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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Tanács közös álláspontjáról az ásványi nyersanyag kitermelő iparban keletkező 
hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelv elfogadása tekintetében
(16075/4 – C6-0000/2004 – 2003/0107(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (16075/4 – C6-0000/2004),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz az első olvasat során1 intézett 
javaslatára (COM(2003)0319)2 vonatkozó álláspontjára,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
második olvasatra adott ajánlására (A6–0000/2005),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás 1
(8) preambulumbekezdés

(8) Ennek megfelelően ezen irányelv 
rendelkezései nem alkalmazandók azokra a 
hulladékáramokra, amelyek ugyan az 
ásványkitermelési vagy -feldolgozási 
műveletek során keletkeznek, de nem 
kapcsolódnak közvetlenül a kitermelési 
vagy a feldolgozási eljáráshoz, pl. az 
élelmiszerhulladékra, a hulladékolajra, a 
hulladékká vált járművekre, a hulladékká 
vált elemekre és akkumulátorokra. Az 
ilyen hulladékok kezelése a 75/442/EGK 
tanácsi irányelvnek, a hulladéklerakókról 
szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK 

(8) Ennek megfelelően ezen irányelv 
rendelkezései nem alkalmazandók azokra a 
hulladékáramokra, amelyek ugyan az 
ásványkitermelési vagy -feldolgozási 
műveletek során keletkeznek, de nem
kapcsolódnak közvetlenül a kitermelési 
vagy a feldolgozási eljáráshoz, pl. az 
élelmiszerhulladékra, a hulladékolajra, a 
hulladékká vált járművekre, a hulladékká 
vált elemekre és akkumulátorokra. Az 
ilyen hulladékok kezelése a 75/442/EGK 
tanácsi irányelvnek, a hulladéklerakókról 
szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK 

  
1 Elfogadott szövegek, P6_TAPROV(2004)0240.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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irányelvnek1 vagy bármely más vonatkozó 
közösségi jogszabály rendelkezéseinek a 
hatálya alá tartozik, ugyanúgy, mint azok a 
hulladékok, amelyek a kutatás, kitermelés 
és feldolgozás helyszínén keletkeznek, és 
amelyeket olyan helyre szállítanak át, 
amely ezen irányelv értelmében nem 
minősül hulladékot feldolgozó 
hulladékkezelő létesítménynek.

irányelvnek2 vagy bármely más vonatkozó 
közösségi jogszabály rendelkezéseinek a 
hatálya alá tartozik.

Indokolás

To be consistent with Article 2 which does not allow for such an exemption.

Módosítás 2
(9) preambulumbekezdés

(9) Ezen irányelv rendelkezései nem 
alkalmazandók azokra a hulladékokra sem, 
amelyek az ásványkincseknek a tengeri 
kutatásából, kitermeléséből és 
feldolgozásából származnak, vagy a víz és 
a kitermelt víz visszasajtolására sem, míg 
az inert hulladékra, a nem veszélyes, 
kutatásból származó hulladékra, a nem 
szennyezett talajra, a tőzeg kitermeléséből, 
feldolgozásából és tárolásából származó 
hulladékra csak korlátozott számú 
követelmény alkalmazandó, mivel kisebb 
környezeti kockázatot jelentenek. A nem 
veszélyes és nem inert hulladékok 
esetében a tagállamok mérsékelhetnek 
vagy felfüggeszthetnek bizonyos 
követelményeket. Ugyanakkor ezek a 
mentességek nem alkalmazandók az „A” 
osztályba sorolt hulladékkezelő 
létesítményekre.

(9) Ezen irányelv rendelkezései nem 
alkalmazandók azokra a hulladékokra sem, 
amelyek az ásványkincseknek a tengeri 
kutatásából, kitermeléséből és 
feldolgozásából származnak, vagy a víz és 
a kitermelt víz visszasajtolására sem, míg 
az inert hulladékra, a nem veszélyes, 
kutatásból származó hulladékra, a nem 
szennyezett talajra, a tőzeg kitermeléséből, 
feldolgozásából és tárolásából származó 
hulladékra csak korlátozott számú 
követelmény alkalmazandó, mivel kisebb 
környezeti kockázatot jelentenek.

Indokolás

To be consistent with changes to Article 2.

     
1 HL L 182., 1999.7.16., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv.
2 HL L 182., 1999.7.16., 1. o. Az 1882/2003/EK rendelettel módosított irányelv.
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Módosítás 3
(11) preambulumbekezdés

(11) A 75/442/EGK irányelvnek és az 
Európai Atomenergia-közösséget 
létrehozó szerződés (Euratom-szerződés) 
31. és 32. cikkének megfelelően, a 
radioaktív tulajdonságaikért felhasznált 
anyagok kitermelésekor keletkező 
hulladékok kezelésének célkitűzése, hogy 
biztosítsa a munkavállalóknak, a 
lakosságnak illetve a környezetnek az 
ionizáló sugárzásból eredő veszélyekkel 
szembeni védelmét. Ezen irányelv nem 
alkalmazandó az ilyen hulladék 
kezelésére, ha az már az Euratom-
szerződésen alapuló jogszabályok hatálya 
alá tartozik.

törölve

Indokolás

A clarification of the situation for radioactive waste is already given in recital 10.

Módosítás 4
(23) preambulumbekezdés

(23) A hulladékkezelő létesítmények 
üzemeltetésének és utógondozásának 
idejére ellenőrzési eljárásokat kell 
kidolgozni. Az 1999/31/EK irányelvben 
előírtakhoz hasonló módon, az „A” 
osztályba sorolt hulladékkezelő 
létesítmények figyelemmel kísérése és 
ellenőrzése céljából az egyes 
hulladékkezelő létesítmények által 
képviselt kockázattal arányos 
utógondozási időszakról kell gondoskodni.

(23) A hulladékkezelő létesítmények 
üzemeltetésének és utógondozásának 
idejére ellenőrzési eljárásokat kell 
kidolgozni. 

Indokolás

There is no “walk-away” solution after the closure of an extractive waste facility. There are 
clear rules in the Directive for the after-closure period which apply to all waste facilities (see 
Article 12).

Módosítás 5
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(26) preambulumbekezdés

(26) Az ásványi nyersanyag kitermelő 
iparban keletkező hulladékot feldolgozó 
hulladékkezelő létesítmények üzemeltetői 
kötelesek pénzügyi vagy annak megfelelő 
biztosítékot nyújtani a tagállamok által 
meghatározandó eljárásoknak megfelelően, 
az üzemeltetési engedélyből fakadó 
valamennyi kötelezettség teljesítése 
érdekében, beleértve azokat is, amelyek a 
telep bezárására és bezárás utáni nyomon 
követésére vonatkoznak. A pénzügyi 
biztosítéknak elegendőnek kell lennie 
ahhoz, hogy fedezze a telep megfelelően 
képzett és független harmadik fél általi 
rehabilitációjának költségeit. A biztosítékot 
a hulladékkezelési műveleteknek a 
hulladékkezelő létesítményben való 
megkezdése előtt kell rendelkezésre 
bocsátani, és azt időszakonként ki kell 
igazítani. Továbbá a „szennyező fizet” 
elvnek, valamint a környezeti károk 
megelőzése és helyreállítása tekintetében a 
környezeti felelősségről szóló, 2004. április 
21-i 2004/35/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek1 megfelelően, fontos 
tisztázni, hogy az ásványi nyersanyag 
kitermelő iparban keletkező hulladékot 
feldolgozó hulladékkezelő létesítmények 
üzemeltetői a megfelelő felelősséggel 
tartoznak a tevékenységük által okozott 
környezeti károk vagy az ilyen jellegű 
közvetlen veszélyeztetés tekintetében. 

(26) Az ásványi nyersanyag kitermelő 
iparban keletkező hulladékot feldolgozó 
hulladékkezelő létesítmények üzemeltetői 
kötelesek pénzügyi vagy annak megfelelő 
biztosítékot nyújtani a tagállamok által 
meghatározandó eljárásoknak megfelelően, 
az üzemeltetési engedélyből fakadó 
valamennyi kötelezettség teljesítése 
érdekében, beleértve azokat is, amelyek a 
telep bezárására és bezárás utáni nyomon 
követésére vonatkoznak. A pénzügyi 
biztosítéknak elegendőnek kell lennie 
ahhoz, hogy fedezze a hulladékkezelő 
létesítmény által érintett terület
megfelelően képzett és független harmadik 
fél általi rehabilitációjának költségeit. A 
biztosítékot a hulladékkezelési 
műveleteknek a hulladékkezelő 
létesítményben való megkezdése előtt kell 
rendelkezésre bocsátani, és azt 
időszakonként ki kell igazítani. Továbbá a 
„szennyező fizet” elvnek, valamint a 
környezeti károk megelőzése és 
helyreállítása tekintetében a környezeti 
felelősségről szóló, 2004. április 21-i 
2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek2 megfelelően, fontos tisztázni, 
hogy az ásványi nyersanyag kitermelő 
iparban keletkező hulladékot feldolgozó 
hulladékkezelő létesítmények üzemeltetői a 
megfelelő felelősséggel tartoznak a 
tevékenységük által okozott környezeti 
károk vagy az ilyen jellegű közvetlen 
veszélyeztetés tekintetében.

Indokolás

The definition of “rehabilitation” in the Council text makes it crystal clear that this is to treat 
“the land affected by a waste facility”. This change is needed to ensure that the guarantee 
covers rehabilitation of all land affected by the waste facility, as was the case in the original 
proposal of the Commission

  
1 HL L 143., 2004.4.30., 56. o.
2 HL L 143., 2004.4.30., 56. o.
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Módosítás 6
(31) preambulumbekezdés

(31) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy nyilvántartás készüljön azokról a 
területükön található bezárt hulladékkezelő 
létesítményekről, amelyek súlyosan káros 
környezeti hatással bírnak, vagy közép-
illetve rövidtávon komoly fenyegetést 
jelenthetnek az emberi egészségre vagy a 
környezetre.

(31) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy nyilvántartás készüljön a területükön 
található telepekről, mivel ezek a telepek 
gyakran magas környezeti kockázatot 
jelentenek. A tagállamok és a Közösség 
felelősséggel tartozik az olyan elhagyott 
telepek rehabilitációjáért, amelyek súlyos 
negatív környezeti hatással bírhatnak. 
Ezért lehetővé kellene tenni, hogy a listák 
összeállításához és az ilyen létesítmények 
megtisztításához a strukturális alapokat és 
egyéb kapcsolódó közösségi támogatást 
lehessen igénybe venni.

Indokolás

Reinstates amendment 6 of first reading. There is currently no EU-wide reliable information 
about the number and location of closed/abandoned waste facilities. Lack of proper closure 
procedures, if any, at the time of closure makes already closed or abandoned waste facilities
an unmanaged burden of the past, veritable “time bombs”, with accidents waiting to happen 
on top of the everyday pollution they cause. In addition, the Water Framework Directive 
objectives of “no (further) deterioration” of water status and of achieving good ecological 
and chemical status” in all waters by 2015 will not be achieved unless these 
closed/abandoned extractive waste sites are dealt with and this Directive could assist 
fulfilling such goals.

Módosítás 7
1. cikk, (1a) bekezdés (új)

A Szerződés 6. cikkének következetes 
alkalmazása érdekében a 
környezetvédelemről szóló 
követelményeket a fenntartható fejlődés 
elősegítése érdekében bele kell illeszteni a 
közösségi politikák és tevékenységek 
végrehajtásába.

Indokolás

Reinstates amendment 9 from first reading.

Módosítás 8
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2. cikk, (3) bekezdés első albekezdés

Az ásványkincsek kutatásából, 
kitermeléséből, feldolgozásából és 
tárolásából, valamint a bányászat 
működéséből származó inert hulladék és 
nem szennyezett talaj, továbbá a tőzeg 
kitermeléséből, feldolgozásából és 
tárolásából származó hulladék nem tartozik 
a 7. és 8. cikk, a 11. cikk (1) és (3) 
bekezdése, a 12. cikk, a 13. cikk (5) 
bekezdése, a 14. és 16. cikk hatálya alá, 
kivéve, ha „A” osztályba sorolt 
hulladékkezelő létesítményben került 
lerakásra.

(3) Az ásványkincsek kutatásából, 
kitermeléséből, feldolgozásából és 
tárolásából, valamint a bányászat 
működéséből származó inert hulladék és 
nem szennyezett talaj, továbbá a tőzeg 
kitermeléséből, feldolgozásából és 
tárolásából származó hulladék nem tartozik 
a 11. cikk (1) és (3) bekezdése, 13. cikk (5) 
bekezdése, a 14. és 16. cikk hatálya alá, 
kivéve, ha „A” osztályba sorolt 
hulladékkezelő létesítményben került 
lerakásra.

Indokolás

Inert waste may not be “hazardous” in chemical terms, i.e. not directly poisonous/toxic. 
However, this type of waste can very easily kill people by smothering them, which is also the 
case in relation to freshwater fauna and flora. The nature of its impact is mainly determined 
by the volumes produced and non-hazardous inert waste makes up the bulk of the total EU 
waste production. Similarly, unpolluted soil will often undergo fermentation processes, some 
of which can produce acidic leachates. This amendment reinstates the idea from first reading 
that this type of waste should be covered by a limited number of Articles.

Módosítás 9
2. cikk, (3) bekezdés második albekezdés

Az illetékes hatóság mérsékelheti vagy 
felfüggesztheti az ásványkincsek – kivéve 
a kőolaj, valamint a gipsztől és az 
anhidrittől különböző evaporitok – kutatása 
során keletkező nem veszélyes hulladék 
lerakására, valamint nem szennyezett talaj
és a tőzeg kitermeléséből, feldolgozásából 
és tárolásából származó hulladék 
lerakására vonatkozó követelményeket 
egészen addig, amíg a 4. cikk 
rendelkezései teljesülnek.

Az illetékes hatóság mérsékelheti vagy 
felfüggesztheti az ásványkincsek – kivéve 
a kőolaj, valamint a gipsztől és az 
anhidrittől különböző evaporitok – kutatása 
során keletkező nem veszélyes hulladék 
lerakására, valamint a tőzeg 
kitermeléséből, feldolgozásából és 
tárolásából származó hulladék lerakására 
vonatkozó követelményeket egészen addig, 
amíg a 4. cikk rendelkezései teljesülnek, és 
hacsak nem „A” osztályba sorolt 
hulladékkezelő létesítményben kerül 
lerakásra.

Indokolás

Requirements should not be waived when the waste is deposited in a Category A waste 
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facility. Unpolluted soil will often undergo fermentation processes, some of which can 
produce acidic leachates.

Módosítás 10
2. cikk, (3) bekezdés harmadik albekezdés

A tagállamok mérsékelhetik vagy 
felfüggeszthetik a 11. cikk (3) 
bekezdésében, a 12. cikk (5) és (6) 
bekezdésében, a 13. cikk (5) 
bekezdésében, valamint a 14. és 16. 
cikkben foglalt követelményeket az olyan 
hulladékra vonatkozóan, amely nem 
veszélyes és nem inert, kivéve, ha az „A” 
osztályba sorolt hulladékkezelő 
létesítményben került kezelésre.

törölve

Módosítás 11
3. cikk, 8. pont

8. „feldolgozás”: az ásványkincseken –
beleértve a külszíni bányák működése 
során – végrehajtott mechanikai, fizikai, 
biológiai, termikus vagy kémiai eljárás, 
illetve eljárások összessége, beleértve a 
méret megváltoztatását, az osztályozást, a 
szétválasztást és a kioldást, továbbá az 
előzőleg elhagyott hulladék 
újrafeldolgozását, de nem beleértve az 
olvasztást, a termikus gyártási 
folyamatokat és/vagy a kohászati 
tevékenységeket;

8. „feldolgozás”: az ásványkincseken –
beleértve a külszíni bányák működése 
során – végrehajtott mechanikai, fizikai, 
biológiai, termikus vagy kémiai eljárás, 
illetve eljárások összessége, beleértve a 
méret megváltoztatását, az osztályozást, a 
szétválasztást és a kioldást, továbbá az 
előzőleg elhagyott hulladék 
újrafeldolgozását, de nem beleértve az 
olvasztást, a termikus gyártási 
folyamatokat – leszámítva a mészégetést –
és/vagy a kohászati tevékenységeket;

Indokolás

In its first reading (amendment 17) the European Parliament supported with a large majority 
the inclusion of the thermal treatment. The Common Position excludes, without distinction, all 
thermal manufacturing processes. The inclusion of lime waste coming from the burning of 
limestone offers greater environmental benefits: the lime waste will be managed in the 
limestone quarry according to the provision in this Directive. For example, the operator, with 
a detailed waste management plan and controls, keeps a lime waste recycling operation 
potential: heaps stability, benches surface safety, and commercial opportunities for unburned 
and over burned limestone supplies for the agriculture.
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Módosítás 12
3. cikk, 15. pont

15. „hulladékkezelő létesítmény”: ásványi 
nyersanyag kitermelésből származó – akár 
szilárd vagy folyékony halmazállapotú, 
akár oldat vagy szuszpenzió formájú –
hulladéknak az alábbi időtartamokra 
történő felhalmozására vagy kezelésére 
kijelölt terület:

15. „hulladékkezelő létesítmény”: ásványi 
nyersanyag kitermelésből származó – akár 
szilárd vagy folyékony halmazállapotú, 
akár oldat vagy szuszpenzió formájú –
hulladéknak felhalmozására vagy 
kezelésére kijelölt terület, amelyeket úgy 
tekintenek, hogy azok magukban foglalnak 
bármely gátat vagy egyéb, tárolásra, 
visszatartásra, elkerítésre szolgáló, illetve 
az ilyen létesítménynek egyéb módon 
hasznára váló építményt, továbbá – bár 
nem kizárólagosan – a hányókat és 
tározókat, de nem beleértve a 
bányatérségeket, amelyekbe a hulladékot 
az ásvány kitermelését követően 
rehabilitációs és építkezési célból 
visszatöltik;

- korlátlan időtartamra az „A” osztályba 
sorolt hulladékkezelő létesítmények és a 
hulladékkezelési tervben veszélyesnek 
minősített hulladékot kezelő létesítmények 
esetében;
- hat hónapot meghaladó 
időtartamra a váratlanul keletkező 
veszélyes hulladékot kezelő létesítmények 
esetében;
egy évet meghaladó időtartamra a nem 
veszélyes és nem inert hulladékot kezelő 
létesítmények esetében;
három évet meghaladó időtartamra a nem 
szennyezett talaj; a nem veszélyes, 
kutatásból származó hulladék; a tőzeg 
kitermeléséből, feldolgozásából és 
tárolásából származó hulladék, valamint 
az inert hulladék kezelésére szolgáló 
létesítmények esetében.
Az ilyen létesítményeket úgy kell tekinteni, 
hogy azok magukban foglalnak bármely 
gátat vagy egyéb, tárolásra, visszatartásra, 
elkerítésre szolgáló, illetve az ilyen 
létesítménynek egyéb módon hasznára váló 
építményt, továbbá – bár nem 
kizárólagosan – a hányókat és tározókat, de 
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nem beleértve a bányatérségeket, 
amelyekbe a hulladékot az ásvány 
kitermelését követően rehabilitációs és 
építkezési célból visszatöltik;

Indokolás

Reinstates amendment 21 from first reading. Any time period linked to waste deposits 
included in the definition of waste facility should be deleted. Because of the significant 
volumes of extractive waste produced in some cases and/or the ecological and chemical 
impact on freshwater ecosystems, there could be serious consequences for human health and 
the environment in periods of even less than 1 year. For example, stability issues related to 
inert waste, which could lead to an accidental failure and kill people, could not be left 
unattended for 3 years, as proposed by the Council now.

Módosítás 13
3. cikk, 20. pont

20. „rehabilitáció”: egy hulladékkezelő 
létesítmény működése által érintett talajnak 
a kielégítő állapot helyreállítását célzó 
kezelése, különös tekintettel a talaj 
minőségére, a vadvilágra, a természetes 
élőhelyekre, az édesvízi rendszerekre, a 
tájképre és a megfelelő hasznosításra;

20. „rehabilitáció”: egy hulladékkezelő 
létesítmény működése által érintett talajnak 
a kielégítő állapot helyreállítását célzó 
kezelése, különös tekintettel a talaj 
minőségére – kiváltképp összetételére és 
szerkezetére –, a vadvilágra, a természetes 
élőhelyekre, az édesvízi rendszerekre, a 
tájképre és a megfelelő hasznosításra 
annak érdekében, hogy legalább a 
működés előtti állapotot visszaállítsák;

Indokolás

Reinstates amendment 22 from first reading (slightly reworded). The change above is needed 
to allow for current practices that are more ambitious than what is currently implied in this 
definition of the word “rehabilitation” which is to rehabilitate in a way so that a final added 
value is achieved compared with the situation at the original site.

Módosítás 14
5. cikk, (2) bekezdés, a) pont, i. pont

i. a hulladék kezelése a tervezési fázisban, 
valamint az ásványok kitermelésére és 
kezelésére használt módszer 
kiválasztásakor;

i. a hulladékkezelési lehetőségek a 
tervezési fázisban, valamint az ásványok 
kitermelésére és kezelésére használt 
módszer kiválasztásakor;
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Indokolás

Reinstates amendment 26 from first reading. Making (and justifying) decisions on 
options/methods considered should ensure that waste production and harmfulness are 
prevented or reduced.

Módosítás 15
5. cikk, (2) bekezdés, c) pont

c) az ásványi nyersanyag kitermelésből 
származó hulladék rövid és hosszú távú 
biztonságos ártalmatlanításának biztosítása, 
különösen tekintettel a tervezési fázisban a 
hulladékkezelő létesítmény működése 
közbeni és a bezárása utáni irányításra, 
valamint egy olyan terv kiválasztására, 
amely nem követeli meg a bezárt 
hulladékkezelő létesítmény minimális 
szintű, illetve lehetőség szerint végső soron 
semmilyen felügyeletét, ellenőrzését és 
irányítását.

c) az ásványi nyersanyag kitermelésből 
származó hulladék rövid és hosszú távú 
biztonságos ártalmatlanításának biztosítása, 
különösen tekintettel a tervezési fázisban a 
hulladékkezelő létesítmény működése 
közbeni és a bezárása utáni irányításra, 
valamint egy olyan terv kiválasztására, 
amely nem követeli meg a bezárt 
hulladékkezelő létesítmény minimális 
szintű, illetve lehetőség szerint végső soron 
semmilyen felügyeletét, ellenőrzését és 
irányítását annak érdekében, hogy 
megelőzzék vagy legalább a lehető 
legkisebbre csökkentsék a hulladékkezelő 
létesítményből levegőben vagy víz útján 
szállított szennyező anyagok terjedéséből 
fakadó hosszú távú negatív hatásokat, és 
biztosítsák a korábbi földfelszín fölé 
emelkedő gátak és hányók 
geotechnológiai stabilitását.

Indokolás

Reinstates amendment 29 from first reading.

Módosítás 16
5. cikk, (3) bekezdés, g) pont

g) a víz állapotromlását, valamint a levegő-
és talajszennyezést megakadályozó illetve 
minimalizáló intézkedéseket, a 13. cikknek 
megfelelően.

g) a víz állapotromlását, valamint a levegő-
és talajszennyezést megakadályozó 
intézkedéseket, a 13. cikknek megfelelően.

Indokolás

This provision is needed to meet one of the objectives of the EU’s Water Framework 
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Directive, which has to do with “prevention” and not with “minimisation” of water status 
deterioration (compare with original proposal from Commission).

Módosítás 17
5. cikk, (3) bekezdés, második albekezdés

A hulladékkezelési terv megfelelő 
mennyiségű információt nyújt ahhoz, hogy 
az illetékes hatóság értékelhesse az 
üzemeltetőnek a hulladékkezelési tervben, 
a (2) bekezdésben meghatározott céloknak, 
valamint ezen irányelv értelmében fennálló 
kötelezettségeinek teljesítésére való 
képességét.

A hulladékkezelési terv megfelelő 
mennyiségű információt nyújt ahhoz, hogy 
az illetékes hatóság értékelhesse az 
üzemeltetőnek a hulladékkezelési tervben, 
a (2) bekezdésben meghatározott céloknak, 
valamint ezen irányelv értelmében fennálló 
kötelezettségeinek teljesítésére való 
képességét. A terv részletesen leírja, hogy 
a (2) bekezdés a) pont i. pontjában 
említettek szerint választott lehetőség vagy 
módszer miként valósítja meg a (2) 
bekezdés a) pontjában meghatározott 
hulladékkezelési terv célkitűzéseit.

Indokolás

Reinstates amendment 34 from first reading. Making (and justifying) decisions on 
options/methods considered should ensure that waste production and harmfulness are 
prevented or reduced.

Módosítás 18
7. cikk, (2) bekezdés, ba) pont (új)

ba) a kitermelt ásvány vagy ásványok 
fajtája és bármely a kitermelés során 
eltávolításra kerülő, fedőréteg és/vagy 
meddő ásványok jellege;

Indokolás

Reinstates amendment 38 from first reading. The application also needs to contain 
information about the mineral extracted and the overburden, since the risks and the 
precautionary measures that have to be taken will to a large extent depend upon this 
information.

Módosítás 19
10. cikk, (1) bekezdés
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(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amikor rehabilitációs és építési célból 
az ásványi nyersanyag kitermelésből 
származó hulladékot a  bányatérségekbe –
tekintet nélkül arra, hogy a hulladék 
felszíni vagy felszín alatti kitermelés során 
keletkezett – visszahelyezik, az üzemeltető 
megfelelő intézkedéseket hozzon a 
következők érdekében: 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy amikor rehabilitációs és építési célból 
az ásványi nyersanyag kitermelésből 
származó hulladékot és más kitermelt 
anyagokat a bányatérségekbe – tekintet 
nélkül arra, hogy a hulladék felszíni vagy 
felszín alatti kitermelés során keletkezett –
visszahelyezik, az üzemeltető megfelelő 
intézkedéseket hozzon a következők 
érdekében:

1) az ásványi nyersanyag kitermelésből 
származó hulladék stabilitásának 
biztosítása, értelemszerűen a 11. cikk (2) 
bekezdésével összhangban;

1) az ásványi nyersanyag kitermelésből 
származó hulladék és a bányatérség
stabilitásának biztosítása, értelemszerűen a 
11. cikk (2) bekezdésével összhangban;

2) a talaj, felszín alatti víz és felszíni vizek 
szennyezésének megakadályozása, 
értelemszerűen a 13. cikk (1) és (3)
bekezdésével összhangban;

2) a talaj, felszín alatti víz és felszíni vizek 
szennyezésének megakadályozása, 
értelemszerűen a 13. cikk (1), (3) és (4a)
bekezdésével összhangban;

3) az ásványi nyersanyag kitermelésből 
származó hulladék felügyeletének 
biztosítása, értelemszerűen a 12. cikk (4) és 
(5) bekezdésével összhangban.

3) az ásványi nyersanyag kitermelésből 
származó hulladék és a bányatérség
felügyeletének biztosítása, értelemszerűen 
a 12. cikk (4) és (5) bekezdésével 
összhangban.

Indokolás

Reinstates ams 42, 43, 44 and 45 from first reading (the choice of the words "extracted 
materials" will ensure greater legal certainty). The stability of the waste cannot be 
guaranteed if the excavation void is not made stable as well. Maintenance and monitoring of 
the waste to ensure physical and chemical stability cannot be guaranteed if the excavation 
void (the highest potential contributor to water pollution) is not monitored as well.

Módosítás 20
11. cikk, (2) bekezdés. a) pont

a) a hulladékkezelő létesítmény, különösen 
a geológiai, hidrológiai, hidrogeológiai, 
szeizmikus és geotechnológiai tényezőket 
figyelembe véve, megfelelő helyen 
található és kialakítása megfelel azoknak a 
szükséges feltételeknek, amelyek 
megelőzik – úgy rövid, mint hosszú távon 
– a levegő, a talaj, a felszín alatti víz vagy 
a felszíni víz szennyezését, különös 
tekintettel a 76/464/EGK, 80/68/EGK és a 
2000/60/EK irányelvekre, és amelyek 

a) a hulladékkezelő létesítmény, különösen 
a védett területekre vonatkozó közösségi és 
nemzeti kötelezettségeket és a geológiai, 
hidrológiai, hidrogeológiai, szeizmikus és 
geotechnológiai tényezőket figyelembe 
véve, megfelelő helyen található és 
kialakítása megfelel azoknak a szükséges 
feltételeknek, amelyek megelőzik – úgy 
rövid, mint hosszú távon – a levegő, a talaj, 
a felszín alatti víz vagy a felszíni víz 
szennyezését, különös tekintettel a 
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biztosítják a szennyezett víz és a csurgalék 
hatékony összegyűjtését, ahogy és amikor 
azt az engedély megköveteli, valamint 
amelyek csökkentik a víz és szél okozta 
eróziót, amennyire ez technikailag 
lehetséges és gazdaságilag megvalósítható;

76/464/EGK, 80/68/EGK és a 2000/60/EK 
irányelvekre, és amelyek biztosítják a 
szennyezett víz és a csurgalék hatékony 
összegyűjtését, ahogy és amikor azt az 
engedély megköveteli, valamint amelyek 
csökkentik a víz és szél okozta eróziót, 
amennyire ez technikailag lehetséges és 
gazdaságilag megvalósítható;

Indokolás

Reinstates amendment 46 from first reading. Community obligations for the conservation of 
habitat and species affect land-use and should be considered in the location of a waste 
facility. Note that the paragraph refers to “waste facilities” and not to the actual “extractive 
activities”, which means that their location would not be determined by the presence of the 
mineral ores etc.

Módosítás 21
11. cikk, (2) bekezdés. ca) pont

ca) megfelelő intézkedéseket hoztak, hogy 
a hulladékkezelő létesítmény tervét, 
helyszínét és kivitelezését független, a 
működés megkezdése előtt nem az 
üzemeltető vállalkozás alkalmazásában 
álló szakértő hagyja jóvá. Különös 
tekintettel arra, hogy az ilyen független 
jóváhagyás során készült jelentések az 
illetékes hatósághoz kerülnek 
benyújtásra, és az e jelentésekre 
támaszkodva engedélyezi a tervet, a 
helyszínt és a kivitelezését;

Indokolás

Reinstates amendment 48 from first reading. External, independent scrutiny reported directly 
to the competent authority is crucial in order to ensure the safety of the waste facility.

Módosítás 22
12. cikk, (5) bekezdés. ba) pont (új)

(ba) passzív vagy aktív vízkezelő 
létesítményeket hoznak létre, ahol ezt a 
létesítményből származó szennyezett 
csurgalékvíz összefüggő felszíni vagy 
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felszín alatti vizekbe történő eljutásának 
megakadályozása szükségessé teszi.

Indokolás

Reinstates amendment 55 from first reading. The points above are concerned only with 
physical stability and preventing erosion by excessive runoff.  In most cases, care will also 
need to be taken with respect to quality of water, and passive or active treatment is often 
necessary to this end.

Módosítás 23
12. cikk, (6) bekezdés, harmadik albekezdés

Az illetékes hatóság által meghatározott 
esetekben és gyakorisággal az üzemeltető 
az összegyűjtött adatok alapján jelentést 
készít az ellenőrzési eredményekről az 
illetékes hatóságnak abból a célból, hogy 
bizonyítsa az engedélyezési feltételek 
betartását és gyarapítsa a hulladék és a 
hulladékkezelő létesítmény viselkedésére 
vonatkozó ismereteket.

Az illetékes hatóság által meghatározott 
esetekben és gyakorisággal de ettől 
függetlenül, legalább egyszer egy évben az 
üzemeltető az összegyűjtött adatok alapján 
jelentést készít az ellenőrzési 
eredményekről az illetékes hatóságnak 
abból a célból, hogy bizonyítsa az 
engedélyezési feltételek betartását és 
gyarapítsa a hulladék és a hulladékkezelő 
létesítmény viselkedésére vonatkozó 
ismereteket.

Indokolás

Reinstates amendment 56 from first reading. Self-explanatory.

Módosítás 24
13. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

(1) Az illetékes hatóság megbizonyosodik 
arról, hogy az üzemeltető megteszi a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy:

(1) Az illetékes hatóság megbizonyosodik 
arról, hogy az üzemeltető megteszi a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy eleget tegyen a Közösség 
környezetvédelmi szabványainak 
különösen azért, hogy a 2000/60/EK 
irányelvnek megfelelően megakadályozza 
az aktuális vízállapot romlását többek 
között annak érdekében:

Indokolás

Reinstates amendment 58 from first reading.
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Módosítás 25
13. cikk, (1) bekezdés, ba) pont (új)

ba) a szenyezett vizet és csurgalékvizet 
összegyűjtse;

Indokolás

Reinstates amendment 61 from first reading.

Módosítás 26
13. cikk, (4a) bekezdés (új)

(4a) A bányaterületek estében – beleértve 
a föld alatti és a visszatöltött, felszíni 
munkagödröket, amelyeket bezárás után 
el lehet árasztani – az üzemeltető a 
vízállapotának romlása és a 
talajszennyezés megakadályozása 
érdekében meghozza a szükséges 
intézkedéseket, és tájékoztatja az illetékes 
hatóságokat a munkagödör szárításának 
megszüntetését megelőző legalább hat 
hónapról:
a) a bányaterület elhelyezkedéséről 
pontosan megjelölve azokat a területeket, 
amelyeket a szárítás megszüntetését 
követően hagynak elárasztani és a 
geológiai részletekről;
b) a működés legalább utolsó két évében a 
bányaterületen talált víz mennyiségéről és 
minőségéről szóló összefoglaló;
c) a jövőben a bányából származó 
szennyezőanyag-kibocsátás felszíni és 
felszín alatti vizekre tett hatásáról szóló 
előrejelzés, benne az elhelyezkedés és 
mennyiség, és az ilyen szennyezés 
enyhítését és ellensúlyozását célzó tervek;
d) a bánya elárasztásának felügyeletére 
vonatkozó javaslatok, hogy idejekorán 
jelezhető legyen a hatások enyhítését célzó 
intézkedések szükségessége.
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Indokolás

Reinstates amendment 65 from first reading. Volumetrically, the EU has far more problems 
with pollution from abandoned mine excavation voids than from extractive waste, and this 
legacy will never be dealt with adequately as long as each Member State is entirely free to 
ignore the problem. Therefore, voids should also be subject to adequate controls. The 
provisions needed to deal with mine void pollution are not onerous (they already exist in UK 
law, for instance, and have been implemented there for 5 years at no great expense or 
inconvenience to the industry, but at great benefit to decision-making by the regulators.

Módosítás 27
14. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész

(1) A hulladék hulladékkezelő 
létesítményben való felhalmozását vagy 
elhelyezését is magában foglaló bármely 
művelet megkezdése előtt az illetékes 
hatóság pénzügyi biztosítékot (pl. pénzügyi 
letétet, beleértve az ipar által finanszírozott 
kölcsönös garanciaalapokat) vagy ennek 
megfelelőjét kér, a tagállamok által 
meghatározott eljárás szabályainak 
megfelelően, annak érdekében, hogy:

(1) A hulladék hulladékkezelő 
létesítményben való felhalmozását vagy 
elhelyezését is magában foglaló bármely 
művelet megkezdése előtt az illetékes 
hatóság pénzügyi biztosítékot (pl. pénzügyi 
letétet vagy ennek megfelelőjét, beleértve 
az ipar által finanszírozott kölcsönös 
garanciaalapokat) kér, a tagállamok által 
meghatározott és a Bizottság által 
jóváhagyott eljárás szabályainak 
megfelelően, annak érdekében, hogy:

Indokolás

Reinstates amendment 66 from first reading.

Módosítás 28
14. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) bármikor azonnal hozzáférhető alapok 
legyenek a telep rehabilitációjára.

b) bármikor azonnal hozzáférhető alapok 
legyenek a telep és a hulladékkezelő 
létesítmény által érintett terület 
rehabilitációjára.

Indokolás

The definition of “rehabilitation” in the Council text makes it crystal clear that this is to treat 
“the land affected by a waste facility”. This change is needed to ensure that the guarantee 
covers rehabilitation of all land affected by the waste facility, as was the case in the original 
proposal of the Commission.
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Módosítás 29
14. cikk, (3) bekezdés

(3) A biztosíték mértékét a hulladékkezelő 
létesítményen végzendő rehabilitációs 
munkához kell igazítani.

(3) A biztosíték mértékét rendszeresen a 
hulladékkezelő létesítményen és a 
hulladékkezelő létesítmény által érintett 
területen végzendő rehabilitációs
munkához kell igazítani.

Indokolás

Reinstates original text of the Commission. The definition of “rehabilitation” in the Council 
text makes it crystal clear that this is to treat “the land affected by a waste facility”. This 
change is needed to ensure that the guarantee covers rehabilitation of all land affected by the 
waste facility, as was the case in the original proposal of the Commission

Módosítás 30
20. cikk

Bezárt hulladékkezelő létesítmények 
nyilvántartásba vétele

Bezárt telepek nyilvántartásba vétele

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
területükön található bezárt hulladékkezelő 
létesítményeket (beleértve az elhagyott 
hulladékkezelő létesítményeket is), 
amelyek jelentősen káros környezeti 
hatással bírnak, vagy közép- illetve 
rövidtávon belül komoly veszélyt 
jelenthetnek az emberi egészségre vagy a 
környezetre nyilvántartásba vegyék, és a 
nyilvántartást rendszeresen frissítsék. Ezt 
a nyilvántartást, amelyet hozzáférhetővé 
kell tenni a nyilvánosság számára, …∗

számított négy éven belül el kell készíteni, 
figyelemmel a 21. cikkben említett 
módszerekre, amennyiben ezek elérhetőek.

A tagállamoknak gondoskodnak arról, 
hogy:

(1) ezen irányelv hatálybalépésétől 
számított három éven belül a területükön 
található bezárt telepeket (beleértve a 
használaton kívüli létesítményeket is) 
nyilvántartásba vegyék. Ez a nyilvántartás, 
amelyet hozzáférhetővé kell tenni a 
nyilvánosság számára, legalább a 

  
∗ A 25. cikk (1) bekezdésében említett időpont.
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következő információkat tartalmazza:
a) a telep geológiailag pontosan 
meghatározott helyszíne;
b) a korábban kitermelt ásvány(ok) 
jellege;
c) a telepen fellelhető hulladék típusa;
d) a telep fizikai és kémiai stabilitása;
e) keletkezik-e bármilyen savas vagy lúgos 
csatornavíz vagy fémkoncentráció;
f) a telep környezeti feltételei különös 
tekintettel a talajminőségre, a felszíni 
vízre és annak fogadó vízgyűjtő területére, 
beleértve a folyómedreket és a felszín 
alatti vizeket;
(2) az 1. pontban említett listán felsorolt 
telepeket az emberi egészségre és a 
környezetre tett hatásuk alapján 
osztályozzák. Ezért a lista eleje azokat a 
bezárt telepeket tartalmazza, amelyek 
súlyos negatív hatással vannak a 
környezetre, vagy amelyek a jövőben 
súlyos fenyegetést jelenthetnek az emberi 
egészségre, a környezetre és/vagy anyagi 
kárt okozhatnak. A lista vége olyan 
telepeket tartalmaz, amelyek nincsenek 
jelentős negatív hatással a környezetre, és 
nem valószínű, hogy a jövőben fenyegetést 
jelentenének az emberi egészségre, a 
környezetre és/vagy anyagi kárt 
okoznának;
(3) ezen irányelv hatálybalépését követő 
négy éven belül, a 75/442/RGK irányelv 4. 
cikke követelményeinek való megfelelés 
érdekében a lista elejére sorolt telepeken 
megkezdődik a rehabilitáció. Ahol az 
illetékes hatóság nem tudja biztosítani, 
hogy a rehabilitációhoz szükséges 
valamennyi intézkedést egyidőben tudják 
megkezdeni, az illetékes hatóság jogában 
áll eldönteni, hogy mely telepeket kell 
először rehabilitálni;
(4) a 3. pontban említett 
követelményeknek való megfelelés anyagi 
költségeit a hulladék termelője viseli, 
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amennyiben ismert és elérhető. Ha a 
hulladék termelője nem ismert vagy nem 
elérhető, a felelősség megállapítására a 
vonatkozó nemzeti vagy közösségi 
szabályok irányadók.

Indokolás

Reinstates amendment 71 from first reading. There is currently no EU-wide reliable 
information about the number and location of closed/abandoned waste facilities. Member 
States need to draw up an inventory of all of these facilities. Remediation of serious negative 
environmental impacts resulting from closed/abandoned sites, in particular in Central and 
Eastern Europe, has to be ensured (which the Council has totally ignored in its Common 
Position). Lack of proper closure procedures, if any, at the time of closure makes already 
closed or abandoned waste facilities an unmanaged burden of the past, veritable “time 
bombs”, with accidents waiting to happen on top of the everyday pollution they cause.

Módosítás 31
21. cikk, (1) bekezdés

(1) A Bizottság a 23. cikkben említett 
bizottság segítségével gondoskodik arról, 
hogy a tagállamok között megfelelő 
technikai és tudományos információcsere 
működjön, tekintetbe véve módszerek 
kidolgozását az alábbiakra vonatkozóan:

(1) A Bizottság a 23. cikkben említett 
bizottság segítségével gondoskodik arról, 
hogy a tagállamok között megfelelő 
technikai és tudományos információcsere 
működjön, tekintetbe véve módszerek 
kidolgozását a 20. cikk teljesítésére 
vonatkozóan.

a) a 20. cikk teljesítése;

b) a 20. cikk szerint meghatározott, bezárt 
hulladékkezelő létesítmények 
rehabilitációja annak érdekében, hogy 
megfeleljenek a 4. cikk követelményeinek.
4. Ezek a módszerek lehetővé teszik a 
legmegfelelőbb kockázatfelmérési 
eljárások és helyreállító intézkedések 
kialakítását, tekintettel az Európa-szerte 
különböző geológiai, hidrogeológiai és 
klimatológiai sajátosságokra.

Ezek a módszerek lehetővé teszik a 
legmegfelelőbb kockázatfelmérési 
eljárások és helyreállító intézkedések 
kialakítását, tekintettel az Európa-szerte 
különböző geológiai, hidrogeológiai és 
klimatológiai sajátosságokra.

Indokolás

To be consistent with the changes of Article 20.

Módosítás 32
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24. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) Az (1) bekezdés sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy ezen irányelv 
hatálybalépését követően, és az (1) 
bekezdésben említett hulladékkezelő 
létesítmények bezárásától függetlenül az 
üzemeltető:
a) biztosítja, hogy a kérdéses létesítményt 
úgy üzemeltetik, illetve bezárása után úgy 
kezelik, hogy az nem sérti az irányelv 
illetve bármely más kapcsolódó közösségi 
jogszabály – beleértve a 2000/60/EK 
irányelvet – követelményeinek teljesítését;
b) biztosítja, hogy a kérdéses létesítmény a 
2000/60/EK irányelvnek megfelelően nem 
rontja a felszíni és a felszín alatti vizek 
állapotát és nem szennyezi a talajt 
csurgalékvízzel, szennyezett vízzel, más 
szennyvízzel vagy szilárd, iszapos vagy 
folyékony állapotú hulladékkal;
c) meghoz minden szükséges intézkedést a 
b) pontban említettek megszegése 
következményeinek orvosolására a 
vonatkozó közösségi jogszabályokhoz, 
beleértve a 2000/60/EK irányelvhez való 
alkalmazkodás érdekében.

Indokolás

Reinstates amendment 74 from first reading. With regard to existing Community 
environmental policy and legislation, no further deterioration should occur from the moment 
of the entry into force of this Directive and existing impacts should be addressed.

It is, therefore, legitimate and necessary to ensure that no “existing” facility will cause 
negative environmental impact. This is the only way to improve the situation and fulfil 
Articles 1 and 4 of the proposed Directive in the long run.

Módosítás 33
24. cikk, (3) bekezdés

(3) Az 5–11. cikk, a 12. cikk (1), (2), (5) és 
(6) bekezdése, a 13. cikk (4) és (5) 
bekezdése, valamint a 14. cikk (1)–(3) 
bekezdése nem alkalmazandó azokra a 

törölve



PR\564271HU.doc 25/27 PE 357.661v01-00

HU

hulladékkezelő létesítményekre, amelyek:

- a(z) …∗ előtt megszüntették a 
hulladékok átvételét,
- amelyek az illetékes hatóság által 
jóváhagyott közösségi vagy nemzeti 
jogszabályoknak és programoknak 
megfelelően teljesítik a bezárási eljárást, 
és
- amelyek ténylegesen bezárnak 2010. 
december 31-ig.
A tagállamok jelentik ezeket az eseteket a 
Bizottságnak …∗∗∗∗, és gondoskodnak 
arról, hogy ezen létesítmények kezelése ne 
veszélyeztesse ezen irányelv 
célkitűzéseinek megvalósítását, és egyéb 
közösségi jogszabályét sem, beleértve a 
2000/60/EK irányelvet.

Indokolás

Council’s text is inconsistent as we should all try to prevent “hasty” extractive waste facility 
closures and the resulting environmental and associated human health impacts. This 
Directive is being adopted in order to better manage extractive waste facilities and protect 
people and the environment from their impacts. It should not encourage a 'rash' of hasty 
closures of “existing” facilities to avoid application of important provisions. It does not make 
for good environmental practice to legislate only for closure of waste facilities that do not yet 
exist, while somehow overlooking those already in operation.

Módosítás 34
25. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek … ∗
előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul 
tájékoztatják a Bizottságot.

____
* Ezen irányelv hatálybalépését követő 24 
hónappal.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek … ∗
előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul 
tájékoztatják a Bizottságot.

____
* Ezen irányelv hatálybalépését követő 18 
hónappal.

  
∗∗∗∗ A 25. cikk (1) bekezdésében említett időpontot követő három hónappal.
∗ Ezen irányelv hatálybalépését követő 24 hónappal.
∗ Ezen irányelv hatálybalépését követő 24 hónappal.
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Indokolás

18 months should be enough to adopt national provisions to comply with this Directive, as 
suggested in the Commission proposal. In view of the urgent need to cover existing EU 
legislative gaps and prevent further extractive waste spills and their aftermath across Europe, 
transposition time should not be extended beyond that.

Módosítás 35
II. melléklet, 1. pont

1. a rövid és hosszú távra elhelyezésre 
kerülő hulladék várható fizikai és kémiai 
tulajdonságainak leírása, különös 
tekintettel a felszíni légköri/meteorológiai 
viszonyok melletti stabilitására;

1. a rövid és hosszú távra elhelyezésre 
kerülő hulladék várható fizikai, kémiai és
radiológiai tulajdonságainak leírása, 
különös tekintettel a felszíni 
légköri/meteorológiai viszonyok melletti 
stabilitására;

Indokolás

In order for the characterisation to be correct and complete, the radiological characteristics 
of the waste have to be included.

Módosítás 36
III. melléklet

Egy hulladékkezelő létesítmény „A” 
osztályú besorolást kap, ha:

Egy hulladékkezelő létesítmény „A” 
osztályú besorolást kap, ha:

- hiányosság vagy helytelen üzemeltetés –
pl. egy hulladéklerakó összedől vagy egy 
gát leomlik – súlyos balesetet okozhat,
kockázatfelmérés alapján figyelembe véve 
az olyan tényezőket, mint a hulladékkezelő 
létesítmény jelenlegi vagy jövőbeni mérete, 
elhelyezkedése és környezeti hatása, vagy

- ha kockázatfelmérés alapján 
meghibásodás vagy helytelen használat 
esetén emberélet kioltása vagy súlyosabb 
környezeti katasztrófa bekövetkezése 
racionálisan nem kizárható figyelembe 
véve az olyan tényezőket, mint a 
hulladékkezelő létesítmény jelenlegi vagy 
jövőbeni mérete, elhelyezkedése és 
környezeti hatása, vagy

- a 91/689/EGK irányelv értelmében 
bizonyos küszöbérték felett veszélyesnek 
minősülő hulladékot tartalmaz, vagy

- a 91/689/EGK irányelv értelmében 
veszélyesnek minősülő hulladékot 
tartalmaz, vagy

- a 67/548/EGK irányelv illetve az 
1999/45/EK irányelv értelmében bizonyos 
küszöbérték felett veszélyesnek minősülő 
anyagokat vagy készítményeket tartalmaz.

- a 67/548/EGK irányelv illetve az 
1999/45/EK irányelv értelmében 
veszélyesnek minősülő anyagokat vagy 
készítményeket tartalmaz.
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Indokolás

Reinstates amendment 76 from first reading (and amendment 77 and 78 that were considered 
to be linguistic for the first reading Plenary vote). Council’s text weakens the classification 
criteria for the most dangerous - Category A - extractive waste facilities and this is 
unacceptable. It reverses the burden of proof relating to how the results of the risk analysis 
should be used. The change proposed here corrects that.
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