
érdekében a tagállamok azokat a 
hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló, 
2002. november 25-i 2150/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1

követelményei szerint jelentik be. Szükség  
esetén a Bizottság az ezen irányelv 36. 
cikkének (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
megállapítja az annak ellenőrzésére 
vonatkozó részletes szabályokat, hogy a 
tagállamok megfeleltek-e az e 
bekezdésben meghatározott céloknak.
1 HL L 332., 2002.12.9., 1. o. A legutóbb az 
1893/2006/EK rendelettel (HL L 393., 2006.12.30., 
1. o.) módosított rendelet.

Or. en

(Az első olvasatban szereplő 38/108/157/140/141. módosítás módosított formában való 
ismételt előterjesztése)

Indokolás

A gyártási és ipari hulladék a hulladékok jelentős arányát teszik ki. Sőt, ellentétben a 
háztartási hulladékkal, ezek rendszerint sokkal homogénebb formában termelődnek, ezért 
esetükben sokkal nagyobb újrafeldolgozási arány érhető el, mint a háztartási és hasonló 
hulladékoknál. A tagállamoknak a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló rendelettel 
összhangban erről jelentést kell készíteniük, így a megfelelés ellenőrzéséhez alapul szolgáló 
szükséges adatoknak rendelkezésre kell állniuk. Ennélfogva egyértelműen rendelkezni kell a 
szelektív gyűjtésről.
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Módosítás: 154
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

A Tanács közös álláspontja
8a. cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

8a. cikk
Újrafelhasználás és újrafeldolgozás

(1) A tagállamok intézkedéseket tesznek a 
termékek újrafelhasználásának 
előmozdítására, különösen akkreditált 
újrafelhasználási és javítási hálózatok 
létrehozásán és támogatásán keresztül, 
valamint – szükség esetén – a vonatkozó 
feldolgozási és termékszabványok 
megállapításával. A tagállamok az 
újrafelhasználás előmozdítására más 
intézkedéseket is tehetnek, mint például 
gazdasági eszközök, beszerzési 
kritériumok, mennyiségi célkitűzések vagy 
bizonyos termékek forgalomba 
hozatalával kapcsolatos tilalmak 
alkalmazása.
(2) Az ezen irányelv célkitűzéseinek való 
megfelelés, valamint a magas 
forráshatékonysági szinttel működő, 
európai újrahasznosító társadalom 
irányába való elmozdulás érdekében a 
tagállamok megteszik a következő célok 
eléréséhez szükséges intézkedéseket:
a) 2020-ig a háztartási és hasonló 
hulladékok újrafelhasználását és 
újrafeldolgozását súlyban minimum 50%-
ra kell növelni;
b) 2020-ig az építési és bontási hulladék, a 
gyártási hulladék és az ipari hulladék 
újrafelhasználását és újrafeldolgozását 
súlyban minimum 70%-ra kell növelni.
(3) A tagállamok legkésőbb 2025-ig 
meghosszabbíthatják a (2) bekezdésben 
meghatározott határidőt az összes alábbi 
feltétel teljesülése esetében:
i. az összes költség aránytalan lenne a 
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haszonhoz képest, az ezen irányelv 
hatálybalépése napján érvényes nagyon 
alacsony újrafeldolgozási szint miatt;
ii. intézkedéseket tettek a (2) bekezdésben 
említett minimális újrafeldolgozási szint 
legkésőbb 2025-ig történő elérésének 
biztosítása érdekében; és
iii. a határidő meghosszabbítását külön 
megemlítették a 25. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően elkészített 
hulladékgazdálkodási tervekben.
A tagállamok a határidő 
meghosszabbítását megelőzően értesítik 
erről a Bizottságot.

Or. en

(Az első olvasatban szereplő 38/108/157/140/141. módosítás módosított formában való 
ismételt előterjesztése)

Indokolás

Az irányelv-tervezet nem fejezi ki megfelelően a tematikus stratégiában meghatározott 
prioritásokat: e módosítás – amely az EP első olvasatban szereplő módosításain alapul – ezt 
szándékozik orvosolni. Az Európai Bizottságtól kapott információk alapján ezért a (2) 
bekezdésben a települési szilárd hulladék meghatározását átfogalmazták háztartási és 
hasonló hulladékra, miközben az ipari és gyártási hulladék, valamint a bontási és építési 
hulladék tekintetében teljesen megtartották a kitűzött szintet.

Módosítás: 155
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio, Guido Sacconi

A Tanács közös álláspontja
11. cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

11. cikk 3a. cikk
Hulladékhierarchia Hulladékhierarchia

(1) Az alábbi hulladékhierarchiát irányadó 
elvként kell alkalmazni a 
hulladékmegelőzésre és -gazdálkodásra 
vonatkozó jogszabályok és politika terén:

(1) Az alábbi hulladékhierarchiát általános 
szabályként kell alkalmazni a 
hulladékmegelőzésre és -gazdálkodásra 
vonatkozó jogszabályok és politika terén:

a) megelőzés; a) megelőzés és csökkentés;
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b) újrahasználatra való előkészítés; b) újrahasználat;
c) újrafeldolgozás; c) újrafeldolgozás;

d) egyéb hasznosítás, például energetikai 
hasznosítás; és

d) egyéb hasznosítási műveletek, és

e) ártalmatlanítás. e) ártalmatlanítás.
(2) Az (1) 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 indokolja az 
ilyen hulladék keletkezése és az azzal való 
gazdálkodás által gyakorolt általános 
hatásokra vonatkozó életciklus-szemlélet.

(2) Az (1) 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 indokolja az 
ilyen hulladék keletkezése és az azzal való 
gazdálkodás által gyakorolt általános 
hatásokra vonatkozó életciklus-értékelés.

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.

A tagállamok biztosítják, hogy ez egy teljes 
és átlátható folyamat legyen, amelynek 
során betartják a polgárokkal és az 
érdekeltekkel, valamint a 34a. cikk 
szerinti hulladékgazdálkodási 
konzultációs fórummal folytatott 
konzultációra és a részvételükre 
vonatkozó nemzeti tervezési szabályokat.

Or. en

(Az első olvasatban elfogadott módosítás, továbbá érdemes megtartani az életciklus-
értékelésre való hivatkozást, valamint az érdekelt felek részvételét, a hulladékgazdálkodási 

konzultációs fórumot is beleértve.)

Indokolás

Fontos, hogy a hulladékhierarchia általános szabályként legyen alkalmazandó, összhangban 
az első olvasatban elfogadott módosítással. Érdemes továbbá a 3a. cikkben is hivatkozni a 
hulladékhierarchiára, ezen irányelv általános követelményeinek való jobb megfelelés 
érdekében. 
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Módosítás: 156
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

A Tanács közös álláspontja
11. cikk – (1) bekezdés – d) pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

d) egyéb hasznosítás, például energetikai 
hasznosítás; és

d) egyéb hasznosítás; és

Or. fr

Indokolás

Az első olvasatban elfogadott 14. módosítás részbeni visszaállítása.

Módosítás: 157
Duarte Freitas

A Tanács közös álláspontja
11. cikk – (2) bekezdés – első albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) Az (1) 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 indokolja az 
ilyen hulladék keletkezése és az azzal való 
gazdálkodás által gyakorolt általános 
hatásokra vonatkozó életciklus-szemlélet.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
hulladékhierarchia alkalmazásakor a 
tagállamok olyan intézkedéseket tesznek, 
amelyek biztosítják, hogy a választott
lehetőségek a legjobb általános környezeti 
eredményt hozzák. Ez az egyes 
hulladékáramok esetében megkövetelheti a 
hierarchiától való eltérést, amennyiben ezt 
indokolja az elsődleges erőforrások 
felhasználása által az ilyen hulladék 
keletkezésére és az azzal való 
gazdálkodásra gyakorolt általános 
hatásokra vonatkozó életciklus-értékelés.

Or. en

Indokolás

Az életciklus-szemlélet még nem határozták meg, és ez az európai hulladékgazdálkodási 
megközelítések felaprózódásához vezetne. Az életciklus-értékelést (LCA) ezzel szemben
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előírások határozzák meg, továbbá a hulladékgazdálkodási hierarchiától való eltérést 
indoklásához is használható, feltéve, hogy azt átlátható módon végzik, és a hatókörük eléggé 
széles, és kiterjed a nyersanyagok európai vagy külföldi kitermelésére annak érdekében, hogy 
elkerülhetők legyenek a változó környezeti problémák. 

Módosítás: 158
Hegyi Gyula

A Tanács közös álláspontja
11. cikk – (2) bekezdés – első albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) Az (1) 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 indokolja az 
ilyen hulladék keletkezése és az azzal való 
gazdálkodás által gyakorolt általános 
hatásokra vonatkozó életciklus-szemlélet.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
hulladékhierarchia alkalmazásakor a 
tagállamok olyan intézkedéseket tesznek, 
amelyek biztosítják, hogy a választott
lehetőségek a 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.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a hulladékhierarchiára, annak célkitűzéseit csak akkor lehet elérni, ha azt 
hatékony nemzeti intézkedések támogatják. Azonban a tagállamok csak akkor hoznak ilyen 
intézkedéseket, ha kötelesek biztosítani és nem csupán ösztönözniük kell az olyan 
lehetőségeket, amelyek a legjobb általános környezeti eredményt hozzák.
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Módosítás: 159
Dorette Corbey

A Tanács közös álláspontja
11a. cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

11a. cikk
Az akadályok felszámolása

(1) Tekintettel az egészség és a környezet 
védelmére a tagállamok meghozzák a 
szükséges intézkedéseket a megelőzés, az 
újrafelhasználás és újrafeldolgozás 
hatályos jogszabályokban és engedélyezési 
eljárásokban meglévő akadályainak 
felszámolása érdekében.
(2) Amennyiben az akadályokat az 
európai jogszabályok támasztják, a 
tagállamok haladéktalanul felhívják erre 
a Bizottság figyelmét. Tekintettel az 
egészség és a környezet védelmére a 
Bizottság a hatályos jogszabályok 
értelmezésében a lehető legnagyobb 
mértékben teret biztosít a megelőzésnek, 
az újrafelhasználásnak és az 
újrafeldolgozásnak, valamint adott 
esetben kiigazítást javasol.

Or. nl

Indokolás

Az új jogszabályok hatályba lépése óta világossá vált, hogy a jogszabályok mindinkább 
akadályokat gördítenek az újrafelhasználás és az újrafeldolgozás útjába. A második 
olvasatban figyelembe kell venni ezt az új helyzetet. Olykor a gyakorlatban nehézkes eladni 
olyan termékeket, amelyek újrafeldolgozott anyagból készültek. Természetesen a 
közegészséget és a környezetet védeni kell. Az akadályok felszámolása a jobb jogalkotás 
elérése érdekében tett erőfeszítések részét képezi.
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Módosítás: 160
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

A Tanács közös álláspontja
11. cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

11. cikk
Hulladékhierarchia

törölve

(1) Az alábbi hulladékhierarchiát 
irányadó elvként kell alkalmazni a 
hulladékmegelőzésre és -gazdálkodásra 
vonatkozó jogszabályok és politika terén:
a) megelőzés;
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 
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 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
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Indokolás

A bizottsági javaslatban a hulladékhierarchia az 1. cikkben volt megtalálható. Ez a módosítás
ahhoz a korábbi módosításhoz kapcsolódik (beleértve a 21. és 22. módosítást is), amely a 
hulladékhierarchiáról szóló szövegrészt a Tanács által javasolt 11. cikkből az új 3a. cikkbe 
helyezi át. Következésképpen a 11. cikket el kell hagyni.

Módosítás: 161
Riitta Myller

A Tanács közös álláspontja
12. cikk – (2) bekezdés – 2a. albekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Az ilyen költségmegosztás azonban nem 
ássa alá az egyéni gyártói felelősség 
működését, mivel így a berendezés eredeti 
gyártója a saját terméke tekintetében viseli 
az elhasználódott termékekhez kapcsolódó 
költségeket, és ez sikeresen ösztönzi őt 
termékeinek jobb megtervezésére.

Or. en

Indokolás

A hulladékgazdálkodási költségek megosztása nem ássa alá az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló irányelv által előírt egyéni gyártói felelősséget. Az egyéni 
gyártói felelősség ily koncentrált alkalmazása fontos a környezetbarát tervezési újítások 
ösztönzése szempontjából.

Módosítás: 162
Richard Seeber

A Tanács közös álláspontja
14. cikk – (1) bekezdés – második albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Az 1013/2006/EK rendelettől eltérve, a 
tagállamok hálózatuk védelme érdekében 
korlátozhatják a hasznosításra szolgáló 
létesítménynek minősülő 

törölve
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hulladékégetőkbe irányuló bejövő 
hulladékszállítmányokat, ha megállapítást 
nyer, hogy e szállítmányok eredményeként 
belföldi hulladékot kellene 
ártalmatlanítani, vagy a hulladékot olyan 
módon kellene kezelni, amely nem felel 
meg a hulladékgazdálkodási terveiknek. A 
tagállamok az ilyen döntésükről 
tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok 
az 1013/2006/EK rendeletben foglaltak 
szerint környezetvédelmi okokból is 
korlátozhatják a kimenő 
hulladékszállítmányokat.

Or. de

Indokolás

Ez az irányelv nem állapíthat meg a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelettől való 
eltérést.

Módosítás: 163
María Sornosa Martínez

A Tanács közös álláspontja
14. cikk – (1) bekezdés – második albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Az 1013/2006/EK rendelettől eltérve, a 
tagállamok hálózatuk védelme érdekében 
korlátozhatják a hasznosításra szolgáló 
létesítménynek minősülő
hulladékégetőkbe irányuló bejövő 
hulladékszállítmányokat, ha megállapítást 
nyer, hogy e szállítmányok eredményeként 
belföldi hulladékot kellene 
ártalmatlanítani, vagy a hulladékot olyan 
módon kellene kezelni, amely nem felel 
meg a hulladékgazdálkodási terveiknek. A 
tagállamok az ilyen döntésükről 
tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok 
az 1013/2006/EK rendeletben foglaltak 
szerint környezetvédelmi okokból is 
korlátozhatják a kimenő 

Az 1013/2006/EK rendelettől eltérve, a 
tagállamok a környezet vagy a hálózatuk 
védelme érdekében korlátozhatják a 
hulladékégetőkbe irányuló bejövő 
hulladékszállítmányokat, ha megállapítást 
nyer, hogy e szállítmányok eredményeként 
belföldi hulladékot kellene 
ártalmatlanítani, vagy a hulladékot olyan 
módon kellene kezelni, amely nem felel 
meg a hulladékgazdálkodási terveiknek. A 
tagállamok az ilyen döntésükről 
tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok 
az 1013/2006/EK rendeletben foglaltak 
szerint környezetvédelmi okokból is 
korlátozhatják a kimenő 
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hulladékszállítmányokat. hulladékszállítmányokat.

Or. en

Indokolás

Szükségtelen szövegrész. Minden hulladékégetésre elhanyagolható besorolásnak kell
vonatkoznia. A tagállamoknak képesnek kell lenniük annak megakadályozására is, hogy 
környezeti alapon (pl. a hulladékégetőkből származó károsanyag-kibocsátás és mérgező hamu 
csökkentése) hulladékot importáljanak a nemzeti hulladékégetőikbe.

Módosítás: 164
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
14. cikk – (1) bekezdés – második albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Az 1013/2006/EK rendelettől eltérve, a 
tagállamok hálózatuk védelme érdekében 
korlátozhatják a hasznosításra szolgáló 
létesítménynek minősülő
hulladékégetőkbe irányuló bejövő 
hulladékszállítmányokat, ha megállapítást 
nyer, hogy e szállítmányok eredményeként 
belföldi hulladékot kellene 
ártalmatlanítani, vagy a hulladékot olyan 
módon kellene kezelni, amely nem felel 
meg a hulladékgazdálkodási terveiknek. A 
tagállamok az ilyen döntésükről 
tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok 
az 1013/2006/EK rendeletben foglaltak 
szerint környezetvédelmi okokból is 
korlátozhatják a kimenő 
hulladékszállítmányokat.

Az 1013/2006/EK rendelettől eltérve, a 
tagállamok hálózatuk védelme érdekében 
korlátozhatják a hulladékégetőkbe irányuló 
bejövő hulladékszállítmányokat, ha 
megállapítást nyer, hogy e szállítmányok 
eredményeként belföldi hulladékot kellene 
ártalmatlanítani, vagy a hulladékot olyan 
módon kellene kezelni, amely nem felel 
meg a hulladékgazdálkodási terveiknek. A 
tagállamok az ilyen döntésükről 
tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok 
az 1013/2006/EK rendeletben foglaltak 
szerint környezetvédelmi okokból is 
korlátozhatják a kimenő 
hulladékszállítmányokat.

Or. en
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(Az eljárási szabályzat 62. cikke (2) bekezdésének c) pontján alapuló és az első olvasatban 
szereplő 83. módosítással összhangban lévő új módosítás.)

Indokolás

A közös álláspont szerint bizonyos települési hulladékégetők hasznosítási műveletként más 
besorolást kapnának, még akkor is, ha nem felelnek meg az elérhető legjobb technikáknak. Az 
ilyen újrabesorolás vonzerőt jelentene a hulladékégetőkbe irányuló további beruházásoknak, 
és ezáltal közvetlenül gátat vet az újrafelhasználáshoz és újrafeldolgozáshoz szükséges 
beruházásoknak, azaz az olyan műveleteknek, amelyek több energiát és természetes erőforrást 
takarítanak meg, mint a hulladékégetéssel történő „hasznosítás”. Ezért minden ilyen 
újrabesorolást törölni kell a közös álláspontból. Az ilyen hatékonysági megközelítésekkel 
sokkal inkább az IPPC-irányelv és a hulladékégetésről szóló irányelv felülvizsgálatában 
kellene foglalkozni.

Módosítás: 165
Riitta Myller

A Tanács közös álláspontja
14. cikk – (1) bekezdés – második albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Az 1013/2006/EK rendelettől eltérve, a 
tagállamok hálózatuk védelme érdekében 
korlátozhatják a hasznosításra szolgáló 
létesítménynek minősülő
hulladékégetőkbe irányuló bejövő 
hulladékszállítmányokat, ha megállapítást 
nyer, hogy e szállítmányok eredményeként 
belföldi hulladékot kellene 
ártalmatlanítani, vagy a hulladékot olyan 
módon kellene kezelni, amely nem felel 
meg a hulladékgazdálkodási terveiknek. A 
tagállamok az ilyen döntésükről 
tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok 
az 1013/2006/EK rendeletben foglaltak 
szerint környezetvédelmi okokból is 
korlátozhatják a kimenő 
hulladékszállítmányokat.

Az 1013/2006/EK rendelettől eltérve, a 
tagállamok a környezet vagy a hálózatuk 
védelme érdekében korlátozhatják a 
hulladékégetőkbe irányuló bejövő 
hulladékszállítmányokat, ha megállapítást 
nyer, hogy e szállítmányok eredményeként 
belföldi hulladékot kellene 
ártalmatlanítani, vagy a hulladékot olyan 
módon kellene kezelni, amely nem felel 
meg a hulladékgazdálkodási terveiknek. A 
tagállamok az ilyen döntésükről 
tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok 
az 1013/2006/EK rendeletben foglaltak 
szerint környezetvédelmi okokból is 
korlátozhatják a kimenő 
hulladékszállítmányokat.

Or. en
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Indokolás

Szükségtelen szövegrész. Minden hulladékégetésre elhanyagolható besorolásnak kell 
vonatkoznia. A tagállamoknak képesnek kell lenniük annak megakadályozására is, hogy 
környezeti alapon (pl. a hulladékégetőkből származó károsanyag-kibocsátás és mérgező hamu 
csökkentése) hulladékot importáljanak a nemzeti hulladékégetőikbe.

Módosítás: 166
Holger Krahmer

A Tanács közös álláspontja
14. cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok, amennyiben szükséges 
vagy tanácsos, a többi tagállammal 
együttműködésben meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a hulladékártalmatlanító 
létesítmények és a háztartásokból 
összegyűjtött vegyes települési 
hulladékokat – ideértve az egyéb 
termelőktől származó ilyen hulladékokat 
is – hasznosító létesítmények integrált és 
megfelelő hálózatának létrehozása 
érdekében, figyelembe véve az elérhető 
legjobb technikákat.

A Közösségen belül a hulladékot a 
környezetvédelmileg általában 
legeredményesebb módon kell kezelni. Az
ártalmatlanításra szánt hulladékot az 
egyik legközelebbi, a célnak megfelelő 
létesítményben kell kezelni, a leginkább 
alkalmas módszerek és technológiák 
segítségével azért, hogy biztosítható legyen 
a környezet- és az egészségvédelem magas 
szintje. A tagállamok megfelelő 
intézkedéseket hoznak a többi 
tagállammal együttműködésben az 
ártalmatlanító létesítmények integrált és 
megfelelő hálózatának létrehozása 
érdekében, figyelembe véve a 96/61/EK 
irányelv 2. cikkének (11) bekezdése 
szerinti elérhető legjobb technikákat (a 
továbbiakban: „elérhető legjobb 
technikák”).

Az 1013/2006/EK rendelettől eltérve, a 
tagállamok hálózatuk védelme érdekében 
korlátozhatják a hasznosításra szolgáló 
létesítménynek minősülő 
hulladékégetőkbe irányuló bejövő 
hulladékszállítmányokat, ha megállapítást 
nyer, hogy e szállítmányok eredményeként 
belföldi hulladékot kellene 
ártalmatlanítani, vagy a hulladékot olyan 
módon kellene kezelni, amely nem felel 
meg a hulladékgazdálkodási terveiknek. A 
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tagállamok az ilyen döntésükről 
tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok 
az 1013/2006/EK rendeletben foglaltak 
szerint környezetvédelmi okokból is 
korlátozhatják a kimenő 
hulladékszállítmányokat.
(2) A hálózatnak képessé kell tennie a 
Közösség egészét arra, hogy a 
hulladékártalmatlanítás, valamint az (1) 
bekezdésben említett hulladék 
hasznosítása területén önellátóvá váljon, a 
tagállamokat pedig képessé kell tennie e 
cél egyénileg történő elérésére, figyelembe 
véve a földrajzi adottságokat és azt, hogy 
bizonyos típusú hulladékok számára 
különleges létesítmények létrehozása 
szükséges.
(3) A hálózat lehetővé teszi, hogy a 
hulladék az egyik legközelebbi, a célnak 
megfelelő létesítményben legyen
ártalmatlanítható, illetve az (1) 
bekezdésben említett hulladék 
hasznosítható, a leginkább alkalmas 
módszerek és technológiák segítségével 
azért, hogy biztosítható legyen a 
környezet- és az egészségvédelem magas 
szintje.

(4) A közelség és az önellátás elvei nem 
jelentik azt, hogy minden egyes 
tagállamnak a tagállamon belül a 
végleges hasznosító létesítmények teljes 
skálájával kell rendelkeznie.

Or. en

Indokolás

A 2007. február 17-én elfogadott, első olvasatban szereplő 109. módosítás visszaállítása.
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Módosítás: 167
Karl-Heinz Florenz

A Tanács közös álláspontja
14. cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok, amennyiben szükséges 
vagy tanácsos, a többi tagállammal 
együttműködésben meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a hulladékártalmatlanító 
létesítmények és a háztartásokból 
összegyűjtött vegyes települési 
hulladékokat – ideértve az egyéb 
termelőktől származó ilyen hulladékokat 
is – hasznosító létesítmények integrált és 
megfelelő hálózatának létrehozása 
érdekében, figyelembe véve az elérhető 
legjobb technikákat.

A Közösségen belül a hulladékot a 
környezetvédelmileg általában 
legeredményesebb módon kell kezelni. A
közelség elvének megfelelően az 
ártalmatlanításra szánt hulladékot a 
legközelebb fekvő megfelelő létesítmények 
egyikében, a környezet és a közegészség 
magas szintű védelmének biztosítása 
érdekében a legmegfelelőbb módszerekkel 
és technológiákkal kell kezelni. A 
tagállamok megfelelő intézkedéseket 
hoznak a többi tagállammal 
együttműködésben az ártalmatlanító 
létesítmények integrált és megfelelő 
hálózatának létrehozása érdekében, 
figyelembe véve a 96/61/EK irányelv 2. 
cikkének (11) bekezdése szerinti elérhető 
legjobb technikákat (a továbbiakban: 
„elérhető legjobb technikák”).

Az 1013/2006/EK rendelettől eltérve, a 
tagállamok hálózatuk védelme érdekében 
korlátozhatják a hasznosításra szolgáló 
létesítménynek minősülő hulladékégetőkbe 
irányuló bejövő hulladékszállítmányokat, 
ha megállapítást nyer, hogy e 
szállítmányok eredményeként belföldi 
hulladékot kellene ártalmatlanítani, vagy a 
hulladékot olyan módon kellene kezelni, 
amely nem felel meg a 
hulladékgazdálkodási terveiknek. A 
tagállamok az ilyen döntésükről 
tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok 
az 1013/2006/EK rendeletben foglaltak 
szerint környezetvédelmi okokból is 
korlátozhatják a kimenő 
hulladékszállítmányokat.

Az 1013/2006/EK rendelettől eltérve, a 
tagállamok hálózatuk védelme érdekében 
korlátozhatják a hasznosításra szolgáló 
létesítménynek minősülő hulladékégetőkbe 
irányuló bejövő hulladékszállítmányokat, 
ha megállapítást nyer, hogy e 
szállítmányok eredményeként belföldi 
hulladékot kellene ártalmatlanítani, vagy a 
hulladékot olyan módon kellene kezelni, 
amely nem felel meg a 
hulladékgazdálkodási terveiknek. A 
tagállamok az ilyen döntésükről 
tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok 
az 1013/2006/EK rendeletben foglaltak 
szerint környezetvédelmi okokból is 
korlátozhatják a kimenő 
hulladékszállítmányokat. 

(2) A hálózatnak képessé kell tennie a 
Közösség egészét arra, hogy a 
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hulladékártalmatlanítás, valamint az (1) 
bekezdésben említett hulladék 
hasznosítása területén önellátóvá váljon, a 
tagállamokat pedig képessé kell tennie e 
cél egyénileg történő elérésére, figyelembe 
véve a földrajzi adottságokat és azt, hogy 
bizonyos típusú hulladékok számára 
különleges létesítmények létrehozása 
szükséges.
(3) A hálózat lehetővé teszi, hogy a 
hulladék az egyik legközelebbi, a célnak 
megfelelő létesítményben legyen 
ártalmatlanítható, illetve az (1) 
bekezdésben említett hulladék 
hasznosítható, a leginkább alkalmas 
módszerek és technológiák segítségével 
azért, hogy biztosítható legyen a 
környezet- és az egészségvédelem magas 
szintje.
(4) A közelség és az önellátás elvei nem 
jelentik azt, hogy minden egyes 
tagállamnak a tagállamon belül a végleges 
hasznosító létesítmények teljes skálájával 
kell rendelkeznie.

A közelség elve nem jelenti azt, hogy 
minden egyes tagállamnak a tagállamon 
belül a végleges hasznosító létesítmények 
teljes skálájával kell rendelkeznie.

Or. en

(Az EP első olvasatban szereplő 109. módosítása)

Indokolás

A hulladék Közösségen belüli kezelése nem határozható meg a nemzeti határokkal, sokkal 
inkább a környezetvédelmileg általában legeredményesebb kezelési művelettel (beleértve a 
hulladékszállítás környezeti hatásait is). A belső piac mindig vezető szerepet töltött be a 
magas szintű és összehangolt környezetvédelmi előírások tekintetében, és ezért támogatni kell. 
Ezenfelül a belső piac garantálja továbbá a gazdaságos hulladékgazdálkodást.
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Módosítás: 168
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

A Tanács közös álláspontja
14. cikk – (4) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4) A közelség és az önellátás elvei nem 
jelentik azt, hogy minden egyes 
tagállamnak a tagállamon belül a 
végleges hasznosító létesítmények teljes 
skálájával kell rendelkeznie.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a Tanács által beillesztett új bekezdést törölni kell annak elkerülése érdekében, hogy 
megsértsék a közelség és az önellátás elvét.

Módosítás: 169
Riitta Myller

A Tanács közös álláspontja
14. cikk – (4) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4) A közelség és az önellátás elvei nem 
jelentik azt, hogy minden egyes 
tagállamnak a tagállamon belül a 
végleges hasznosító létesítmények teljes 
skálájával kell rendelkeznie.

törölve

Or. en

Indokolás

A Tanács közös álláspontjával beillesztett új szövegrész aláássa az irányelv fő üzenetét és 
Európa hulladékpolitikáját, amely szerint a tagállamoknak a hulladékgazdálkodás 
tekintetében a lehetőségekhez mérten előzetesen törekedniük kell a közelség és az önellátás 
elvének betartására.
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Módosítás: 170
Anne Laperrouze

A Tanács közös álláspontja
15. cikk – (1) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a veszélyes hulladékok 
ne keveredjenek sem más kategóriájú 
veszélyes hulladékokkal, sem pedig más 
hulladékokkal vagy anyagokkal. A 
keverés magában foglalja a veszélyes 
anyagok hígítását is.

(1) A veszélyes hulladék nem veszélyes 
hulladékká történő újraosztályozása nem 
érhető el oly módon, hogy a hulladékot 
hígítják vagy összekeverik abból a célból, 
hogy a szennyező anyagok eredeti 
koncentrációját a hulladékot 
veszélyesként meghatározó küszöbértékek 
szintje alá csökkentsék.

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatában szereplő 46. módosítás.

Módosítás: 171
Mojca Drčar Murko

A Tanács közös álláspontja
15. cikk – (1) bekezdés – 1a. albekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Tilos a hulladék keveréssel történő 
hígítása pusztán abból a célból, hogy 
elkerüljék az egyéb jogszabályokban 
meghatározott korlátozásokat vagy 
megszorításokat, illetve az engedélyekben 
megállapított hulladékátvételi 
kritériumokat.

Or. en
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Indokolás

A Tanács megállapította, hogy a veszélyes hulladékok keverésének tilalma a veszélyes 
hulladékok hígítására is vonatkozik. A meghatározás azonban további pontosításra szorul a 
tilalom gyakorlati értelmezése tekintetében.

Módosítás: 172
Anne Ferreira

A Tanács közös álláspontja
15. cikk – (2) bekezdés – ca) pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

ca) a keverék esetében a kezelési eljárást a 
keverékben található legveszélyesebb 
hulladék alapján választják meg, vagy 
igazolják, hogy a keveréket alkotó összes 
veszélyes hulladék külön is kezelhető.

Or. fr

Indokolás

Mivel az összekeverést eltérés útján felügyelik, a rendelkezéseket szigorítani kell annak 
érdekében, hogy garantálják a keverékben található összes veszélyes hulladék külön kezelését, 
valamint védjék a környezetet és az emberi egészséget.

Módosítás: 173
Anne Laperrouze

A Tanács közös álláspontja
15. cikk – (2) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
engedélyezhetik a keverést, feltéve, hogy:

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok 
engedélyezhetik a keverést, feltéve, hogy:

a) a keverési műveletet olyan létesítmény 
vagy vállalkozás végzi, amely a 20. cikkel 
összhangban engedéllyel rendelkezik;

a) a keverési műveletet olyan létesítmény 
vagy vállalkozás végzi, amely a 20. cikkel 
összhangban engedéllyel rendelkezik;

b) megfelelnek a 10. cikkben foglalt b) megfelelnek a 10. cikkben foglalt 
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feltételeknek, és nem növekedik a 
hulladékgazdálkodásnak a környezetre és 
az emberi egészségre gyakorolt káros 
hatása; és

feltételeknek, és nem növekedik a 
hulladékgazdálkodásnak a környezetre és 
az emberi egészségre gyakorolt káros 
hatása;

c) a keverési művelet összhangban van az 
elérhető legjobb technikákkal.

c) a keverési művelet összhangban van az 
elérhető legjobb technikákkal; és

ca) a kevert hulladékok esetében választott 
kezelési eljárásnál igazolják, hogy 
megvalósítható a keveréket alkotó összes 
hulladék külön kezelése.

Or. en

Indokolás

A hígításra vonatkozó tilalom különösen fontos a környezet és a közegészség védelmének 
biztosítása szempontjából. A hígításból eredő fő veszélyt az jelenti, ha hulladék kezelését rossz 
eljárással végzik (nem elég hatékony). Mivel a „hígítás” nincs meghatározva, így a 
rendelkezés lényege elvész. Az új módosítási javaslatot a Tanács által beillesztett új elem 
indokolja, nevezetesen az a tény, hogy a „keverék magában foglalja a veszélyes anyagok 
hígítását”. 

Módosítás: 174
Jill Evans, Caroline Lucas

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2a) Amennyiben a keverést a (2) 
bekezdés szerint jóváhagyták, a hulladék 
továbbra is veszélyes hulladéknak 
minősül, még akkor is, ha a szennyező 
anyagok tényleges koncentrációja a 
keverést követően a hulladékot 
veszélyesként meghatározó küszöbérték 
alatt van.

Or. en
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(Az első olvasatban szereplő 46. módosítás módosított formában történő visszaállítása)

Indokolás

Mivel a keverést nem tiltják meg teljesen, félreértést kizáróan pontosítani kell, hogy még ha a 
keverésre a (2) bekezdés értelmében kivétel vonatkozik, a létrejövő hulladék akkor is veszélyes 
hulladék marad.

Módosítás: 175
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
15. cikk – (2b) bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2b) A tagállamok ösztönzik a veszélyes 
összetevők minden hulladékáramból 
történő különválasztását, mielőtt azok 
belépnének a hasznosítási láncba.

Or. en

(Az első olvasatban szereplő 54. módosítás visszaállítása)

Indokolás

A veszélyes összetevők lehetőség szerinti különválasztása javítja a hasznosítási lehetőségeket.
A veszélyes összetevőket ki kell venni a gazdasági körforgásból, és azok nem szennyezhetnek 
be új termékeket a hasznosítást követően.

Módosítás: 176
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
18. cikk – (1) bekezdés – b) pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

b) a hulladékolajokat a 10. és a 11. cikkel 
összhangban kezeljék;

b) a hulladékolajokat az 1. és a 10. cikkel 
összhangban kezeljék, lehetőség szerint 
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előnyben részesítve a regenerálást;

Or. en

(Az első olvasatban szereplő 56. módosítás részbeni visszaállítása.)

Indokolás

A hatályos jogszabályokkal és az EU „újrafeldolgozó társadalommá” válására irányuló 
célkitűzésekkel összhangban kifejezetten rendelkezni kell a hulladékolajok regenerálásának 
előnyben részesítéséről.

Módosítás: 177
Evangelia Tzampazi

A Tanács közös álláspontja
18. cikk – (1) bekezdés – b) pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

b) a hulladékolajokat a 10. és a 11. cikkel 
összhangban kezeljék;

b) a hulladékolajokat a 10. és a 11. cikkel 
összhangban kezeljék, lehetőség szerint 
előnyben részesítve a regenerálást;

Or. en

Módosítás: 178
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

A Tanács közös álláspontja
18. cikk – (1) bekezdés – b) pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

b) a hulladékolajokat a 10. és a 11. cikkel 
összhangban kezeljék;

b) a hulladékolajokat a 10. és a 11. cikkel 
összhangban kezeljék, lehetőség szerint 
előnyben részesítve a regenerálást;

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás biztosítani fogja, hogy a hulladékolajok anyagi újrafeldolgozását részesítik 
előnyben a hulladékolajokról szóló irányelv hatályon kívül helyezése helyett. Ez összhangban 
lenne az EU „újrafeldolgozó társadalommá” válására irányuló célkitűzéssel.

Módosítás: 179
Mojca Drčar Murko

A Tanács közös álláspontja
18. cikk – (1) bekezdés – b) pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

b) a hulladékolajokat a 10. és a 11. cikkel 
összhangban kezeljék;

b) a hulladékolajokat a 10. és a 11. cikkel 
összhangban kezeljék, lehetőség szerint 
előnyben részesítve a regenerálást;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítani fogja, hogy a hulladékolajok anyagi újrafeldolgozását részesítik 
előnyben a hulladékolajokról szóló irányelv hatályon kívül helyezése helyett. Ez összhangban 
lenne az EU „újrafeldolgozó társadalommá” válására irányuló célkitűzéssel.

Módosítás: 180
Evangelia Tzampazi

A Tanács közös álláspontja
18. cikk – (1) bekezdés – c) pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

c) ha műszakilag és gazdaságilag
megvalósítható, a különböző 
tulajdonságokkal rendelkező 
hulladékolajokat ne keverjék, és a 
hulladékolajokat ne keverjék más 
hulladékokkal vagy anyagokkal, ha az
ilyen keverés megakadályozná a 
kezelésüket.

c) ha műszakilag megvalósítható, a 
különböző tulajdonságokkal rendelkező 
hulladékolajokat ne keverjék, és a 
hulladékolajokat ne keverjék más 
hulladékokkal vagy anyagokkal, ha az 
ilyen keverés megakadályozná a 
kezelésüket.
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Módosítás: 181
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
18. cikk – (1) bekezdés – c) pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

c) ha műszakilag és gazdaságilag
megvalósítható, a különböző 
tulajdonságokkal rendelkező 
hulladékolajokat ne keverjék, és a 
hulladékolajokat ne keverjék más 
hulladékokkal vagy anyagokkal, ha az 
ilyen keverés megakadályozná a 
kezelésüket.

c) ha műszakilag megvalósítható, a 
különböző tulajdonságokkal rendelkező 
hulladékolajokat ne keverjék, és a 
hulladékolajokat ne keverjék más 
hulladékokkal vagy anyagokkal, ha az 
ilyen keverés megakadályozná a 
kezelésüket.

Or. en

(Az első olvasatban szereplő 56. módosítás részbeni visszaállítása.)

Indokolás

A „gazdasági megvalósíthatóság” kritériuma nem elfogadható kritérium. A bangladeshi 
hajóbontás gazdaságilag megvalósítható ugyan, mégis katasztrófa környezeti és egészségügyi 
szempontból. A papír vagy a biohulladékok égetése gazdaságilag megvalósítható ugyan, 
környezetvédelmi szempontból azonban értelmetlen. Kizárólag a műszaki megvalósíthatóság 
vehető figyelembe a keverés elkerülését célzó rendelkezéseknél.

Módosítás: 182
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
18. cikk – (3) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3) Ha a tagállami jogszabályok 
értelmében a hulladékolajokra 
regenerálási követelmények vonatkoznak, 
a tagállamok előírhatják, hogy az ilyen 

(3) Ha az 1013/2006/EK rendelet 11. vagy 
12. cikke alkalmazandó, a tagállamok 
korlátozhatják a hulladékolajok 
területükről történő országhatárokat átlépő 
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hulladékolajokat regenerálni kell, ha ez 
műszakilag megvalósítható, és ha az 
1013/2006/EK rendelet 11. vagy 12. cikke 
alkalmazandó, korlátozhatják a 
hulladékolajok területükről történő 
országhatárokat átlépő szállítását 
hulladékégető vagy együttégető 
létesítményekbe, annak érdekében, hogy 
elsőbbséget adjanak a hulladékolajok 
regenerálásának.

szállítását hulladékégető vagy együttégető 
létesítményekbe, annak érdekében, hogy 
elsőbbséget adjanak a hulladékolajok 
regenerálásának.

Or. en

(Az első olvasatban szereplő 56. módosítás visszaállításából következő módosítás.)

Indokolás

A hatályos jogszabályokkal és az EU „újrafeldolgozó társadalommá” válására irányuló 
célkitűzéssel összhangban kifejezetten rendelkezni kell a hulladékolajok regenerálásának 
előnyben részesítéséről. Amennyiben ez közösségi szintű követelmény, többé már nincs 
szükség tagállami előírásokra.

Módosítás: 183
Evangelia Tzampazi

A Tanács közös álláspontja
18. cikk – (3) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3) Ha a tagállami jogszabályok 
értelmében a hulladékolajokra 
regenerálási követelmények vonatkoznak, 
a tagállamok előírhatják, hogy az ilyen 
hulladékolajokat regenerálni kell, ha ez 
műszakilag megvalósítható, és ha az 
1013/2006/EK rendelet 11. vagy 12. cikke 
alkalmazandó, korlátozhatják a 
hulladékolajok területükről történő 
országhatárokat átlépő szállítását 
hulladékégető vagy együttégető 
létesítményekbe, annak érdekében, hogy 
elsőbbséget adjanak a hulladékolajok 
regenerálásának.

(3) Ha az 1013/2006/EK rendelet 11. vagy 
12. cikke alkalmazandó, a tagállamok 
korlátozhatják a hulladékolajok 
területükről történő országhatárokat átlépő 
szállítását hulladékégető vagy együttégető 
létesítményekbe, annak érdekében, hogy 
elsőbbséget adjanak a hulladékolajok 
regenerálásának.
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Módosítás: 184
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

A Tanács közös álláspontja
18. cikk – (3) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3) Ha a tagállami jogszabályok 
értelmében a hulladékolajokra 
regenerálási követelmények vonatkoznak, 
a tagállamok előírhatják, hogy az ilyen 
hulladékolajokat regenerálni kell, ha ez 
műszakilag megvalósítható, és ha az 
1013/2006/EK rendelet 11. vagy 12. cikke 
alkalmazandó, korlátozhatják a 
hulladékolajok területükről történő 
országhatárokat átlépő szállítását 
hulladékégető vagy együttégető 
létesítményekbe, annak érdekében, hogy 
elsőbbséget adjanak a hulladékolajok 
regenerálásának.

(3) Ha az 1013/2006/EK rendelet 11. vagy 
12. cikke alkalmazandó, a tagállamok 
korlátozhatják a hulladékolajok 
területükről történő országhatárokat átlépő 
szállítását hulladékégető vagy együttégető 
létesítményekbe, annak érdekében, hogy 
elsőbbséget adjanak a hulladékolajok 
regenerálásának.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítani fogja, hogy a hulladékolajok anyagi újrafeldolgozását részesítik 
előnyben a hulladékolajokról szóló irányelv hatályon kívül helyezése helyett. Ez összhangban 
lenne az EU „újrafeldolgozó társadalommá” válására irányuló célkitűzéssel.

Módosítás: 185
Mojca Drčar Murko

A Tanács közös álláspontja
18. cikk – (3) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3) Ha a tagállami jogszabályok 
értelmében a hulladékolajokra 

(3) Ha az 1013/2006/EK rendelet 11. vagy 
12. cikke alkalmazandó, a tagállamok 
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regenerálási követelmények vonatkoznak, 
a tagállamok előírhatják, hogy az ilyen 
hulladékolajokat regenerálni kell, ha ez 
műszakilag megvalósítható, és ha az 
1013/2006/EK rendelet 11. vagy 12. cikke 
alkalmazandó, korlátozhatják a 
hulladékolajok területükről történő 
országhatárokat átlépő szállítását 
hulladékégető vagy együttégető 
létesítményekbe, annak érdekében, hogy 
elsőbbséget adjanak a hulladékolajok 
regenerálásának.

korlátozhatják a hulladékolajok 
területükről történő országhatárokat átlépő 
szállítását hulladékégető vagy együttégető 
létesítményekbe, annak érdekében, hogy 
elsőbbséget adjanak a hulladékolajok 
regenerálásának.

Or. en

Indokolás

A 18. cikk (3) bekezdésének kisebb mértékű átfogalmazása annak érdekében, hogy az 
összhangba kerüljön a 18. cikk (1) bekezdése b) pontjának új megfogalmazásával.

Módosítás: 186
Horst Schnellhardt

A Tanács közös álláspontja
18. cikk – (3) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3) Ha a tagállami jogszabályok 
értelmében a hulladékolajokra 
regenerálási követelmények vonatkoznak,
a tagállamok előírhatják, hogy az ilyen 
hulladékolajokat regenerálni kell, ha ez 
műszakilag megvalósítható, és ha az 
1013/2006/EK rendelet 11. vagy 12. cikke 
alkalmazandó, korlátozhatják a 
hulladékolajok területükről történő 
országhatárokat átlépő szállítását 
hulladékégető vagy együttégető 
létesítményekbe, annak érdekében, hogy 
elsőbbséget adjanak a hulladékolajok 
regenerálásának.

(3) Ahol a műszaki, gazdasági és 
szervezeti adottságok megengedik, a 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket ahhoz, hogy elsőbbséget 
biztosítsanak a hulladékolajok 
regenerálás érdekében történő kezelése 
számára. Következésképpen a tagállamok
– amennyiben az 1013/2006/EK rendelet 
11. vagy 12. cikke alkalmazandó –
korlátozhatják a hulladékolajok 
területükről történő országhatárokat átlépő 
szállítását hulladékégető vagy együttégető 
létesítményekbe, annak érdekében, hogy 
elsőbbséget adjanak a hulladékolajok 
regenerálásának. 
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Or. de

(Az első mondat a 75/439/EK irányelv 3. cikkének (1) bekezdéséből került átvételre.)

Indokolás

A hulladékolajok regenerálása tekintetében a 75/439/EGK irányelvben megállapított 
elsőbbséget továbbra is biztosítani kell. Mivel az olaj iránti egyre növekvő kereslettel 
párhuzamosan az erőforrások egyre csak fogyatkoznak, elkerülhetetlenné válik a 
rendelkezésre álló összes forrás hasznosítása. Az olaj globális jelentősége arra kényszerít, 
hogy a regenerálásnak továbbra is elsőbbséget biztosítsunk.

Módosítás: 187
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

A Tanács közös álláspontja
19. cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Biohulladék A biohulladék gyűjtése és felhasználása
(1) A biohulladék anyagi hasznosításának 
elsőbbséget kell biztosítani.
(2) A tagállamok ...-ig* kidolgozzák a 
biohulladék szelektív gyűjtési rendszerét.

A tagállamok adott esetben és a 10. és a 11. 
cikkel összhangban intézkedéseket hoznak 
az alábbiak ösztönzése érdekében:

(3) A tagállamok adott esetben és a 10. és a 
11. cikkel összhangban intézkedéseket 
hoznak az alábbiak ösztönzése érdekében:

a) a biohulladék szelektív gyűjtése;
b) a biohulladék oly módon történő 
kezelése, amely magas szintű 
környezetvédelemnek felel meg;

b) a biohulladék oly módon történő 
kezelése, amely magas szintű 
környezetvédelemnek felel meg;

c) a biohulladékból készített, 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos anyagok használata.

c) a biohulladékból készített, 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos anyagok használata.

A Bizottság elvégzi a biohulladék-
gazdálkodás értékelését, adott esetben 
javaslat benyújtása céljából.

A Bizottság elvégzi a biohulladék-
gazdálkodás értékelését, adott esetben 
javaslat benyújtása céljából.
* Ezen irányelv hatálybalépése után három évvel.

Or. en
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Indokolás

A biohulladék meghatározásának a közös álláspontban szereplőnél sokkal pontosabbnak és 
kimerítőbbnek kell lennie.

Módosítás: 188
Karl-Heinz Florenz

A Tanács közös álláspontja
19. cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Biohulladék A biohulladék gyűjtése és felhasználása 
A tagállamok adott esetben és a 10. és a 
11. cikkel összhangban intézkedéseket 
hoznak az alábbiak ösztönzése érdekében:

(1) A biohulladék anyagi hasznosításának 
elsőbbséget kell biztosítani.

a) a biohulladék szelektív gyűjtése; (2) Az 1. cikkben megállapított célok 
végrehajtása érdekében a tagállamok ...-
ig* kidolgozzák a biohulladék szelektív 
gyűjtési rendszerét.

b) a biohulladék oly módon történő 
kezelése, amely magas szintű 
környezetvédelemnek felel meg;
c) a biohulladékból készített, 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos anyagok használata.
A Bizottság elvégzi a biohulladék-
gazdálkodás értékelését, adott esetben 
javaslat benyújtása céljából.

* Ezen irányelv hatálybalépése után három évvel.

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatában szereplő 112. módosítás.

A biohulladék a metánkibocsátás csökkentésében lényeges szerepet játszik. Ezenfelül a 
biohulladék hasznosítása hozzájárul az olyan erőforrások védelméhez, amelyeket egyébként e 
célból felhasználnának. Elsőbbséget kell biztosítani a biohulladék anyagi hasznosításának.
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Módosítás: 189
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
19. cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A tagállamok adott esetben és a 10. és a 
11. cikkel összhangban intézkedéseket 
hoznak az alábbiak ösztönzése érdekében:

A tagállamok az 1. és a 10. cikkel 
összhangban legkésőbb ...-ig*
intézkedéseket hoznak az alábbiak 
biztosítása érdekében:

a) a biohulladék szelektív gyűjtése; a) a biohulladék szelektív gyűjtési 
rendszerének létrehozása;

b) a biohulladék oly módon történő 
kezelése, amely magas szintű 
környezetvédelemnek felel meg;

b) a biohulladék oly módon történő 
kezelése, amely magas szintű 
környezetvédelemnek felel meg;

c) a biohulladékból készített, 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos anyagok használata.

c) a biohulladékból készített, 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos anyagok használata.

A Bizottság elvégzi a biohulladék-
gazdálkodás értékelését, adott esetben 
javaslat benyújtása céljából.

A 36. cikk (2) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően el kell 
fogadni a gyűjtésre és a kezelésre 
vonatkozó biztonsági 
minimumkövetelményeket, valamint a 
környezeti és minőségi kritériumokat,
beleértve a biohulladékokból előállított,
környezeti szempontból biztonságos 
anyagok alkalmazásánál használt, a
szennyező anyagokra vonatkozó 
határértékeket is. 
A Bizottság legkésőbb ...-ig* jogalkotási 
javaslatot terjeszt elő a biohulladékok 
szelektív gyűjtésére vonatkozó 
minimumcélokról.
_______

* HL: Ezen irányelv hatálybalépése után három 
évvel esedékes időpont megadása.

Or. en
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Indokolás

A módosítás az első olvasatban szereplő 112/138. módosításon alapul. Azonban nem lehet 
sem a tagállamok jóakaratára, sem a Bizottság tanulmányának eredményeire bízni, hogy 
intézkedéseket hozzanak a biohulladék tekintetében. Elég ismeretekkel rendelkezünk ahhoz, 
hogy már most konkrét intézkedéseket írjunk elő. A tagállamokat kötelezni kell, hogy három 
éven belül hozzák létre a biohulladék szelektív gyűjtési rendszerét. A biztonsági és biztonságos 
használatra vonatkozó kritériumokat ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással 
kell elfogadni. A gyűjtéssel kapcsolatos célokat együttdöntési eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás: 190
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

A Tanács közös álláspontja
19. cikk – első bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A tagállamok adott esetben és a 10. és a 11. 
cikkel összhangban intézkedéseket hoznak 
az alábbiak ösztönzése érdekében:

A tagállamok adott esetben és a 10. és a 11. 
cikkel összhangban intézkedéseket hoznak 
az alábbiak érdekében:

a) a biohulladék szelektív gyűjtése; a) a biohulladék szelektív gyűjtési 
rendszerének kidolgozása, amelyben 
elsőbbséget biztosítanak a biohulladék
anyagi hasznosításának;

b) a biohulladék oly módon történő 
kezelése, amely magas szintű 
környezetvédelemnek felel meg;

b) a biohulladék oly módon történő 
kezelésének biztosítása, amely magas 
szintű környezetvédelemnek felel meg;

c) a biohulladékból készített, 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos anyagok használata.

c) a biohulladékból készített, 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos anyagok használatának 
biztosítása, beleértve a gyűjtéssel 
kapcsolatos minimumcélokat és a 
komposzt felhasználására vonatkozó 
előírásokat.

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatában szereplő 112. módosítás egy részének ismételt előterjesztése annak 
érdekében, hogy a biohulladékra vonatkozó rendelkezéseket egy kicsit szigorítsák.
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Módosítás: 191
Horst Schnellhardt

A Tanács közös álláspontja
19. cikk – második bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A Bizottság elvégzi a biohulladék-
gazdálkodás értékelését, adott esetben 
javaslat benyújtása céljából.

A Bizottság legkésőbb két évvel ezen 
irányelv hatálybalépését követően 
javaslatot nyújt be a biohulladékokról. E 
célból a Bizottság elvégzi a biohulladék-
gazdálkodás értékelését.

Or. de

Indokolás

A biohulladék kérdését európai szinten kell szabályozni annak érdekében, hogy garantálják a 
teljes körű minőségi és biztonsági előírásokat. A Bizottságot már több alkalommal felkérték 
egy átfogó javaslat benyújtására. 

Módosítás: 192
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

A Tanács közös álláspontja
19. cikk – második bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A Bizottság elvégzi a biohulladék-
gazdálkodás értékelését, adott esetben 
javaslat benyújtása céljából.

A Bizottság 2008. december 31-ig elvégzi 
a biohulladék-gazdálkodás értékelését, 
adott esetben jogalkotási javaslat 
benyújtása céljából.

Or. fr

Indokolás

Az első olvasatban elfogadott 138. módosítás részbeni visszaállítása.
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Módosítás: 193
María Sornosa Martínez

A Tanács közös álláspontja
19. cikk – második bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A Bizottság elvégzi a biohulladék-
gazdálkodás értékelését, adott esetben 
javaslat benyújtása céljából.

A Bizottság jogalkotási javaslatot nyújt be
a környezetkímélő biohulladék-
gazdálkodásról.

Or. en

Módosítás: 194
Karl-Heinz Florenz

A Tanács közös álláspontja
19a. cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

19a. cikk
A biohulladék kezelése

(1) A biohulladék termőföldön történő 
szétterítése előtt a termelők és a 
tulajdonosok a biohulladékot csak olyan 
kezelésnek vetik alá, amely biztosítja, hogy 
az emberi, állat- és növény-egészségügyi 
szempontból biztonságos legyen. Ez 
vonatkozik az éttermekben és vendéglátó 
létesítményekben keletkezett élelmiszer-
hulladékra, amennyiben azt nem 
szükséges az 1774/2002/EK rendelet 
renelkezéseinek megfelelően 
ártalmatlanítani.
(2) A Bizottság a 36. cikk (2) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően végrehajtási intézkedéseket 
fogad el, meghatározva az emberi, állat-
és növény-egészségügyi szempontból 
történő biztonsági ellenőrzés 
minimumkövetelményeit.
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(3) Annak biztosítására, hogy a 
biohulladék termőföldön történő 
szétterítését környezeti szempontból 
megbízható módon hajtsák végre, a 
Bizottság a 36. cikk (2) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően 
végrehajtási intézkedéseket fogad el, 
meghatározva azokat a környezeti és 
minőségi kritériumokat, amelyeket 
teljesíteni kell ahhoz, hogy a 
biohulladékot mezőgazdasági, 
erdőgazdasági, illetve kertészeti célra 
hasznosított földterületen szétteríthessék, 
illetve hogy azt már ne tekintsék 
hulladéknak.
(4) A (3) bekezdésben előírt végrehajtási 
intézkedéseknek legalább a nehézfémekre, 
az idegen anyagokra, az életképes 
magokra és a csírázásra alkalmas növényi 
részekre vonatkozó kötelező 
határértékeket, valamint az alkalmas 
eredeti anyagok listáját kell tartalmaznia.
(5) A kritériumok figyelembe veszik a 
biohulladék környezetre káros 
használatának vagy szállításának 
esetleges kockázatait, és azokat olyan 
szinten kell megállapítani, hogy 
garantálják az emberi egészség és a 
környezet magas szintű védelmét.

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatában szereplő 112. módosítás.

A biohulladék a metánkibocsátás csökkentésében lényeges szerepet játszik. Ezenfelül a 
biohulladék hasznosítása hozzájárul az olyan erőforrások védelméhez, amelyeket egyébként e 
célból felhasználnának. Elsőbbséget kell biztosítani a biohulladék anyagi hasznosításának.
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Módosítás: 195
Karl-Heinz Florenz

A Tanács közös álláspontja
19b. cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

19b. cikk
Ellenőrzések

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 19a. 
cikkben megállapított előírásoknak való 
megfelelés nyomon követése érdekében 
minőségbiztosítási rendszereket hoznak 
létre és működtetnek.
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a káros 
anyagokat rendszeres időközönként 
ellenőrzik.

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatában szereplő 112. módosítás.

A biohulladék a metánkibocsátás csökkentésében lényeges szerepet játszik. Ezenfelül a 
biohulladék hasznosítása hozzájárul az olyan erőforrások védelméhez, amelyeket egyébként e 
célból felhasználnának. Elsőbbséget kell biztosítani a biohulladék anyagi hasznosításának.

Módosítás: 196
Karl-Heinz Florenz

A Tanács közös álláspontja
19c. cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

19c. cikk
Élelmiszer-hulladék

A nem kezelt élelmiszer-hulladék 
takarmányozási célokra való hasznosítása 
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tilos. Az élelmiszer-hulladékot az 
engedéllyel rendelkező vállalkozásoknak 
kell megfelelő műveletek alkalmazásával 
ellenőrizhető módon eltávolítaniuk, 
fertőtleníteniük és biztonságosan 
ártalmatlanítaniuk. Az élelmiszer-
hulladék sertések takarmányozására való 
felhasználását a tagállamok csak azzal a 
feltétellel engedélyezhetik, hogy a 
biztonságos hasznosítást, a fertőtlenítést 
és a 1774/2002/EK rendelet egyéb 
rendelkezéseinek való megfelelést minden 
szempontból ellenőrzik.

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatában szereplő 98/113. módosítás. 

A nagy konyhákból és vendéglátó létesítményekből származó kezeletlen hulladék 
takarmányozási célú felhasználása a betegségek szempontjából óriási veszélyt rejt magában. 
Szabályozott és ellenőrzött ártalmatlanítási rendszer hiányában megvalósíthatatlan a 
takarmányozási célú felhasználás tilalma.

Az igazolhatóan fertőtlenített élelmiszer-hulladék takarmányokban való felhasználása 
engedélyezhető szigorúan ellenőrzött feltételek mellett, ezáltal megakadályozva a kezeletlen 
élelmiszer-hulladék takarmányozási célú illegális felhasználását.

Módosítás: 197
Olajos Péter

A Tanács közös álláspontja
20. cikk – (1) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok előírják a 
hulladékkezelést végezni kívánó 
létesítmények vagy vállalkozások számára 
az illetékes hatóság által kibocsátandó 
engedély beszerzését.

(1) A tagállamok előírják a 
hulladékkezelést végezni kívánó 
létesítmények vagy vállalkozások számára 
az illetékes hatóság vagy az általa 
megbízott szervezet tanúsítványa alapján 
kibocsátandó engedély beszerzését.

Or. hu



AM\712783HU.doc 69/116 PE402.912v01-00

Külső fordítás

HU

Indokolás

Számos EU tagállamban a gyakorlat már az, hogy bizonyos, a hulladékkezelésre vonatkozó 
engedélyek helyett műszaki, pénzügyi, szakmai felkészültséget tanúsít egy akkreditált szakmai 
szervezet, és a hatóság ezt ellenőrzi. A jól bevált, a hatósági engedélyezést helyettesítő és a 
jogkövető magatartást is elősegítő rendszer ellehetetlenül, ha nem egészül ki az eredeti 
megfogalmazás.

Módosítás: 198
Karl-Heinz Florenz

A Tanács közös álláspontja
20. cikk – (5) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(5) Az e cikkben foglalt követelmények 
betartására is figyelemmel, bármely, a 
nemzeti vagy közösségi jogszabályok 
szerint megadott engedélyt lehetséges úgy 
kombinálni az (1) bekezdésben 
megkövetelt engedéllyel, hogy az egyetlen 
engedélyt képezzen, amennyiben az ilyen 
formátum révén elkerülhető az információ, 
illetve az üzemeltető vagy az illetékes 
hatóság munkájának felesleges ismétlése.

(5) Az e cikkben foglalt követelmények 
betartására is figyelemmel, bármely, a 
nemzeti vagy közösségi jogszabályok 
szerint megadott engedélyt úgy kell 
kombinálni az (1) bekezdésben 
megkövetelt engedéllyel, hogy az egyetlen 
engedélyt képezzen, amennyiben az ilyen 
formátum révén elkerülhető az információ, 
illetve az üzemeltető vagy az illetékes 
hatóság munkájának felesleges ismétlése.

Or. en

Indokolás

El kell kerülni az engedélyek megkettőzését. Az IPPC-irányelv egyik célkitűzése, hogy az 
összes környezetvédelmi engedélyt egy engedély formájában egyesítsék, ezért ez ugyanúgy 
vonatkozik a hulladékokkal foglalkozó jogszabályokban megkövetelt minden engedélyre is.
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Módosítás: 199
Françoise Grossetête

A Tanács közös álláspontja
20. cikk – (5a) bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(5a) A veszélyes hulladékok kezelésére 
szolgáló minden berendezésnek egyedi 
engedélyeztetés tárgyát kell képeznie, és az 
engedélynek tartalmaznia kell azon 
tervezett intézkedések leírását, amelyekkel 
garantálni kívánják, hogy az üzem 
kialakítása, felszerelése és működtetése 
megfelel a kezelt hulladékok 
besorolásainak és az azokkal összefüggő 
kockázatoknak.
Az illetékes hatóságok által kibocsátott 
engedélyen fel kell tüntetni:
- a kezelt veszélyes hulladék mennyiségét 
és kategóriáit;
- az optimális környezetvédelmet és a 
magas szintű biztonságot garantáló 
hulladékkezelési eljárások technikai 
jellemzőit. 
Amennyiben egy nem veszélyes 
hulladékokat kezelő üzem üzemeltetője az 
üzemeltetés olyan megváltoztatását 
tervezi, amely veszélyes hulladék 
bevonásával is együtt jár, úgy ezt a 
96/61/EK irányelv 2. cikke (10) 
bekezdésének b) pontja értelmében vett 
lényeges változtatásnak kell tekinteni, és 
az említett irányelv 12. cikkének (2) 
bekezdése alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A veszélyes hulladék kezelésére szolgáló létesítményekhez kiadott engedélyeknek figyelembe 
kell venniük az ilyen hulladékok sajátosságait és a kezelésükhöz kapcsolódó kockázatokat. 
Eltérés nem engedélyezhető. Az első olvasatban elfogadott 58. módosítás ezzel az egyedi 
előírással foglalkozik.
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Módosítás: 200
Anne Ferreira

A Tanács közös álláspontja
21. cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

21. cikk törölve
Az engedélyezési követelmények alóli 

mentességek
A tagállamok a 20. cikk (1) bekezdésében 
foglaltak alól mentességet adhatnak a 
létesítményeknek vagy a vállalkozásoknak 
az alábbi műveletek elvégzésére: 
a) nem veszélyes hulladékuk termelés 
helyén való ártalmatlanítása; vagy
b) a hulladék hasznosítása.

Or. fr

Indokolás

A hulladékkezelés végzésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló kötelezettség alól 
nem adható mentesség. Az ilyen mentesség engedése a jelenlegi szabályokhoz képest 
visszalépést eredményezne, és komoly fenyegetést jelentene a környezetre és a közegészségre. 

Módosítás: 201
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
21. cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A tagállamok a 20. cikk (1) bekezdésében 
foglaltak alól mentességet adhatnak a 
létesítményeknek vagy a vállalkozásoknak 
az alábbi műveletek elvégzésére:

A tagállamok a 20. cikk (1) bekezdésében 
foglaltak alól mentességet adhatnak a 
létesítményeknek vagy a vállalkozásoknak 
a nem veszélyes hulladékuk termelés 
helyén való ártalmatlanítására.
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a) nem veszélyes hulladékuk termelés 
helyén való ártalmatlanítása; vagy

b) a hulladék hasznosítása.

Or. {EN}en

(Az első olvasatban szereplő 161. módosítás részbeni visszaállítása.)

Indokolás

Elfogadhatatlan, hogy a tagállamoknak általános lehetőséget biztosítsanak arra, hogy 
bármely hasznosítási művelet tekintetében – beleértve akár még a veszélyes hulladékot is –
mentességet adjanak az engedélyezési követelmények alól.

Módosítás: 202
Olajos Péter

A Tanács közös álláspontja
22. cikk – (1) bekezdés – első albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) Ha egy tagállam a 21. cikk 
rendelkezései értelmében mentességet 
kíván engedélyezni, meg kell határoznia 
minden egyes tevékenységtípussal 
kapcsolatban a mentesség hatálya alá 
tartozó hulladék típusait és mennyiségeit 
meghatározó általános szabályokat és az 
alkalmazandó kezelési módszert.

(1) Ha egy tagállam a 21. cikk 
rendelkezései értelmében mentességet 
kíván engedélyezni, meg kell határoznia 
minden egyes tevékenységtípussal 
kapcsolatban a mentesség hatálya alá 
tartozó hulladék típusait és mennyiségeit 
meghatározó általános szabályokat és az 
alkalmazandó kezelési módszert. A 
mentesség feltételeinek meglétét arra 
feljogosított szervezettel tanúsíttatni kell.

Or. hu
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Módosítás: 203
Anne Ferreira

A Tanács közös álláspontja
22. cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

22. cikk törölve
A mentességek feltételei

(1) Ha egy tagállam a 21. cikk 
rendelkezései értelmében mentességet 
kíván engedélyezni, meg kell határoznia 
minden egyes tevékenységtípussal 
kapcsolatban a mentesség hatálya alá 
tartozó hulladék típusait és mennyiségeit 
meghatározó általános szabályokat és az 
alkalmazandó kezelési módszert.
E szabályokat annak biztosítása 
érdekében kell kidolgozni, hogy a 
hulladékkezelés a 10. cikkel összhangban 
valósuljon meg. A 21. cikk a) pontjában 
említett ártalmatlanítási műveletek 
esetében e szabályoknak figyelembe kell 
venniük a legjobb rendelkezésre álló 
technikákat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
általános szabályokon kívül a tagállamok 
meghatározzák a veszélyes hulladékra 
vonatkozó mentességgel kapcsolatos 
speciális feltételeket, beleértve a 
tevékenység típusát, valamint a 
hasznosítás különböző formáinak 
végzéséhez kapcsolódó bármilyen más 
szükséges követelményt és adott esetben a 
hulladék veszélyes összetevőinek 
koncentrációjára vonatkozó 
határértékeket valamint a kibocsátási 
határértékeket.
(3) A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot az (1) és (2) bekezdés 
értelmében meghatározott általános 
szabályokról.



PE402.912v01-00 74/116 AM\712783HU.doc

Külső fordítás

HU

Or. fr

Indokolás

A 21. cikk módosításával való összhang megteremtése érdekében előterjesztett módosítás.

Módosítás: 204
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
22. cikk – (1) bekezdés – 2a. albekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A veszélyes hulladék kezelése tekintetében
nem adható mentesség. 

Or. en

(Az első olvasatban szereplő 161. módosítás módosított formában való, részbeni 
visszaállítása.)

Indokolás

A veszélyes hulladék kezelésének mindig engedély tárgyát kell képeznie.

Módosítás: 205
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
22. cikk – (2) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
általános szabályokon kívül a tagállamok 
meghatározzák a veszélyes hulladékra 
vonatkozó mentességgel kapcsolatos 
speciális feltételeket, beleértve a 
tevékenység típusát, valamint a 
hasznosítás különböző formáinak 
végzéséhez kapcsolódó bármilyen más 
szükséges követelményt és adott esetben a 

törölve
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hulladék veszélyes összetevőinek 
koncentrációjára vonatkozó 
határértékeket valamint a kibocsátási 
határértékeket.

Or. en

(Az első olvasatban szereplő 188. módosítás ismételt előterjesztése.)

Indokolás

A veszélyes hulladék kezelésének mindig engedély tárgyát kell képeznie.

Módosítás: 206
Anne Laperrouze

A Tanács közös álláspontja
22. cikk – (2) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
általános szabályokon kívül a tagállamok 
meghatározzák a veszélyes hulladékra 
vonatkozó mentességgel kapcsolatos 
speciális feltételeket, beleértve a 
tevékenység típusát, valamint a 
hasznosítás különböző formáinak 
végzéséhez kapcsolódó bármilyen más 
szükséges követelményt és adott esetben a 
hulladék veszélyes összetevőinek 
koncentrációjára vonatkozó 
határértékeket valamint a kibocsátási 
határértékeket.

törölve

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatában szereplő 188. módosítás: ezek a mentességek nem indokoltak, ezért
törölni kell. 
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Módosítás: 207
Françoise Grossetête

A Tanács közös álláspontja
22. cikk – (2) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
általános szabályokon kívül a tagállamok 
meghatározzák a veszélyes hulladékra 
vonatkozó mentességgel kapcsolatos 
speciális feltételeket, beleértve a 
tevékenység típusát, valamint a 
hasznosítás különböző formáinak 
végzéséhez kapcsolódó bármilyen más 
szükséges követelményt és adott esetben a 
hulladék veszélyes összetevőinek 
koncentrációjára vonatkozó 
határértékeket valamint a kibocsátási 
határértékeket.

törölve

Or. en

Indokolás

A veszélyes hulladék kezelésére szolgáló minden fajta létesítménynek engedélyeztetés tárgyát 
kell képeznie. Eltérés nem lehetséges. Az EP 188. módosításának ismételt előterjesztésével 
megszűnik a veszélyes hulladékkal kapcsolatos műveletekre vonatkozó mentesség.

Módosítás: 208
Anne Ferreira

A Tanács közös álláspontja
23. cikk – (1) bekezdés – c) pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

c) olyan létesítmények vagy vállalkozások, 
amelyekre a 21. cikk értelmében 
vonatkoznak az engedélyezési 
követelmény alóli mentességek.

c) létesítmények.

Or. fr
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Indokolás

A 22. cikk módosításával való összhang megteremtése érdekében előterjesztett módosítás.

Módosítás: 209
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

A Tanács közös álláspontja
23. cikk – (1a) bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A bürokrácia minimálisra csökkentése 
érdekében, lehetőség szerint az illetékes 
hatóságok kezelésében lévő 
nyilvántartásokat kell felhasználni az e 
nyilvántartásba vételi folyamathoz 
szükséges vonatkozó információk 
beszerzéséhez.

Or. en

Indokolás

Ez az önmagát magyarázó módosítás megegyezik az első olvasatban elfogadott 163. 
módosítással; célja, hogy elkerülje a felesleges adminisztratív erőfeszítéseket.

Módosítás: 210
Avril Doyle

A Tanács közös álláspontja
24. cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

Minimumszabályok Az engedélyeztetés feltételei
(1) Műszaki minimumszabályokat lehet 
elfogadni olyan kezelési tevékenységek 
vonatkozásában, amelyekhez a 20. cikk 
szerint engedély szükséges, ha bizonyítást 
nyer, hogy az ilyen minimumszabályok az 
emberi egészség és a környezet védelme 
tekintetében előnyöket eredményeznének. 

A veszélyes hulladék kezelésére szolgáló 
minden berendezést engedélyeztetni kell a 
96/61/EK irányelvben megállapított 
rendelkezésekkel összhangban.
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Ezeket az intézkedéseket, amelyek az ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányulnak, a 36. cikk (2) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottság eljárással 
összhangban kell elfogadni.
(2) Az ilyen minimumszabályok csak azon 
hulladékkezelési tevékenységeket 
szabályozzák, amelyeket a 91/61/EK 
irányelv nem szabályoz vagy azok nem 
megfelelőek az irányelv általi szabályozás 
szempontjából.

A 96/61/EK irányelv sérelme nélkül az 
illetékes hatóságokhoz az engedély 
megadására benyújtott kérelemnek 
tartalmaznia kell azon intézkedések 
leírását, amelyekkel garantálni kívánják, 
hogy az üzem kialakítása, felszerelése és 
működtetése megfelel a kezelt hulladékok 
besorolásainak és az azokkal összefüggő 
kockázatoknak.

(3) Az említett minimumszabályoknak: Az illetékes hatóságok által kibocsátott 
engedélyen fel kell tüntetni:

a) a hulladékkezelési tevékenység főbb 
környezetvédelmi hatásaira kell
irányulniuk;

- a kezelt veszélyes hulladék mennyiségeit 
és kategóriáit,

b) biztosítaniuk kell, hogy a 
hulladékkezelés a 10. cikkel összhangban 
történjen;

- az optimális hulladékkezelést, a 
környezet védelmét és a magas szintű 
biztonság biztosítását garantáló technikai 
jellemzőket.

c) figyelembe kell venniük az elérhető 
legjobb technikákat; és

Amennyiben egy nem veszélyes hulladékot 
kezelő üzem üzemeltetője az üzemeltetés 
olyan megváltoztatását tervezi, amely 
veszélyes hulladékok bevonásával is 
együtt jár, úgy ezt a 96/61/EK irányelv 2. 
cikke (10) bekezdésének b) pontja 
értelmében vett lényeges változtatásnak 
kell tekinteni, és az említett irányelv 12. 
cikkének (2) bekezdése alkalmazandó.

d) adott esetben a kezelés és az eljárás 
minőségi követelményei tekintetében 
bizonyos elemeket kell tartalmazniuk.

(4) Minimumszabályokat kell elfogadni az 
olyan tevékenységek vonatkozásában, 
amelyekhez a 23. cikk a) és b) pontja 
szerint nyilvántartásba vétel szükséges, 
amennyiben bizonyítást nyer, hogy az 
említett minimumszabályok – beleértve a 
begyűjtők, szállítok, kereskedők, 



AM\712783HU.doc 79/116 PE402.912v01-00

Külső fordítás

HU

közvetítők műszaki minősítése 
tekintetében fontos elemeket – az emberi 
egészség és a környezet védelme vagy a 
belső piac megzavarásának elkerülése 
tekintetében előnyöket eredményeznének. 
Ezen intézkedéseket – amelyek az irányelv 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányulnak – a 36. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Or. en

(Az első olvasatban szereplő 58. módosításon alapul)

Indokolás

A veszélyes hulladék minden fajta kezelése engedélyhez kötött az IPPC-irányelv értelmében. 
Eltérés nem lehetséges. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak mindenkire, aki veszélyes 
hulladékkal kapcsolatos műveleteket végez. A javasolt módosítás teljesen megegyezik a 2000. 
decemberben elfogadott, a hulladékégetőkről szóló irányelv hatályos előírásával. 

Módosítás: 211
Karin Scheele

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4a) Az e cikk alapján elfogadott 
minimumszabályok nem tekintendők az 
1013/2006/EK rendelet 12. cikke (1) 
bekezdése c) pontja első francia 
bekezdésének értelmében vett közösségi 
jogszabályoknak.

Or. de



PE402.912v01-00 80/116 AM\712783HU.doc

Külső fordítás

HU

Indokolás

Ezt a cikket a közös álláspont illesztette be, de kérdéses az országhatárokat átlépő 
hulladékszállítás szempontjából. Hasznosítási célú hulladékszállításnál a hulladékszállításról 
szóló rendelet értelmében kifogás emelhető abban az esetben, ha a hulladékszállítmányt 
fogadó létesítményre vonatkozó előírások alacsonyabbak a feladó országban érvényes 
előírásoknál. Ez azonban nem lehetséges akkor, ha közösségi szintű előírások vannak 
érvényben. Nem indokolt azonban a kifogásemelés ezen alapjának kizárása, ha az ilyen 
minimumszabályokat komitológiai eljárás keretében határozták meg.

Módosítás: 212
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

A Tanács közös álláspontja
25. cikk – (3) bekezdés – e) és ea) pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

e) az új gyűjtési rendszerekkel, a meglévő 
hulladékkezelési létesítmények 
bezárásával, a 14. cikkel összhangban a 
kiegészítő hulladékkezelési 
infrastruktúrával kapcsolatos igény 
felmérése és szükség esetén a kapcsolódó 
beruházások.

e) az új gyűjtési rendszerekkel, a meglévő 
hulladékkezelési létesítmények 
bezárásával, a 14. cikkel összhangban a 
kiegészítő hulladékkezelési 
infrastruktúrával kapcsolatos igény 
felmérése és szükség esetén a kapcsolódó 
beruházások; adott esetben a hasznosítás 
vagy ártalmatlanítás egy bizonyos 
módjának fenntartása vagy kizárása a 
létesítmény területére vonatkozó egyedi 
indok miatt, illetve az 1. és 10. cikkben 
megállapított célkitűzéseknek vagy 
bármely – egyéb környezetvédelmi 
területen elfogadott – hatályos közösségi 
jszabálynak való megfelelés érdekében;
ea) adott esetben a létesítmény területére 
vonatkozó hulladékbehozatali vagy -
kiviteli korlátozások vagy tilalmak.

Or. fr

Indokolás

Annak érdekében, hogy garantálják az egészség- és környezetvédelmi célkitűzéseknek való 
megfelelést, a létesítményeknek figyelembe kell venniük a létesítmény területén uralkodó 
helyzetet. A hulladékgazdálkodás nem eredményezheti az olyan helyzetek létrehozását, 
fenntartását vagy terjesztését, amelynek során az egészség, a levegő minősége, a víz vagy a 
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talaj bizonyítottan károsodott vagy ezek károsodásának veszélye áll fenn.

Módosítás: 213
Richard Seeber

A Tanács közös álláspontja
26. cikk – (3) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3) A tagállamok meghatározzák a 
megfelelő konkrét minőségi és mennyiségi 
referenciaszinteket az elfogadott 
hulladékmegelőző intézkedésekhez az 
intézkedések által elért eredmények 
nyomon követése és értékelése érdekében, 
továbbá ugyanezen céllal a (4) 
bekezdésben szereplőktől eltérő konkrét 
minőségi és mennyiségi célkitűzéseket 
vagy mutatókat határozhatnak meg.

törölve

Or. de

Indokolás

A Parlament első olvasatban szereplő módosításán (70. módosítás) alapul, amely a (3) és (4) 
bekezdését törlését javasolja.

Módosítás: 214
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
26. cikk – (3) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3) A tagállamok meghatározzák a 
megfelelő konkrét minőségi és mennyiségi 
referenciaszinteket az elfogadott 
hulladékmegelőző intézkedésekhez az 
intézkedések által elért eredmények 
nyomon követése és értékelése érdekében, 
továbbá ugyanezen céllal a (4) 

(3) A tagállamok meghatározzák a 
megfelelő konkrét minőségi és mennyiségi 
referenciaszinteket az elfogadott 
hulladékmegelőző intézkedésekhez az 
intézkedések által elért eredmények 
nyomon követése és értékelése érdekében, 
továbbá ugyanezen céllal a 7. cikkben 



PE402.912v01-00 82/116 AM\712783HU.doc

Külső fordítás

HU

bekezdésben szereplőktől eltérő konkrét 
minőségi és mennyiségi célkitűzéseket 
vagy mutatókat határozhatnak meg.

szereplőkön túlmutató konkrét minőségi és 
mennyiségi célkitűzéseket vagy mutatókat 
határozhatnak meg.

Or. en

(Az eljárási szabályzat 62. cikke (2) bekezdésének c) pontján alapuló és az első olvasatban 
szereplő 38/108/157/140/141. módosítással összhangban lévő új módosítás)

Indokolás

Erre azért van szükség, hogy összhangot teremtsenek az előadó 18. módosításával vagy e 
módosítás előterjesztője által javasolt, a megelőzési célokkal kapcsolatos szigorúbb 
módosítással. Ha a megelőzési célokat közösségi szinten határozzák meg, a tagállamok csak 
olyan célokat állapíthatnak meg, amelyek túlmutatnak az ezeken.

Módosítás: 215
Richard Seeber

A Tanács közös álláspontja
26. cikk – (4) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4) A hulladékmegelőzési intézkedések 
mutatóit a 36. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban lehet 
elfogadni.

törölve

Or. de

Indokolás

A Parlament első olvasatban szereplő módosításán (70. módosítás) alapul, amely a (3) és (4) 
bekezdését törlését javasolja.
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Módosítás: 216
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
26. cikk – (4) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4) A hulladékmegelőzési intézkedések 
mutatóit a 36. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárással összhangban lehet 
elfogadni.

törölve

Or. en

(Az eljárási szabályzat 62. cikke (2) bekezdésének c) pontján alapuló és az első olvasatban 
szereplő 38/108/157/140/141. módosítással összhangban lévő új módosítás)

Indokolás

Erre azért van szükség, hogy összhangot teremtsenek az előadó 18. módosításával vagy e 
módosítás előterjesztője által javasolt, a megelőzési célokkal kapcsolatos szigorúbb 
módosítással. Ha 2009-ben a Bizottságnak javaslatot kell benyújtania a mutatók 
együttdöntési eljárás keretében történő elfogadásra, nincs szükség ennek komitológiai eljárás 
keretében történő megtételére.

Módosítás: 217
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

A Tanács közös álláspontja
28. cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
2003/35/EK irányelvvel – vagy ha 
releváns, akkor a bizonyos tervek és 
programok környezetre gyakorolt 
hátasainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 
27-i 2001/42/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel – összhangban az 
érdekelt feleknek és hatóságoknak, 
valamint a közvéleménynek lehetősége 
legyen a hulladékgazdálkodási tervek és a 
hulladékmegelőzési programok 

A tagállamok biztosítják, hogy a 
2003/35/EK irányelvvel – vagy ha 
releváns, akkor a bizonyos tervek és 
programok környezetre gyakorolt 
hátasainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 
27-i 2001/42/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel – összhangban az 
érdekelt feleknek és hatóságoknak, 
valamint a közvéleménynek lehetősége 
legyen a hulladékgazdálkodási tervek és a 
hulladékmegelőzési programok 
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kidolgozásában részt venni, illetve a már 
elkészült programokhoz hozzáférni. A 
tagállamok a terveket és a programokat egy 
nyilvánosan hozzáférhető weboldalon 
közzéteszik.

kidolgozásában részt venni, illetve a már 
elkészült programokhoz hozzáférni. A 
tagállamok a terveket és a programokat egy 
nyilvánosan hozzáférhető weboldalon 
közzéteszik. A tagállamok biztosítják, 
hogy a hatóságok vagy a 
hulladékgazdálkodás területén saját 
nevükben eljáró üzemeltetők döntései a 
2003/35/EK irányelvvel1 összhangban 
lehetővé teszik a nyilvánosság részvételét, 
a tájékoztatását és az
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférését, 
ha az említett döntések a 
hulladékfeldolgozás, -hasznosítás vagy -
ártalmatlanítás módjának 
megválasztására vagy az ehhez 
kapcsolódó berendezés elhelyezésére
vonatkoznak. 
1 HL L 156., 2003.6.25., 17. o.

Or. fr

Indokolás

A hulladékgazdálkodás területén a nyilvánosság számára biztosítani kell a részvételi és 
tájékoztatási folyamatokat, valamint a 2003/35/EK irányelvben előírt jogorvoslati eszközöket. 
Eltekintve a civil társadalom, illetve az érintett köz- és a gazdasági szereplők által 
megkövetelt megfelelő részvétel és tájékoztatás biztosításának szükségességétől, az ilyen 
garanciák elengedhetetlenek, ha a nyilvánosság támogathatja a legnagyobb mértékben a 
választott módszerek végrehajtását, amely a sikerük nélkülözhetetlen feltétele.

Módosítás: 218
Karl-Heinz Florenz

A Tanács közös álláspontja
29a. cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

29a. cikk
A Bizottság ...-ig* jelentést készít olyan 
intézkedések megfontolása céljából, 
amelyek hozzájárulhatnak az 1. és 11. 
cikkben megállapított célkitűzések 
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hatékonyabb megvalósításához. A jelentés 
elkészültét követő hat hónapon belül azt 
be kell nyújtani az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak, szükség szerint 
javaslatokkal kísérve.
A jelentés különösen megvizsgálja, hogy 
módosítani kell-e a II. mellékletet annak
érdekében, hogy:
a) kihagyják azokat az eseteket, amikor a 
jegyzékben szereplő műveletek vagy e 
műveletek egymást követő láncolata nem 
vezet – mennyiségben vagy értékben –
eléggé nagy arányban a hulladék hasznos 
célú felhasználásához az 1. cikkben 
megállapított célkitűzésnek megfelelően,
b) azonosítsák azokat az eseteket, amikor 
a jegyzékben szereplő műveletek vagy e 
műveletek egymást követő láncolata nem 
vezet – mennyiségben vagy értékben –
eléggé nagy arányban a hulladék
felhasználáshoz szemben az 1. cikkben 
megállapított célkitűzéseknek való 
megfelelés biztosítása érdekében 
meghatározandó hasznosítási művelet 
vagy hasznosítási műveletek láncolata 
részeként ártalmatlanított hulladék 
arányával.

Or. en

(A hasznosítási műveletek igen gyakran különálló hasznosítási lépések egymást követő 
láncolatából állnak, amelyek mindegyike hozzájárul a végeredmény javításához. Sok esetben 

az első hasznosítási művelet célja az lehet, hogy visszanyerjék a legértékesebb anyagot, amely 
mennyiségét tekintve az egyik legkisebb összetevő is lehet. A rákövetkező hasznosítási művelet

egy másik anyag kinyerésére irányulhat, és így tovább.)

Indokolás

Ha valaki csak egy műveletet értékel, hogy vajon az felvehető-e a II. mellékletben szereplő 
listába, előfordulhat, hogy az nem hoz optimális eredményt. A valós kép kialakításához a 
közbülső műveletek teljes láncolatát értékelni kell, nem csak az adott műveleti elemet.
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Módosítás: 219
Anne Ferreira

A Tanács közös álláspontja
31. cikk – (3) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(3) A tagállamok figyelembe vehetik a 
közösségi környezetvédelmi vezetési és 
hitelesítési rendszer (EMAS) alapján 
történt nyilvántartásba vételt, különösen 
az ellenőrzések gyakorisága és intenzitása 
tekintetében.

törölve

Or. fr

Indokolás

Az ellenőrzések és vizsgálatok költsége és az azokhoz kapcsolódó adminisztratív teher
arányban áll az azokból fakadó előnyökkel a környezet és a közegészség védelmét tekintve. Az 
a tény, hogy egy létesítményt az EMAS keretében nyilvántartásba vesznek, nem jelenti azt, 
hogy az elővigyázatosságot vagy az ellenőrzést arányosan csökkenteni kellene. 

Az ilyen rendelkezés veszélyes, ezért törölni kell.

Módosítás: 220
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
32. cikk – (2) bekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(2) A veszélyes hulladékok esetében a 
nyilvántartást legalább három évig meg 
kell őrizni, kivéve a veszélyes hulladékot 
szállító létesítményeket vagy 
vállalkozásokat, amelyek esetében a 
nyilvántartást legalább 12 hónapig kell 
megőrizni.

(2) A veszélyes hulladékok esetében a 
nyilvántartást legalább öt évig meg kell 
őrizni.

Az illetékes hatóságoknak vagy a hulladék 
előző birtokosának kérésére a kezelési 
műveletek elvégzését igazoló okiratokat be 

Az illetékes hatóságoknak vagy a hulladék 
előző birtokosának kérésére a kezelési 
műveletek elvégzését igazoló okiratokat be 
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kell mutatni. kell mutatni.

A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
nemzeti hatóságok nyilvántartást vezetnek 
a IV. fejezetben említett összes 
létesítményről és vállalkozásról, és az 
ilyen létesítmények és vállalkozások 
számára jelentéstételi kötelezettséget 
írhatnak elő.

Or. en

(Az első olvasatban szereplő 74. módosítás visszaállítása)

Indokolás

A veszélyes hulladék kezelése és szállítása komoly dolog. Mindkettő esetében a feljegyzéseket 
öt évig meg kell őrizni a megfelelő kimutathatóság biztosításához. A hulladékkal foglalkozó 
összes létesítményt vagy vállalkozást be kell jegyezni a nyilvántartásba.

Módosítás: 221
Karin Scheele

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

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(4a) Az irányelv hatálybalépését követően 
legkésőbb két éven belül az Európai 
Parlament és Tanács – a Bizottság 
javaslattal kísért jelentése alapján –
felülvizsgálja a II. melléklet R1. pontjához 
fűzött lábjegyzetben említett
hulladékégetőkre vonatkozó képletet.
A Bizottság jelentése a tagállamoknak a 
saját területükön található, a II. melléklet 
R1. pontjához fűzött lábjegyzetben 
szereplő képlet alkalmazásával hasznosító 
létesítménynek nyilvánított 
hulladékégetőkről készített jelentésein 
alapul. A bizottsági jelentés felülvizsgálja, 
hogy vajon a képlet használatával elvárt 
hatás bekövetkezett-e, illetve létrejött-e 
jelentős ösztönző hatás még több, nagy 
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energiahatékonyságú hulladékégető 
létesítmény építésére és működtetésére.
Annak érdekében, hogy az illetékes 
hatóság a létesítményt hasznosító vagy 
ártalmatlanító létesítménynek nyilvánítsa 
a II. melléklet R1. pontjához fűzött 
lábjegyzetben szereplő képlet alapján, a 
létesítmény üzemeltetője megadja 
különösen azt az adatot, hogy a hulladék 
kezelése milyen külső energiaráfordítást 
igényel, és a kibocsátott energia formáját 
és mennyiségét (villamos és hőenergia).

Or. de

Indokolás

Az első olvasatban elfogadott és az energiahatékonysági képlet törlését célzó 83. módosítás 
szándékát véve alapul, ez a kompromisszum elsősorban az átláthatóság megteremtésére 
irányul a hulladékégető létesítmények hasznosító létesítményként való besorolása 
tekintetében, továbbá felülvizsgálja a képletet annak megállapítása céljából, hogy elérték-e a 
kívánt hatást. 

Módosítás: 222
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
34a. cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

34a. cikk
Hulladékgazdálkodási konzultációs fórum
(1) A Bizottság hulladékgazdálkodási 
konzultációs fórumot hoz létre.
(2) A konzultációs fórum támogatja ezen 
irányelv és a hulladékról szóló egyéb 
közösségi jogszabályok hatékony 
végrehajtását. E célból a fórum biztosítja 
a legjobb hulladékgazdálkodási 
gyakorlatokra vonatkozó információk 
cseréjét, hozzájárul a végrehajtási 
iránymutatások kidolgozásához és 
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tanácsot nyújt az EU hulladékokról szóló 
további jogszabályainak megalkotásához. 
(3) A konzultációs fórum elnökletét a 
Bizottság látja el, továbbá a fórum a 
tagállamok egyenlő számú képviselőiből 
és a hulladékgazdálkodási kérdésekben 
érintett valamennyi érdekelt csoportból, 
például a KKV-kat és a kézműves ipart is 
magában foglaló ágazati képviselőkből, a 
szakszervezetek, a kereskedők, a 
kiskereskedők, a környezetvédő csoportok 
és a fogyasztói szervezetek képviselőiből 
áll.

Or. en

(Az első olvasatban szereplő 80. módosítás módosított formában történő ismételt 
előterjesztése.)

Indokolás

A Bizottság konzultációs fórumokat hozott létre a levegővel és a vizekkel kapcsolatos 
jogszabályok területén. Ezek segítséget nyújtanak a problémák még időben történő 
kezeléséhez, és ezáltal javítják a végrehajtást. Hasonló fórumot kell létrehozni a 
hulladékokról szóló jogszabályok tekintetében is. Nem elegendő csupán egyrészről a 
tagállamokkal, és másrészről kétoldalúan az egyéb érdekeltekkel konzultálni.

Módosítás: 223
Duarte Freitas

A Tanács közös álláspontja
34a. cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

34a. cikk

Hulladékgazdálkodási konzultációs fórum
(1) A Bizottság hulladékgazdálkodási 
konzultációs fórumot hoz létre.
(2) A konzultációs fórum célja, hogy 
támogassa ezen irányelv és az EU 
hulladékokról szóló egyéb 
jogszabályainak hatékony végrehajtását 
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az alábbi tevékenységeken keresztül:
- a legjobb hulladékgazdálkodási 
gyakorlatokra vonatkozó információk 
cseréje;
- végrehajtási iránymutatások
kidolgozása; és
- az EU hulladékokról szóló további 
jogszabályainak megalkotásához 
kapcsolódó tanácsadás.
(3) A konzultációs fórum elnökletét a 
Bizottság látja el, továbbá a fórum a 
tagállamok egyenlő számú képviselőiből 
és a hulladékgazdálkodási kérdésekben 
érintett valamennyi érdekelt csoportból, 
például az ágazati képviselőkből, a 
szakszervezetek, a kiskereskedők, a 
környezetvédő csoportok és a fogyasztói 
szervezetek képviselőiből áll.

Or. en

Indokolás

A levegő és a vizek védelmétől eltérően a Bizottság nem hozott létre közös fórumot a 
tagállamok és az érdekeltek részére a hulladékokról szóló uniós jogszabályok
végrehajtásának és kidolgozásának támogatása érdekében. Ugyanakkor a jogsértési eljárások 
száma jóval magasabb a hulladékágazatban. (Az első olvasatban szereplő 80. módosításon 
alapul.)

Módosítás: 224
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

A Tanács közös álláspontja
34a. cikk (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

34a. cikk
Hulladékgazdálkodási konzultációs fórum
(1) A Bizottság hulladékgazdálkodási 
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konzultációs fórumot hoz létre a 
tagállamok és az érdekeltek részére.
(2) A konzultációs fórum célja, hogy 
támogassa ezen irányelv és az EU 
hulladékokról szóló egyéb 
jogszabályainak hatékony végrehajtását 
az alábbi tevékenységeken keresztül:
- a legjobb hulladékgazdálkodási 
gyakorlatokra vonatkozó információk 
cseréje;
- végrehajtási iránymutatások 
kidolgozása; és
- az EU hulladékokról szóló további 
jogszabályainak megalkotásához 
kapcsolódó tanácsadás.

Or. en

(Az első olvasatban szereplő 80. módosítás alapján)

Indokolás

A levegő és a vizek védelmétől eltérően a Bizottság nem hozott létre közös fórumot a 
tagállamok és az érdekeltek részére a hulladékokról szóló uniós jogszabályok
végrehajtásának és kidolgozásának támogatása érdekében. Ugyanakkor a jogsértési eljárások 
száma jóval magasabb a hulladékágazatban, ezért érdemes széles körű konzultációt bevezetni 
az érdekeltek körében.

Módosítás: 225
Karl-Heinz Florenz

A Tanács közös álláspontja
35. cikk – (-1) bekezdés (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(-1) Tekintettel a „hulladék” 3. cikk 1. 
pontjában található 
fogalommeghatározására, a Bizottság – a 
36. cikk (2) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban –
intézkedéseket fogad el bizonyos 
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fogyasztási termékek (pl. elektronikus 
berendezések, elhasználódott járművek)
tekintetében, és meghatározza a 
teljesítendő működési, környezetvédelmi 
és minőségi kritériumokat annak 
meghatározása érdekében, hogy a 
birtokost mikor tekintsék úgy, hogy a 
terméktől meg kíván válni.

Or. en

(Az EP első olvasatában szereplő 103. módosítás lényege.)

Indokolás

A hulladékká vált termékek – különösen az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak – nagy számát exportálják „termékként” illegálisan az EU-ból harmadik 
országokba, ahol azokat anélkül kezelik, hogy egészségügyi és környezetvédelmi
óvintézkedéseket tennének. Az ilyen illegális exportoknak egyedi jogalkotási intézkedésekkel 
kell véget vetni. A tagállamokból álló szakértői csoport iránymutatásokat fogadott el, amely 
különleges kritériumokat állapít meg a használt elektronikus berendezésekre vonatkozóan 
annak érdekében, hogy meg tudják határozni, vajon azok terméknek tekintendők-e.

Módosítás: 226
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

A Tanács közös álláspontja
35. cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A Bizottság iránymutatásokat
dolgozhat ki a hasznosítás és az 
ártalmatlanítás 3. cikk 14. es 18. pontjában
szereplő fogalommeghatározásainak 
értelmezésére.

(1) A Bizottság iránymutatásokat 
dolgozhat ki a hasznosítás és az 
ártalmatlanítás fogalommeghatározásainak 
értelmezésére.

A II. melléklet R1 pontjában szereplő, a 
hulladékégető létesítményekre vonatkozó 
képlet alkalmazását szükség esetén
pontosítani kell. A helyi éghajlati 
viszonyokat, mint például a hideg 
erősségét és a fűtési szükségletet is 
figyelembe lehet venni, amennyiben azok 
befolyásolják az elektromos áram, fűtés, 

(1a) A 20. cikk (4) bekezdésével 
összhangban a hulladékégető 
létesítmények tekintetében előírt 
energiahatékonysági 
minimumkövetelmények meghatározására
vonatkozó képlet alkalmazását pontosítani 
kell. A helyi éghajlati viszonyokat, mint 
például a hideg erősségét és a fűtési 
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hűtés vagy feldolgozási gőz formájában 
felhasználható vagy termelhető energia 
mennyiséget. A Szerződés 299. cikkének 
(2) bekezdésének negyedik albekezdésében 
szereplő legkülső régiókra, valamint az 
1985-ös csatlakozási okmány 25. cikkében 
említett területekre jellemző helyi 
feltételeket is figyelembe lehet venni. Ezt 
az intézkedést, amely az irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányul, a 36. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

szükségletet is figyelembe lehet venni, 
amennyiben azok befolyásolják az 
elektromos áram, fűtés, hűtés vagy 
feldolgozási gőz formájában felhasználható 
vagy termelhető energia mennyiséget. A 
Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésének 
negyedik albekezdésében szereplő legkülső 
régiókra, valamint az 1985-ös csatlakozási 
okmány 25. cikkében említett területekre 
jellemző helyi feltételeket is figyelembe 
lehet venni. Ezt az intézkedést, amely az 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányul, a 36. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(2) A mellékletek a műszaki és 
tudományos fejlődés figyelembevételével 
módosíthatók. Mivel ezen intézkedések az 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányulnak, azokat
a 36. cikk (2) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(2) A mellékletek a műszaki és 
tudományos fejlődés figyelembevételével 
módosíthatók. Ezek az intézkedések –
amennyiben azok az irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányulnak – a 36. cikk (2) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadhatók el.

Or. en

(Új szövegrész a Tanács közös álláspontjában)

Indokolás

Összhangban a 20. cikk (4) bekezdésével: „Bármilyen energetikai hasznosítással járó 
hulladékégetésre vagy hulladék-együttégetésre vonatkozó engedély feltétele, hogy az 
energetikai hasznosításnak nagyfokú energiahatékonyság mellett kell megvalósulnia.” E 
célból technikai útmutatásként közzé kell tenni egy energiahatékonysági képletet, amely az 
ÖSSZES hulladékégető létesítményre alkalmazandó, függetlenül attól, hogy azokat hasznosító 
vagy ártalmatlanító létesítményként sorolták-e be.
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Módosítás: 227
Riitta Myller

A Tanács közös álláspontja
35. cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A Bizottság iránymutatásokat 
dolgozhat ki a hasznosítás és az 
ártalmatlanítás 3. cikk 14. es 18. pontjában
szereplő fogalommeghatározásainak 
értelmezésére.

(1) A Bizottság iránymutatásokat 
dolgozhat ki a hasznosítás és az 
ártalmatlanítás fogalommeghatározásainak 
értelmezésére.

A II. melléklet R1 pontjában szereplő, a 
hulladékégető létesítményekre vonatkozó 
képlet alkalmazását szükség esetén
pontosítani kell. A helyi éghajlati 
viszonyokat, mint például a hideg 
erősségét és a fűtési szükségletet is 
figyelembe lehet venni, amennyiben azok 
befolyásolják az elektromos áram, fűtés, 
hűtés vagy feldolgozási gőz formájában 
felhasználható vagy termelhető energia 
mennyiséget. A Szerződés 299. cikkének 
(2) bekezdésének negyedik albekezdésében 
szereplő legkülső régiókra, valamint az 
1985-ös csatlakozási okmány 25. cikkében 
említett területekre jellemző helyi 
feltételeket is figyelembe lehet venni. Ezt 
az intézkedést, amely az irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányul, a 36. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(1a) A 20. cikk (4) bekezdésével 
összhangban a hulladékégető 
létesítmények tekintetében előírt 
energiahatékonysági 
minimumkövetelmények meghatározására
vonatkozó képlet alkalmazását pontosítani 
kell. A helyi éghajlati viszonyokat, mint 
például a hideg erősségét és a fűtési 
szükségletet is figyelembe lehet venni, 
amennyiben azok befolyásolják az 
elektromos áram, fűtés, hűtés vagy 
feldolgozási gőz formájában felhasználható 
vagy termelhető energia mennyiséget. A 
Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésének 
negyedik albekezdésében szereplő legkülső 
régiókra, valamint az 1985-ös csatlakozási 
okmány 25. cikkében említett területekre 
jellemző helyi feltételeket is figyelembe 
lehet venni. Ezt az intézkedést, amely az 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányul, a 36. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(2) A mellékletek a műszaki és 
tudományos fejlődés figyelembevételével 
módosíthatók. Mivel ezen intézkedések az 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányulnak, azokat
a 36. cikk (2) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(2) A mellékletek a műszaki és 
tudományos fejlődés figyelembevételével 
módosíthatók. Ezek az intézkedések –
amennyiben azok az irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányulnak – a 36. cikk (2) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadhatók el.
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Or. en

(Új szövegrész a Tanács közös álláspontjában)

Indokolás

Összhangban a 20. cikk (4) bekezdésével: „Bármilyen energetikai hasznosítással járó 
hulladékégetésre vagy hulladék-együttégetésre vonatkozó engedély feltétele, hogy az 
energetikai hasznosításnak nagyfokú energiahatékonyság mellett kell megvalósulnia.” E 
célból technikai útmutatásként közzé kell tenni egy energiahatékonysági képletet, amely az 
ÖSSZES hulladékégető létesítményre alkalmazandó, függetlenül attól, hogy azokat hasznosító 
vagy ártalmatlanító létesítményként sorolták-e be. Ez egész Európában egyenlő 
versenyfeltételeket teremtene a hulladékégetők számára.

Módosítás: 228
María Sornosa Martínez

A Tanács közös álláspontja
35. cikk

A Tanács közös álláspontja Módosítás

(1) A Bizottság iránymutatásokat 
dolgozhat ki a hasznosítás és az 
ártalmatlanítás 3. cikk 14. es 18. pontjában
szereplő fogalommeghatározásainak 
értelmezésére.

(1) A Bizottság iránymutatásokat 
dolgozhat ki a hasznosítás és az 
ártalmatlanítás fogalommeghatározásainak 
értelmezésére.

A II. melléklet R1 pontjában szereplő, a 
hulladékégető létesítményekre vonatkozó 
képlet alkalmazását szükség esetén
pontosítani kell. A helyi éghajlati 
viszonyokat, mint például a hideg 
erősségét és a fűtési szükségletet is 
figyelembe lehet venni, amennyiben azok 
befolyásolják az elektromos áram, fűtés, 
hűtés vagy feldolgozási gőz formájában 
felhasználható vagy termelhető energia 
mennyiséget. A Szerződés 299. cikkének 
(2) bekezdésének negyedik albekezdésében 
szereplő legkülső régiókra, valamint az 
1985-ös csatlakozási okmány 25. cikkében 
említett területekre jellemző helyi 
feltételeket is figyelembe lehet venni. Ezt 
az intézkedést, amely az irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 

(1a) A 20. cikk (4) bekezdésével 
összhangban a hulladékégető 
létesítmények tekintetében előírt 
energiahatékonysági 
minimumkövetelmények meghatározására
vonatkozó képlet alkalmazását pontosítani 
kell. A helyi éghajlati viszonyokat, mint 
például a hideg erősségét és a fűtési 
szükségletet is figyelembe lehet venni, 
amennyiben azok befolyásolják az 
elektromos áram, fűtés, hűtés vagy 
feldolgozási gőz formájában felhasználható 
vagy termelhető energia mennyiséget. A 
Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésének 
negyedik albekezdésében szereplő legkülső 
régiókra, valamint az 1985-ös csatlakozási 
okmány 25. cikkében említett területekre 
jellemző helyi feltételeket is figyelembe 
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módosítására irányul, a 36. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

lehet venni. Ezt az intézkedést, amely az 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányul, a 36. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(2) A mellékletek a műszaki és 
tudományos fejlődés figyelembevételével 
módosíthatók. Mivel ezen intézkedések az 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányulnak, azokat
a 36. cikk (2) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(2) A mellékletek a műszaki és 
tudományos fejlődés figyelembevételével 
módosíthatók. Ezek az intézkedések –
amennyiben azok az irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányulnak – a 36. cikk (2) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadhatók el.

Or. en

(Új szövegrész a Tanács közös álláspontjában)

Indokolás

In accordance with article 20.4, “ it shall be a condition of any permit covering incineration 
or co-incineration  with energy recovery that the recovery  of energy is to take place with a 
high  level of energy efficiency.” To this end, an  energy efficiency formula should be 
published as technical guidance to be applied to ALL incineration facilities, irrelevant as to 
whether they are classed as recovery or disposal. This would create a level playing field for 
incinerators across Europe and a harmonised level of environmental protection and 
promoting energy efficiency as the Commission claims is its objective.

Annex II classifications are mostly essential elements of the Directive. Only non-essential 
elements should be amended by comitology.

Módosítás: 229
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
35. cikk – (1) bekezdés – második albekezdés

A Tanács közös álláspontja Módosítás

A II. melléklet R1 pontjában szereplő, a 
hulladékégető létesítményekre vonatkozó 
képlet alkalmazását szükség esetén 

Ezt az intézkedést, amely az irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányul, a 36. cikk (2) 
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pontosítani kell. A helyi éghajlati 
viszonyokat, mint például a hideg 
erősségét és a fűtési szükségletet is 
figyelembe lehet venni, amennyiben azok 
befolyásolják az elektromos áram, fűtés, 
hűtés vagy feldolgozási gőz formájában 
felhasználható vagy termelhető energia 
mennyiséget. A Szerződés 299. cikkének 
(2) bekezdésének negyedik albekezdésében 
szereplő legkülső régiókra, valamint az 
1985-ös csatlakozási okmány 25. cikkében 
említett területekre jellemző helyi 
feltételeket is figyelembe lehet venni. Ezt 
az intézkedést, amely az irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányul, a 36. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

(A Tanács közös álláspontjában szereplő új szövegrészhez kapcsolódó új módosítás, amelynek 
célja annak biztosítása, hogy összhangot teremtsen az első olvasatban szereplő 83.

módosítással.)

Indokolás

A közös álláspont szerint bizonyos települési hulladékégetők hasznosítási műveletként más 
besorolást kapnának, még akkor is, ha nem felelnek meg az elérhető legjobb technikáknak. Az 
ilyen újrabesorolás vonzerőt jelentene a hulladékégetőkbe irányuló további beruházásoknak, 
és ezáltal közvetlenül gátat vet az újrafelhasználáshoz és újrafeldolgozáshoz szükséges 
beruházásoknak, azaz az olyan műveleteknek, amelyek több energiát és természetes erőforrást 
takarítanak meg, mint a hulladékégetéssel történő „hasznosítás”. Ezért minden ilyen 
újrabesorolást törölni kell a közös álláspontból. Az ilyen hatékonysági megközelítésekkel 
sokkal inkább az IPPC-irányelv és a hulladékégetésről szóló irányelv felülvizsgálatában 
kellene foglalkozni.
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Módosítás: 230
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

A Tanács közös álláspontja
-I. melléklet (új)

A Parlament módosítása

-I. MELLÉKLET

Folyamatábra a hulladék/nem hulladék kérdés eldöntéséhez

Szándékosan állították elő? 
(Módosították a termelési 
folyamatot az anyag előállítása 
érdekében?

Az anyag termelési 
maradékanyag, lásd az 
alábbi tesztet!

Biztos az anyag 
felhasználása?

Az anyagot fel lehet használni 
további feldolgozás nélkül (a 
termelési folyamat szerves 
részétől eltérő módon)?

Az anyag hulladék.

Az anyag hulladék. 

Az anyagot a termelési 
folyamat szerves részeként 
állították elő?

Az anyag 
melléktermék, 
nem hulladék. 

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

IGEN

NE M

 NEM

NEM

 NEM

IAz anyag tervezett 
felhasználása törvényes? 

Akkor ez egy 
termék, nem 
termelési 
maradékanyag.

Az anyag hulladék.

Az anyag hulladék. 

 NEM
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Indokolás

Az eljárási szabályzat 62. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerint a Bizottság 2007. február 
21-i közleménye (COM(2007)59) új tényezőnek tekinthető, amely az első olvasat (2007. 
február 13.) óta keletkezett. Az e közlemény II. mellékletében szereplő folyamatábra kiváló
eszköz annak eldöntéséhez, hogy egy anyag melléktermék vagy hulladék, és ezért be kell 
építeni a hulladékról szóló keretirányelvbe.
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Módosítás: 231
Evangelia Tzampazi

A Tanács közös álláspontja
I. melléklet – D 7 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

D 7 Bevezetés tengerekbe vagy óceánba, 
beleértve a tengerfenéken történő 
elhelyezést is

törölve

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatban szereplő módosítása. A hulladék tengerbe vezetését vagy lerakását meg 
kell tiltani, mivel hosszú távon nem biztonságos. 

Módosítás: 232
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

A Tanács közös álláspontja
I. melléklet – D 13 pont – második lábjegyzet

A Tanács közös álláspontja Módosítás

 Megfelelő D-kód hiányában ez 
magában foglalhatja az ártalmatlanítást 
megelőző előzetes műveleteket, beleértve 
az olyan előkezelést is, mint például a 
válogatás, az aprítás, a tömörítés, a pelletek 
készítése, a szárítás, a zúzás, a 
kondicionálás vagy az elkülönítés, amit a D 
1 – D 12 műveleteket megelőzően 
végeznek el.

 Megfelelő D-kód hiányában ez 
magában foglalhatja az ártalmatlanítást 
megelőző előkészítést, mint például a 
válogatás, az aprítás, a tömörítés, a pelletek 
készítése, a szárítás, a zúzás, a 
kondicionálás vagy az elkülönítés, amit a D 
1 – D 12 műveleteket megelőzően 
végeznek el. Ez akkor is alkalmazandó, ha
az előkészítést követően, a II. melléklet 
R1–R11. pontjában felsorolt műveletek 
egyikének alkalmazása pusztán egy 
lehetőség, és nem biztos kezdettől fogva.

Or. en

Indokolás

A Tanács által beillesztett új lábjegyzet pontosításra szorul annak érdekében, hogy biztos 
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legyen, hogy a nem feltétlenül hasznosításhoz vezető előkészítő műveleteket ártalmatlanítási 
műveletnek fogják tekinteni.

Módosítás: 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

A Tanács közös álláspontja
I. melléklet – D 13. pont – második lábjegyzet

A Tanács közös álláspontja Módosítás

  Megfelelő D-kód hiányában ez 
magában foglalhatja az ártalmatlanítást 
megelőző előzetes műveleteket, beleértve 
az olyan előkezelést is, mint például a 
válogatás, az aprítás, a tömörítés, a pelletek 
készítése, a szárítás, a zúzás, a 
kondicionálás vagy az elkülönítés, amit a D 
1 – D 12 műveleteket megelőzően 
végeznek el.

  Megfelelő D-kód hiányában ez 
magában foglalhatja az ártalmatlanítást 
megelőző előkészítést, beleértve az olyan 
előkezelést is, mint például a válogatás, az 
aprítás, a tömörítés, a pelletek készítése, a 
szárítás, a zúzás, a kondicionálás vagy az 
elkülönítés, amit a D 1 – D 12 műveleteket 
megelőzően végeznek el. Ez akkor is 
alkalmazandó, ha az előkészítést 
követően, a II. melléklet R1–R11. 
pontjában felsorolt eljárás egyikének
alkalmazása csak egy lehetőség, és nem 
biztos kezdettől fogva. 

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. 

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen. 
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Módosítás: 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

A Tanács közös álláspontja
 I. melléklet – D 15a. pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

D 15a. E mellékletben máshol nem 
meghatározott újrafeldolgozás, amelynek 
eredményeként létrejövő vegyületeket vagy 
keveréket felváltva a D1–D15. pontban 
vagy a II. mellékletben felsorolt műveltek 
valamelyikével ártalmatlanítanak

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. 

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen.

Módosítás: 235
Riitta Myller

A Tanács közös álláspontja
II. melléklet – R 1 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

R 1 Fűtőanyagként történő felhasználás 
vagy más módon energia előállítása*
_______

törölve

* Ebbe csak akkor tartoznak bele a 
települési szilárdhulladékot feldolgozó 
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égetőművek, ha energiahatékonyságuk 
megegyezik vagy meghaladja: 
– a 0,60-ot a működő és az alkalmazandó 
közösségi jogszabályokkal összhangban 
2009. január 1-je előtt engedélyezett 
létesítmények esetében,
– a 0,65-ot a 2008. december 31. után 
engedélyezett létesítmények esetében, 
a következő képlet használatával:
Energiahatékonyság = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0.97 x (Ew + Ef))
ahol:
Ep: éves hőenergia- vagy 
elektromosenergia-termelés. Kiszámítása: 
az energia elektromos áram formájában 
szorozva 2,6-el és a kereskedelmi 
használatra előállított hőenergia szorozva 
1,1-el (GJ/év)
Ef: a rendszer éves energia inputja a gőz 
termeléséhez hozzájáruló 
tüzelőanyagokból (GJ/év)
Ew: a kezelt hulladék energiatartalma 
éves szinten a hulladék alacsonyabb nettó 
fűtőértékével számítva (GJ/év)
Ei: éves bevitt energia az Ew és az Ef 
kivételével (GJ/év)
0,97 a fenékhamu és a sugárzás miatt 
bekövetkező energiaveszteség-faktor.
A képlet a hulladékégetés esetében 
elérhető legjobb technikákról szóló 
referenciadokumentumban található 
információkon alapul. 

Or. en

(A 83. módosítás lényegének visszaállítása, elfogadva az első olvasatban 2007. február 13-án
– HL C 287E., 2007.11.29., 136. o.)

Indokolás

A 35. cikk értelmében kidolgozandó technikai útmutató dokumentumok kínálják a legjobb 



PE402.912v01-00 104/116 AM\712783HU.doc

Külső fordítás

HU

lehetőséget egyrészről egy olyan képlet megalkotására, amely jól tükrözi az 
energiahatékonyság területén elérhető legjobb technikáknak való megfelelést, másrészről a 
települési hulladékégetők vonatkozásában szükséges egyéb paraméterek megállapítására.
Ezen irányelv felülvizsgálatával összefüggésben megfelelő háttérmunka végezhető arról, hogy 
milyen hatékonysági szám felel meg a villamos és hőenergia kombinált használatának.

Módosítás: 236
María Sornosa Martínez

A Tanács közös álláspontja
II. melléklet – R 1 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

R 1 Fűtőanyagként történő felhasználás 
vagy más módon energia előállítása*
_______

törölve

* Ebbe csak akkor tartoznak bele a 
települési szilárdhulladékot feldolgozó 
égetőművek, ha energiahatékonyságuk 
megegyezik vagy meghaladja: 
– a 0,60-ot a működő és az alkalmazandó 
közösségi jogszabályokkal összhangban 
2009. január 1-je előtt engedélyezett 
létesítmények esetében,
– a 0,65-ot a 2008. december 31. után 
engedélyezett létesítmények esetében, 
a következő képlet használatával:
Energiahatékonyság = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0.97 x (Ew + Ef))
ahol:
Ep: éves hőenergia- vagy 
elektromosenergia-termelés. Kiszámítása: 
az energia elektromos áram formájában 
szorozva 2,6-el és a kereskedelmi 
használatra előállított hőenergia szorozva 
1,1-el (GJ/év)
Ef: a rendszer éves energia inputja a gőz 
termeléséhez hozzájáruló 
tüzelőanyagokból (GJ/év)
Ew: a kezelt hulladék energiatartalma 
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éves szinten a hulladék alacsonyabb nettó 
fűtőértékével számítva (GJ/év)
Ei: éves bevitt energia az Ew és az Ef 
kivételével (GJ/év)
0,97 a fenékhamu és a sugárzás miatt 
bekövetkező energiaveszteség-faktor.
A képlet a hulladékégetés esetében 
elérhető legjobb technikákról szóló 
referenciadokumentumban található 
információkon alapul. 

Or. en

(A 83. módosítás lényegének visszaállítása, elfogadva az első olvasatban 2007. február 13-án 
– HL C 287E., 2007.11.29., 136. o.)

Indokolás

A 35. cikk értelmében kidolgozandó technikai útmutató dokumentumok kínálják a legjobb 
lehetőséget egyrészről egy olyan képlet megalkotására, amely jól tükrözi az 
energiahatékonyság területén elérhető legjobb technikáknak való megfelelést, másrészről a 
települési hulladékégetők vonatkozásában szükséges egyéb paraméterek megállapítására. 
Ezen irányelv felülvizsgálatával összefüggésben megfelelő háttérmunka végezhető arról, hogy 
milyen hatékonysági szám felel meg a villamos és hőenergia kombinált használatának.

Módosítás: 237
Jill Evans, Caroline Lucas

A Tanács közös álláspontja
 II. melléklet – R 1 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

R 1 Fűtőanyagként történő felhasználás 
vagy más módon energia előállítása*
_______

törölve

* Ebbe csak akkor tartoznak bele a 
települési szilárdhulladékot feldolgozó 
égetőművek, ha energiahatékonyságuk 
megegyezik vagy meghaladja: 
– a 0,60-ot a működő és az alkalmazandó 
közösségi jogszabályokkal összhangban 
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2009. január 1-je előtt engedélyezett 
létesítmények esetében,
– a 0,65-ot a 2008. december 31. után 
engedélyezett létesítmények esetében, 
a következő képlet használatával:
Energiahatékonyság = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0.97 x (Ew + Ef))
ahol:
Ep: éves hőenergia- vagy 
elektromosenergia-termelés. Kiszámítása: 
az energia elektromos áram formájában 
szorozva 2,6-el és a kereskedelmi 
használatra előállított hőenergia szorozva 
1,1-el (GJ/év)
Ef: a rendszer éves energia inputja a gőz 
termeléséhez hozzájáruló 
tüzelőanyagokból (GJ/év)
Ew: a kezelt hulladék energiatartalma 
éves szinten a hulladék alacsonyabb nettó 
fűtőértékével számítva (GJ/év)
Ei: éves bevitt energia az Ew és az Ef 
kivételével (GJ/év)
0,97 a fenékhamu és a sugárzás miatt 
bekövetkező energiaveszteség-faktor.
A képlet a hulladékégetés esetében 
elérhető legjobb technikákról szóló 
referenciadokumentumban található 
információkon alapul. 

Or. en

(Az első olvasatban szereplő 83. módosítás ismételt előterjesztése.)

Indokolás

A közös álláspont szerint bizonyos települési hulladékégetők hasznosítási műveletként más 
besorolást kapnának, még akkor is, ha nem felelnek meg az elérhető legjobb technikáknak. Az 
ilyen újrabesorolás vonzerőt jelentene a hulladékégetőkbe irányuló további beruházásoknak, 
és ezáltal közvetlenül gátat vet az újrafelhasználáshoz és újrafeldolgozáshoz szükséges 
beruházásoknak, azaz az olyan műveleteknek, amelyek több energiát és természetes erőforrást 
takarítanak meg, mint a hulladékégetéssel történő „hasznosítás”. Ezért minden ilyen 
újrabesorolást törölni kell a közös álláspontból. Az ilyen hatékonysági megközelítésekkel 
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sokkal inkább az IPPC-irányelv és a hulladékégetésről szóló irányelv felülvizsgálatában 
kellene foglalkozni.

Módosítás: 238
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

A Tanács közös álláspontja
 II. melléklet – R 1 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

R 1 Fűtőanyagként történő felhasználás 
vagy más módon energia előállítása*

_______

R 1 Fűtőanyagként történő felhasználás 
vagy más módon energia előállítása

* Ebbe csak akkor tartoznak bele a 
települési szilárdhulladékot feldolgozó 
égetőművek, ha energiahatékonyságuk 
megegyezik vagy meghaladja: 
– a 0,60-ot a működő és az alkalmazandó 
közösségi jogszabályokkal összhangban 
2009. január 1-je előtt engedélyezett 
létesítmények esetében,
– a 0,65-ot a 2008. december 31. után 
engedélyezett létesítmények esetében, 
a következő képlet használatával:
Energiahatékonyság = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0.97 x (Ew + Ef))
ahol:
Ep: éves hőenergia- vagy 
elektromosenergia-termelés. Kiszámítása: 
az energia elektromos áram formájában 
szorozva 2,6-el és a kereskedelmi 
használatra előállított hőenergia szorozva 
1,1-el (GJ/év)
Ef: a rendszer éves energia inputja a gőz 
termeléséhez hozzájáruló 
tüzelőanyagokból (GJ/év)
Ew: a kezelt hulladék energiatartalma 
éves szinten a hulladék alacsonyabb nettó 
fűtőértékével számítva (GJ/év)
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Ei: éves bevitt energia az Ew és az Ef 
kivételével (GJ/év)
0,97 a fenékhamu és a sugárzás miatt 
bekövetkező energiaveszteség-faktor.
A képlet a hulladékégetés esetében 
elérhető legjobb technikákról szóló 
referenciadokumentumban található 
információkon alapul. 

Or. en

Indokolás

Az első olvasatban elfogadott 83. módosítás ismételt előterjesztése.

Módosítás: 239
Karin Scheele

A Tanács közös álláspontja
II. melléklet – R 1 pont – első lábjegyzet

A Tanács közös álláspontja Módosítás

* Ebbe csak akkor tartoznak bele a 
települési szilárdhulladékot feldolgozó 
égetőművek, ha energiahatékonyságuk 
megegyezik vagy meghaladja: 

törölve

– a 0,60-ot a működő és az alkalmazandó 
közösségi jogszabályokkal összhangban 
2009. január 1-je előtt engedélyezett 
létesítmények esetében,
– a 0,65-ot a 2008. december 31. után 
engedélyezett létesítmények esetében, 
a következő képlet használatával:
Energiahatékonyság = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0.97 x (Ew + Ef))
ahol:
Ep: éves hőenergia- vagy 
elektromosenergia-termelés. Kiszámítása: 
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az energia elektromos áram formájában 
szorozva 2,6-el és a kereskedelmi 
használatra előállított hőenergia szorozva 
1,1-el (GJ/év)
Ef: a rendszer éves energia inputja a gőz 
termeléséhez hozzájáruló 
tüzelőanyagokból (GJ/év)
Ew: a kezelt hulladék energiatartalma 
éves szinten a hulladék alacsonyabb nettó 
fűtőértékével számítva (GJ/év)
Ei: éves bevitt energia az Ew és az Ef 
kivételével (GJ/év)
0,97 a fenékhamu és a sugárzás miatt 
bekövetkező energiaveszteség-faktor.
A képlet a hulladékégetés esetében 
elérhető legjobb technikákról szóló 
referenciadokumentumban található 
információkon alapul. 

Or. de

Indokolás

Az első olvasatban elfogadott 83. módosításon alapul; az energiahatékonysági képletet 
törölni kell. 

A Bizottság már benyújtotta az IPPC-irányelvre vonatkozó módosítási javaslatát, amelynek 
foglalkoznia kell a hulladékégetőkről szóló irányelv módosításával vagy átvételével is. Az 
átfogó megközelítés értelmében a hulladékégető létesítményekre vonatkozó 
energiahatékonyságot az IPPC-irányelv módosításának megvitatása keretében kell 
szabályozni.

Módosítás: 240
Kader Arif

A Tanács közös álláspontja
II. melléklet – R 1 pont – első lábjegyzet

A Tanács közös álláspontja Módosítás

* Ebbe csak akkor tartoznak bele a törölve
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települési szilárdhulladékot feldolgozó 
égetőművek, ha energiahatékonyságuk 
megegyezik vagy meghaladja: 
– a 0,60-ot a működő és az alkalmazandó 
közösségi jogszabályokkal összhangban 
2009. január 1-je előtt engedélyezett 
létesítmények esetében,
– a 0,65-ot a 2008. december 31. után 
engedélyezett létesítmények esetében, 
a következő képlet használatával:
Energiahatékonyság = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0.97 x (Ew + Ef))
ahol:
Ep: éves hőenergia- vagy 
elektromosenergia-termelés. Kiszámítása: 
az energia elektromos áram formájában 
szorozva 2,6-el és a kereskedelmi 
használatra előállított hőenergia szorozva 
1,1-el (GJ/év)
Ef: a rendszer éves energia inputja a gőz 
termeléséhez hozzájáruló 
tüzelőanyagokból (GJ/év)
Ew: a kezelt hulladék energiatartalma 
éves szinten a hulladék alacsonyabb nettó 
fűtőértékével számítva (GJ/év)
Ei: éves bevitt energia az Ew és az Ef 
kivételével (GJ/év)
0,97 a fenékhamu és a sugárzás miatt 
bekövetkező energiaveszteség-faktor.
A képlet a hulladékégetés esetében 
elérhető legjobb technikákról szóló 
referenciadokumentumban található 
információkon alapul. 

Or. fr

Indokolás

Az első olvasatban elfogadott 83. módosítás ismételt előterjesztése.
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Módosítás: 241
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

A Tanács közös álláspontja
II. melléklet – R 1 pont

A Tanács közös álláspontja Módosítás

R 1 Fűtőanyagként történő felhasználás 
vagy más módon energia előállítása *

_______

R 1 Fűtőanyagként történő felhasználás 
vagy más módon energia előállítása

* Ebbe csak akkor tartoznak bele a 
települési szilárdhulladékot feldolgozó 
égetőművek, ha energiahatékonyságuk 
megegyezik vagy meghaladja: 
– a 0,60-ot a működő és az alkalmazandó 
közösségi jogszabályokkal összhangban 
2009. január 1-je előtt engedélyezett 
létesítmények esetében,
– a 0,65-ot a 2008. december 31. után 
engedélyezett létesítmények esetében, 
a következő képlet használatával:
Energiahatékonyság = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0.97 x (Ew + Ef))
ahol:
Ep: éves hőenergia- vagy 
elektromosenergia-termelés. Kiszámítása: 
az energia elektromos áram formájában 
szorozva 2,6-el és a kereskedelmi 
használatra előállított hőenergia szorozva 
1,1-el (GJ/év)
Ef: a rendszer éves energia inputja a gőz 
termeléséhez hozzájáruló 
tüzelőanyagokból (GJ/év)
Ew: a kezelt hulladék energiatartalma 
éves szinten a hulladék alacsonyabb nettó 
fűtőértékével számítva (GJ/év)
Ei: éves bevitt energia az Ew és az Ef 
kivételével (GJ/év)
0,97 a fenékhamu és a sugárzás miatt 
bekövetkező energiaveszteség-faktor.
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A képlet a hulladékégetés esetében 
elérhető legjobb technikákról szóló 
referenciadokumentumban található 
információkon alapul. 

Or. en

Indokolás

Az első olvasatban szereplő 83. módosítás ismételt előterjesztése.

A Tanács közös álláspontjából hiányoznak a konkrét újrafelhasználási és újrafeldolgozási 
célok, és ez azzal a kockázattal jár, hogy a hulladék égetésre kerül, különösen akkor, ha azt
hasznosítási eljárásnak tekintik. Az energetikai hasznosítás támogatását jobban lehet 
ösztönözni a hulladékégetők engedélyében meghatározott követelmények révén.

Módosítás: 242
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

A Tanács közös álláspontja
II. melléklet – R 5 pont – harmadik lábjegyzet

A Tanács közös álláspontja Módosítás

*** Ez magába foglalja a talaj 
hasznosítását eredményező talajtisztítást
és a szervetlen építőanyagok 
újrafeldolgozását.

*** Ez magába foglalja a talaj 
újrahasználatot célzó előkészítését és a 
szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását.

Or. en

Indokolás

A Tanács által beillesztett új lábjegyzet maga után vonja a visszaélés és a színlelt hasznosítás 
kockázatát olyan esetekben, amikor a szennyezett talajt nem tisztították meg tökéletesen a 
szennyeződésektől. Pontosításra van szükség annak biztosítása érdekében, hogy kizárólag 
azokat a műveleteket sorolják be az R5 kategóriába, amelyek esetében a talajt megtisztították 
a szennyeződésektől legalább olyan mértékben, hogy az újra használható legyen különleges 
technikai óvintézkedések igénye nélkül, illetve anélkül, hogy annak bármilyen káros hatása 
lenne a környezetre és az emberi egészségre.
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Módosítás: 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

A Tanács közös álláspontja
II. melléklet – R 5 pont – harmadik lábjegyzet

A Tanács közös álláspontja Módosítás

*** Ez magába foglalja a talaj 
hasznosítását eredményező talajtisztítást
és a szervetlen építőanyagok 
újrafeldolgozását.

*** Ez magába foglalja a talaj 
újrahasználatot célzó előkészítését és a 
szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását.

Or. de

Indokolás

Die vom Rat beschlossene Fassung der Fußnote***beinhaltet die Gefahr von Missbräuchen 
und Scheinverwertungen, bei denen verunreinigte Böden nicht vollständig von Schadstoffen 
gereinigt werden. Hier bedarf és einer Klarstellung um sicherzustellen, dass nur solche 
Verfahren unter R5 fallen, bei denen die Böden soweit von Schadstoffen gereinigt werden, 
dass sie ohne besondere technische Sicherungsmaßnahmen sowie ohne nachteilige Wirkung 
für die Umwelt und menschliche Gesundheit wieder verwendet werden können(z.B. im 
Landschaftsbau). Zugleich wird eine Anpassung an die Begriffsbestimmungen des Artikel 3 
herbeigeführt, da die Reinigung einen Fall der "Aufbereitung zur Wiederverwendung" gem. 
Artikel 3 Buchstabe k darstellt.

Módosítás: 244
Eija-Riitta Korhola

A Tanács közös álláspontja
II. melléklet – R 9a pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

R 9a A hulladékstátusz megszűnéséhez 
vezető más hasznosítási tevékenységek

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament első olvasatában szereplő 84. módosítás visszaállítása. 
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Módosítás: 245
Avril Doyle

A Tanács közös álláspontja
II. melléklet – R 11 pont 

A Tanács közös álláspontja Módosítás

R 11 Az R 1 – R 10 műveletek 
valamelyikéből származó hulladék 
hasznosítása

R 11 Energiahasznosítás hulladéklerakó-
gázokból

Or. en

(A 85. módosítás lényegének visszaállítása, elfogadva az első olvasatban 2007. február 13-án 
– HL C 287E., 2007.11.29., 136. o.)

Indokolás

A modern felszereltségű hulladéklerakók hatékony bio-energiafejlesztők lehetnek a 
hulladéklerakó-gázok energiává való átalakítása révén. Az energetikai hasznosítás e 
formájának optimalizálását ösztönözni kell azáltal, hogy azt ez az irányelv is elismeri. Mivel a 
modern égetési technológiákkal a gáz kezeléséhez kapcsolódó legtöbb cél elérhető, a 
hulladéklerakó-gázok energiává való átalakítása azzal a további előnnyel jár, hogy olyan nem 
megújuló fosszilis fűtőanyagokat helyettesít, amelyeket máshol ugyanazon mennyiségű 
energia előállítására használnának fel.

Módosítás: 246
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

A Tanács közös álláspontja
II. melléklet – R 12 pont – negyedik lábjegyzet

A Tanács közös álláspontja Módosítás

**** Megfelelő R-kód hiányában ez 
magában foglalhatja a hasznosítást 
megelőző előzetes műveleteket, beleértve 
az olyan előkezelést is, mint például a 
bontás, a válogatás, az aprítás, a tömörítés, 
a pelletek készítése, a szárítás, a zúzás, a 
kondicionálás, az átcsomagolás, az 
elkülönítés, az elegyítés, vagy a keverés, 

**** Megfelelő R-kód hiányában ez 
magában foglalhatja a hasznosítást 
megelőző előkészítést, mint például a 
bontás, a válogatás, az aprítás, a tömörítés, 
a pelletek készítése, a szárítás, a zúzás, a 
kondicionálás, az átcsomagolás, az 
elkülönítés, az elegyítés, vagy a keverés, 
amit az R 1 – R 11 műveleteket 
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amit az R 1 – R 11 műveleteket 
megelőzően végeznek el.

megelőzően végeznek el. Ennek 
eléréséhez azonban egy ilyen eljárás 
alkalmazhatóságának nem csak 
lehetségesnek, hanem kezdettől fogva 
biztosnak kell lennie.

Or. en

Indokolás

A Tanács által beillesztett új lábjegyzetet pontosítani kell annak érdekében, hogy biztos 
legyen, hogy a (II. mellékletben felsorolt) megelőző műveleteket hasznosítás céljával 
alkalmazzák.

Módosítás: 247
Karsten Friedrich Hoppenstedt

A Tanács közös álláspontja
II. melléklet – R 12 pont – negyedik lábjegyzet

A Tanács közös álláspontja Módosítás

**** Megfelelő R-kód hiányában ez 
magában foglalhatja a hasznosítást 
megelőző előzetes műveleteket, beleértve 
az olyan előkezelést is, mint például a 
bontás, a válogatás, az aprítás, a tömörítés, 
a pelletek készítése, a szárítás, a zúzás, a 
kondicionálás, az átcsomagolás, az 
elkülönítés, az elegyítés, vagy a keverés, 
amit az R 1 – R 11 műveleteket 
megelőzően végeznek el. 

**** Megfelelő R-kód hiányában ez 
magában foglalhatja a hasznosítást 
megelőző előkészítést, beleértve az olyan 
előkezelést is, mint például a bontás, a 
válogatás, az aprítás, a tömörítés, a pelletek 
készítése, a szárítás, a zúzás, a 
kondicionálás, az újracsomagolás, az 
elkülönítés, az elegyítés, vagy a keverés, 
amit az R 1 – R 11 műveleteket 
megelőzően végeznek el. Ennek 
eléréséhez azonban egy ilyen eljárás 
alkalmazhatóságának nem csak 
lehetségesnek, hanem kezdettől fogva 
biztosnak kell lennie.

Or. de
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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. 

Ob ein Abfall letztlich verwertet oder beseitigt wird, muss aber nach den europäischen 
Regelungen bereits vor der Verbringung in die Aufbereitungsanlage feststehen. 

Módosítás: 248
Horst Schnellhardt

A Tanács közös álláspontja
II. melléklet – R 13a pont (új)

A Tanács közös álláspontja Módosítás

R 13a A hulladék felhasználása építési, 
műszaki, biztonsági vagy ökológiai 
célokra, amelyekre egyébként más 
anyagokat alkalmaztak volna. 

Or. de

Indokolás

Ezt a módosítást a Parlament már elfogadta az első olvasatban a 86. módosítás alatt. Az 
erőforrások fenntartható használatának elősegítése érdekében a IIB. mellékeltben szereplő
hasznosítási műveletek listáját naprakésszé kell tenni, figyelembe véve a Bíróság ítélkezési 
gyakorlatát és a műszaki fejlődést. 
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