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Az 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. cikke, 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 a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

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

Módosítások jogalkotási szöveghez 

A Parlament módosításaiban 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 javasolt módosításokat 
egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET 

az Európai Parlament és a Tanács hulladékszállításról szóló rendeletének elfogadására 
vonatkozó tanácsi közös álláspontról 
(15311/4/2004 – C6-0223/2005 – 2003/0139(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (15311/4/2004 – C6-0223/2005),

– tekintettel a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági javaslatra vonatkozó első 
olvasati álláspontjára1 (COM(2003)0379)2,

– tekintettel a módosított bizottsági javaslatra (COM(2004)0172)3,

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

– tekintettel eljárási szabályzatának 62. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság általi 
második olvasatra történő ajánlásra (A6-0000/2005),

1. Jóváhagyja a módosított közös állásfoglalást;

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

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai 

Módosítás: 1
(9) preambulumbekezdés

(9) A fegyveres erők vagy 
segélyszervezetek által termelt hulladék 
elszállítását ki kell zárni ennek a 
rendeletnek a hatóköréből, ha a hulladékot 
a Közösségbe adott esetekben behozzák 
(beleértve a Közösségen belüli tranzitot, ha 
a hulladék a Közösségbe belép). Az ilyen 
szállítások tekintetében a nemzetközi 
jogszabályok és nemzetközi egyezmények 
előírásait tiszteletben kell tartani. Az olyan 
esetekben, amikor a keresztülhalad egy 

(9) A fegyveres erők vagy 
segélyszervezetek által termelt hulladék 
elszállítását ki kell zárni ennek a 
rendeletnek a hatóköréből, ha a hulladékot 
a Közösségbe adott esetekben behozzák 
(beleértve a Közösségen belüli tranzitot, ha 
a hulladék a Közösségbe belép). Az ilyen 
szállítások tekintetében a nemzetközi 
jogszabályok és nemzetközi egyezmények 
előírásait tiszteletben kell tartani.  Az ilyen
esetekben a tranzit szerinti valamennyi

  
1 HL C 87E, 2004.4.7., 281. o.
2 HL C ... / A HL-ban még nem tették közzé.
3 HL C ... / A HL-ban még nem tették közzé.
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tagállamon, útban a Közösségen belüli úti 
cél szerinti országban levő hulladék-
újrahasznosító vagy -ártalmatlanító 
helyre, a tranzit szerinti illetékes hatóságot 
és az úti cél szerinti illetékes hatóságot 
előre értesíteni kell a szállítmányról és 
annak úti céljáról.  

illetékes hatóságot és a Közösségben levő 
úti cél szerinti illetékes hatóságot előre 
értesíteni kell a szállítmányról és annak úti 
céljáról.

Indokolás

A Közösségben levő úti cél szerinti illetékes hatóságot előre értesíteni kell a szállítmányról és 
annak úti céljáról, azokban az esetekben is, amikor a szállítmány nem lép be egy tagállamba 
(pl. repülőtéren keresztüli behozatal egy tagállamba).

Módosítás: 2
1. cikk (3) bekezdés b) pont

(b) a repülőgépek fedélzetén keletkezett 
hulladék, amíg az ilyen hulladékot le nem 
rakják újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás 
céljából;

b) a járműveken, vonatokon, repülőgépek 
és hajók fedélzetén keletkezett hulladék, 
amíg az ilyen hulladékot le nem rakják 
újrahasznosítás vagy ártalmatlanítás 
céljából;

Indokolás

A repülőgépek fedélzetén keletkezett hulladékra vonatkozó mentességet ki kell terjeszteni 
minden közlekedési eszközre, mert a rendelet követelményei aránytalanok is lennének a 
repülőgépeken kívüli járműveken keletkezett hulladékra vonatkozóan.

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

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

törölve
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Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 11. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

Nincs elégséges ok arra, hogy miért kell a 75/442/EGK irányelv 1. cikkének értelmében 
hulladéknak minősülő állati melléktermékeket kizárni a rendelet alkalmazási köréből. A 
75/442/EGK irányelv és ez a rendelet egyaránt a mindenféle hulladékra vonatkozó áthidaló 
jogszabályok elemei. Az 1774/2002/EK rendelet elsődlegesen az állati melléktermékekkel 
kapcsolatos egészségügyi intézkedésekre vonatkozik, és csak kisebb mértékben az állati 
melléktermék-hulladék környezetvédelmi szempontjaira. Az ilyen hulladéknak bele kell 
tartoznia a rendelet alkalmazási körébe annak érdekében, hogy szállítása 
környezetvédelmileg hatékony és eredményes és felelősségteljes módon történjen.  

Módosítás: 4
1. cikk (3) bekezdés g) pont

(g) a fegyveres erők és a segélyszervezetek 
által termelt hulladék behozatala a 
Közösségbe krízishelyzetben, béketeremtő 
vagy békefenntartó műveletek esetén, 
amikor az ilyen hulladékot az érintett 
fegyveres erők vagy segélyszervezetek, 
illetve nevükben valaki közvetlenül vagy 
közvetve az úti cél szerinti országba 
behozza. Az olyan esetekben, amikor a 
keresztülhalad egy tagállamon, útban a 
Közösségen belüli úti cél szerinti 
országban levő hulladék-újrahasznosító 
vagy -ártalmatlanító helyre, a tranzit 
szerinti illetékes hatóságot és az úti cél 
szerinti illetékes hatóságot előre értesíteni 
kell a szállítmányról és annak úti céljáról.

(g) a fegyveres erők és a segélyszervezetek 
által termelt hulladék behozatala a 
Közösségbe krízishelyzetben, béketeremtő 
vagy békefenntartó műveletek esetén, 
amikor az ilyen hulladékot az érintett 
fegyveres erők vagy segélyszervezetek, 
illetve nevükben valaki közvetlenül vagy 
közvetve az úti cél szerinti országba 
behozza. Az ilyen esetekben a tranzit 
szerinti valamennyi illetékes hatóságot és a 
Közösségben levő úti cél szerinti illetékes 
hatóságot előre értesíteni kell a 
szállítmányról és annak úti céljáról.

Indokolás

A Közösségben levő úti cél szerinti illetékes hatóságot előre értesíteni kell a szállítmányról és 
annak úti céljáról, azokban az esetekben is, amikor a szállítmány nem lép be egy tagállamba 
(pl. repülőtéren keresztüli behozatal egy tagállamba).

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

(5a) E rendelet hatályba lépésétől 
számított 18 hónapon belül a Bizottság 
elkészíti azt az iránymutatást, mely 
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meghatározza, hogy egy hajó vagy 
gépjármű mikor válik hulladékká a 
75/442/EGK irányelv 1. cikkének a) 
pontja értelmében, ugyanezen irányelv 18. 
cikkében hivatkozott eljárással 
összhangban.

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 112. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

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

Módosítás: 6
3. cikk (2) bekezdés bevezető rész

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

(2) Az alábbi, újrahasznosításra szánt 
hulladékok szállítására vonatkozik az az 
általános követelmény, miszerint ezekhez 
mellékelni kell a 18. cikkben 
meghatározott bizonyos információkat, 
amennyiben a szállított hulladék 
mennyisége meghaladja a 20 
kilogrammot:

Indokolás

A követelmény, miszerint szerződést kell kötni, és a 3. cikk (2) bekezdésében említett 
hulladékhoz mellékelni kell a VII. mellékletben szereplő dokumentumokat, a kis mennyiségben 
szállított hulladék esetében méltánytalan. Az ilyen kis mennyiségű hulladékot el lehet küldeni 
postán, beleértve a visszaváltási rendszereket, illetve az emberek magukkal vihetik ezeket, 
amikor átlépik a határokat (pl. hulladékcsomagolás vagy hulladék újságpapír). 

Módosítás: 7
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3. cikk (5) bekezdés

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

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

Indokolás

Mind a háztartási hulladéknak, mind pedig a háztartási hulladék égetéséből származó 
maradványoknak van egy különleges rendszere, mivel kizárólag ezek azok a 
hulladékkategóriák, melyeket a Bázeli Egyezmény II. melléklete felsorol. Ez összhangban van 
a közös álláspont (26) preambulumbekezdésével. Ezen túl a módosítás elfogadása véget vet 
annak a nehéz kérdésnek, melyet az Európai Bíróság előtt rengetegszer felvetettek, annak 
érdekében, hogy megpróbálják meghatározni, mi az ilyen hulladék „újrahasznosítási 
művelete” és mi az „ártalmatlanítási művelete”. 

Módosítás: 8
3. cikk (5a) bekezdés (új)

(5a) A keverésre, újracsomagolásra, 
átszállításra, tárolásra, vagy bármilyen 
egyéb, nem végleges ártalmatlanításnak 
vagy végleges újrahasznosításnak tekintett 
műveletre szánt hulladék szállítása nem 
megengedett.

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 21. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

Az „ideiglenes ártalmatlanítás” vagy „ideiglenes újrahasznosítás” csak az egyértelműség 
hiányát okozná. Az olyan hulladék, amelyet először hosszú ideig tárolni kell, keverni, vagy 
újracsomagolni, kezelési problémákat okoz, és visszaélést tesz lehetővé. A kis értékű 
ideiglenes feldolgozásra való ösztönzéseket - pl. válogatás, vagy egyéb kezelés, melynél nem 
könnyű ellenőrizni, hogy megfelelően végezték-e el - amennyire csak lehet, mellőzni kell. 
Továbbá elképzelhetetlen, hogy egy tagállam hulladékának tárolása, újracsomagolása és 
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keverése ne lenne lehetséges az adott tagállamban (ez ellentmondana az önellátás elvének). 
Ezt követően ez akkor szállítható, ha végleges ártalmatlanításra szánják.  

A módosítás eredményeképp az 5. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (6) bekezdése és a 15. cikk 
törölhető.

Módosítás: 9
4. cikk 4a) pont (új)

4a) A szállítás befejezése azt jelenti, hogy 
az importáló országban a szóban forgó 
hulladékot véglegesen ártalmatlanították, 
vagy véglegesen újrahasznosították.

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 84/rev. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

A bármiféle félreértés megelőzése végett a szállítás befejezését egyértelműen meg kell 
határozni. 

Módosítás: 10
4. cikk 6) pont

6) Az értesítés terjedelme: 6) Az értesítés terjedelme:
Az értesítés kiterjed a hulladék szállítására 
a kiinduló feladó helytől kezdve, és 
beleértve ideiglenes és nem ideiglenes 
újrahasznosítását vagy ártalmatlanítását. 

Az értesítés kiterjed a hulladék szállítására 
az első feladó helytől kezdve, és beleértve 
újrahasznosítását vagy ártalmatlanítását.

Amennyiben további ideiglenes vagy nem 
ideiglenes műveletek történnek abban az 
országban, amely nem az úti cél szerinti 
első ország, a nem ideiglenes műveletet és 
az úti célt fel kell tüntetni az értesítésen, 
és alkalmazni kell a 15. cikk f) pontját.
Az egyes értesítések esetében csak egy 
hulladékazonosítási kód alkalmazható, 
kivéve: 

Az egyes értesítések esetében csak egy 
hulladékazonosítási kód alkalmazható.

(a) A III., IIIB., IV. vagy IVA. 
mellékletben nem egyetlen bejegyzésben 
osztályozott hulladékok. Ebben az esetben 
csak egy fajta hulladékot kell 
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meghatározni;
(b) A III., IIIB., IV. vagy IVA. 
mellékletben nem egyetlen bejegyzésben 
osztályozott hulladék-keverékek, kivéve, 
ha felsorolásra kerülnek a IIIA. 
mellékletben. Ebben az esetben minden 
hulladékrészt fontossági sorrendben kell 
meghatározni.  

Indokolás

A módosítás újra bevezeti a bizottsági javaslat eredeti szövegét. 

A 15. cikk törlésével összhangban, ebben a bekezdésben is törölni kell az ideiglenes 
műveleteket.

Egy értesítésben egynél több hulladékbejegyzés használata tisztázatlan helyzetekhez vezethet 
és a hulladék összekeverését segíti elő. Ezért ezeket a lehetőségeket ki kell zárni.

Módosítás: 11
5. cikk (4) bekezdés

4. Amennyiben a szállított hulladékot 
ideiglenes újrahasznosítási vagy 
ártalmatlanítási műveletekre szánják, a 
szerződésnek tartalmaznia kell az alábbi 
kiegészítő kötelezettségeket a címzett vagy 
az úti cél létesítmény részéről:  

törölve

(a) a 15. cikk d) pontja, és adott esetben a 
15. cikk e) pontja értelmében azon 
tanúsítványok rendelkezésre bocsátásának 
kötelezettsége, melyek igazolják, hogy a 
hulladék az értesítés, és az abban foglalt 
feltételek, valamint e rendelet 
követelményei szerint került 
újrahasznosításra vagy ártalmatlanításra; 
és
(b) adott esetben az értesítés 
benyújtásának kötelezettsége a kiinduló 
feladó hely szerinti ország eredeti illetékes 
hatóságához, a 15. cikk f) pontjának (ii) 
alpontja értelmében.
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Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 26. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

A 15. cikk törlésével összhangban, ebben a bekezdésben is törölni kell az ideiglenes 
műveleteket.

Módosítás: 12
6. cikk (6) bekezdés

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

törölve
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Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 85/rev. 
módosítást (HL C 87., 2004.4.7.).

A 15. cikk törlésével összhangban, ebben a bekezdésben is törölni kell az ideiglenes 
műveleteket.

Módosítás: 13
10. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) A hulladékot fogadó létesítmény 
bejövő és kimenő mennyiségi 
nyilvántartást vezet minden egyes adott 
kezelési sorra és minden egyes kezelési sor 
minden egyes alszakaszára vonatkozóan.

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 32. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

Annak biztosítása céljából, hogy a lehető legnagyobb mértékben ténylegesen lefedjék a 
hulladékokat, minden létesítménynek vezetnie kell ilyen nyilvántartásokat.  

Módosítás: 14
10. cikk (4b) bekezdés (új)

(4b) A feladó vagy úti cél szerinti 
hatóságok kérhetik a fogadó üzemet arra, 
hogy adjon ki rendszeres (pl. havi) 
bemenő/kimenő mérleget a kezelés adott 
szakaszáról, melyet az üzemért 
törvényesen felelős személynek alá kell 
írnia, és egy hónapon belül el kell küldeni 
a megfelelő hatóságokhoz.
A bemenő/kimenő mérlegnek 
mennyiségileg meg kell határoznia az 
kezelés adott szakaszának bemenő és 
kimenő forgalmát, hogy a hatóság 
ellenőrizhesse az értesítés eredeti céljának 
való megfelelést, és megtilthasson minden 
további szállítást bármilyen 
rendellenesség esetén.
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Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 33. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

A cél tájékoztatás kérése annak érdekében, hogy az illetékes hatóság hatékony ellenőrzést 
végezhessen a hulladék forgalmán és a hulladékkezelési módszereken a kiadott engedélyek 
alapján. 

Módosítás: 15
11. cikk (1) bekezdés g) pont i) alpont

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

i) az önellátás elvének nemzeti szinten
történő bevezetése érdekében; vagy 

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 37. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

Ezidáig nem történt közösségi fellépés egy megfelelő, integrált ártalmatlanítási 
létesítményhálózat létrehozására a közösségi önellátás céljából, azaz ezidáig a közösségi 
szintű önellátás terén semmit nem tettek. Megfelelő fellépés csak a tagállamokban történt 
(nem mindegyikben). Ezért nincs értelme az önellátásra hivatkozni érvelésként, amikor a 
valóságban nincs ilyen. 

Módosítás: 16
11. cikk (1) bekezdés ha) pont (új)

ha) hogy a szóban forgó hulladékot 
keverésre, újracsomagolásra, átszállításra, 
tárolásra (ideiglenes ártalmatlanítás), 
vagy egyéb műveletre szánják, amely nem 
foglal magában végleges ártalmatlanítást; 
vagy 

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 34. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

Az „ideiglenes ártalmatlanítás” vagy „ideiglenes újrahasznosítás” csak az egyértelműség 
hiányát okozná. Az olyan hulladék, amelyet először hosszú ideig tárolni kell, keverni, vagy 
újracsomagolni, kezelési problémákat okoz, és visszaélést tesz lehetővé. Az ilyen határokon 
átnyúló hulladékszállítást azonban lehetőleg egyáltalán nem szabad megengedni. Amennyiben 
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megengedik, a gyors ártalmatlanításnak vagy újrahasznosításnak továbbra is feltételnek kell 
lennie. A kis értékű ideiglenes feldolgozásra való ösztönzéseket - pl. válogatás, vagy egyéb 
kezelés, melynél nem könnyű ellenőrizni, hogy megfelelően végezték-e el - amennyire csak 
lehet, mellőzni kell. Továbbá elképzelhetetlen, hogy egy tagállam hulladékának tárolása, 
újracsomagolása és keverése ne lenne lehetséges az adott tagállamban (ez ellentmondana az 
önellátás elvének). Ezt követően ez akkor szállítható, ha végleges ártalmatlanításra szánják.

Módosítás: 17
11. cikk (1) bekezdés hb) pont (új)

hb) hogy a hulladék a 
magánháztartásokból származó vegyes 
települési hulladék (20 03 01 címsor)

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 80. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

A magánháztartásokból származó hulladékot nem szabad a teljesen szükségesnél nagyobb 
mértékben szállítani. Ezért a vegyes hulladékért a tagállamoknak kell vállalniuk a 
felelősséget, és arra kell ösztönözni őket, hogy önellátó módon oldják meg háztartási 
hulladékkal kapcsolatos problémáikat, a 75/442/EGK hulladék keretrendszerről szóló 
irányelv 5. cikke szerint. Így lehetőségük kell, hogy legyen a háztartási hulladék szállításának 
ellenzésére, az ártalmatlanításra szánt hulladékra vonatkozó rendelkezéseket követve. Ez 
összhangban van a 3. cikk (5) bekezdésével, és természetesen nem zárja ki a szomszédos 
országokkal való együttműködést.

Módosítás: 18A
11. cikk (2) bekezdés

2. A tranzit szerinti illetékes hatóság(ok) az 
(1) bekezdésben említett 30 napos 
határidőn belül indokolt kifogást 
emelhetnek az (1) bekezdés b), c) és f) 
pontja alapján.

(2)   A tranzit szerinti illetékes hatóság(ok) 
az (1) bekezdésben említett 30 napos 
határidőn belül indokolt kifogást 
emelhetnek az (1) bekezdés b), c), d) és f) 
pontja alapján.

Indokolás

A közösségi tranzit szerinti illetékes hatóságoknak is képesnek kell lenniük kifogást emelni, ha 
az értesítő vagy a címzett ismételten nem felel meg a régebbi szállítmányokkal kapcsolatosan 
a 15. és 16. cikknek. Ennek különös jelentősége van azokban az esetekben, amikor a 
hulladékszállítmányok keresztülhaladnak a Közösségen. 
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Módosítás: 18B
11. cikk (5) bekezdés

5. Amennyiben a kifogáshoz vezető 
problémák nem kerülnek megoldásra az (1) 
bekezdésben említett 30 napos határidőn 
belül, az értesítés érvényét veszti. Azokban 
az esetekben, amikor az értesítő mégis 
végre akarja hajtani a szállítást, új értesítést 
kell benyújtani, kivéve, ha az összes 
érintett illetékes hatóság és az értesítő 
másként egyezik meg. 

(5) Amennyiben a kifogáshoz vezető 
problémák nem kerülnek megoldásra az (1) 
bekezdésben említett 30 napos határidőn 
belül, az értesítés érvényét veszti. Azokban 
az esetekben, amikor az értesítő mégis 
végre akarja hajtani a szállítást, új értesítést 
kell benyújtani.

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 40. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

Az egyértelműséget legjobban egy új értesítés szolgálja. Ezért nincs értelme ettől eltérni, ha a 
problémákat nem oldották meg.  

Módosítás: 19
12. cikk (1) bekezdés c) pont

(c) hogy a tervezett szállítás vagy 
újrahasznosítás nem lenne összhangban a 
feladó ország hulladék újrahasznosításra 
vonatkozó nemzeti jogszabályaival, 
beleértve azt, amikor a tervezett szállítás 
olyan hulladékra vonatkozik, melyet olyan 
létesítményben történő újrahasznosításra 
szántak, ahol a kezelési előírások kevésbé 
szigorúak, mint a feladás szerinti 
országban, tiszteletben tartva azt az igényt, 
hogy a belső piac működését biztosítani 
kell;

c) hogy a tervezett szállítás vagy 
újrahasznosítás nem lenne összhangban a 
feladó ország hulladék újrahasznosításra 
vonatkozó nemzeti jogszabályaival, 
beleértve azt, amikor a tervezett szállítás 
olyan hulladékra vonatkozik, melyet olyan 
létesítményben történő újrahasznosításra 
szántak, ahol a kezelési előírások kevésbé 
szigorúak, mint a feladás szerinti 
országban; vagy

Ez nem alkalmazandó, ha:
(i) van erre vonatkozó közösségi 
jogszabály, különösen a hulladékra 
vonatkozóan, és, ha legalább olyan 
szigorú követelményeket vezettek be, mint 
amilyeneket a közösségi jogszabályok 
előírnak, az ilyen közösségi 
jogszabályokat átültető nemzeti 
jogalkotásban;
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(ii) az úti cél szerinti országban történő 
újrahasznosítási művelet olyan 
körülmények között zajlik, amelyek 
nagyjából megegyeznek a feladó ország 
nemzeti jogszabályaiban előírtakkal;
(iii) a feladó ország (i) pontban 
említettektől eltérő nemzeti 
jogszabályairól nem történt értesítés az 
Európai Parlament és a Tanács 1998. 
június 22-i, a műszaki szabványok és 
szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló 98/34/EK irányelve 
és az információs társadalom 
szolgáltatásainak szabályai értelmében 1 , 
ha ezt az irányelv megköveteli; vagy

____________________________
1 HL L 204., 1998.7.21., 37. o.  Legutóbb a 
2003. évi csatlakozási okmánnyal 
módosított irányelv.

Indokolás

Az ezen az indokláson alapuló három mentesség nagyon zavaró és ellentmondásos. Ezek a 
menteségek csak értelmezési problémákhoz vezethetnek, ezért azokat törölni kell.

Módosítás: 20
12. cikk (1) bekezdés ca) pont (új)

ca) hogy a feladó ország rendelkezik azzal 
a műszaki kapacitással és a szükséges 
létesítményekkel, amelyek veszélyes 
hulladékai, vagy a Bázeli Egyezmény II. 
mellékletében felsorolt hulladékok 
újrahasznosításához szükségesek, olyan 
környezetvédelmileg hatékony és 
eredményes módon, amely legalábbis 
megegyezik az úti cél szerinti országban 
történő tervezett újrahasznosítási 
művelettel; vagy

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 117. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.). 
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A hulladékszállítási rendeletnek lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy eleget 
tegyenek a Bázeli Egyezmény szerinti kötelezettségeiknek.

Módosítás: 21
12. cikk (1) bekezdés ea) pont (új)

ea) hogy gyakorolni kívánja a Bázeli 
Egyezmény 4. cikkének (1) bekezdése 
szerinti jogait a veszélyes hulladékok, 
illetve a Bázeli Egyezmény II. 
mellékletében felsorolt hulladékok 
behozatalának megtiltására vonatkozóan; 
vagy

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 116. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.). 

A hulladékszállítási rendeletnek lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy 
gyakorolhassák a Bázeli Egyezmény szerinti jogaikat. 

Módosítás: 22
12. cikk (1) bekezdés fa) pont (új)

fa) figyelembe véve a földrajzi 
körülményeket, vagy a szakosodott 
létesítményekre való igényt bizonyos 
típusú hulladékok esetében, ha a tervezett 
szállítmány nincs összhangban a 
75/442/EGK irányelvvel, különösen 
annak 5. és 7. cikkével:

(i) az önellátás elvének nemzeti szintű 
bevezetése érdekében;

(ii) azokban az esetekben, amikor a 
létesítménynek egy közelebbi forrásból 
származó hulladékot kell 
újrahasznosítania, és az illetékes hatóság 
ezt a hulladékot előnyben részesíti; vagy 

(iii) annak biztosítása érdekében, hogy a 
szállítások megfelelnek a hulladékkezelési 
terveknek; vagy 
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Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 116. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

Módosítás: 23
12. cikk (1) bekezdés g) pont

(g) hogy az újrahasznosítható és nem 
újrahasznosítható hulladék aránya, a 
véglegesen újrahasznosítandó anyagok 
becsült értéke, vagy az újrahasznosítás 
költsége, és a nem újrahasznosítható részek 
ártalmatlanításának költsége nem indokolja 
az újrahasznosítást, tekintettel a gazdasági 
és/vagy környezetvédelmi 
megfontolásokra; vagy

g) hogy az újrahasznosítható és nem 
újrahasznosítható hulladék aránya, a 
véglegesen újrahasznosítandó anyagok 
becsült értéke, vagy az újrahasznosítás 
költsége, és a nem újrahasznosítható részek 
ártalmatlanításának költsége, a hulladék 
fűtőértéke, a más típusú hulladékkal való 
keverés, a szennyezőanyag tartalom, 
illetve a szennyeződésnek a termékekbe 
való átkerüléséhez kacsolódó veszélyek 
nem indokolják az újrahasznosítást a 
környezetvédelmi megfontolások szerint; 
vagy 

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 82. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

A C-228/00. sz. ügyben hozott ítéletének 47. bekezdésében az EK Bírósága rámutat arra, hogy 
az olyan kritériumok, mint a fűtőérték, a veszélyes anyagok szintje és a keverés
megfontolhatók, amikor színlelt újrahasznosítás okán emelnek kifogást. A jogbiztonság
létrehozása céljából ennek az ítéletnek a lényegét bele kell építeni a kifogás emelésének 
indokait meghatározó szövegbe. 

Módosítás: 24
12. cikk (1) bekezdés ha) pont (új)

ha) hogy a szóban forgó hulladékot 
keverésre, újracsomagolásra, átszállításra, 
tárolásra (ideiglenes újrahasznosítás), 
vagy egyéb, végleges újrahasznosítást nem
jelentő műveletekre szánják; vagy 

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 41. 
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módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

Az „ideiglenes ártalmatlanítás” vagy „ideiglenes újrahasznosítás” csak az egyértelműség 
hiányát okozná. Az olyan hulladék, amelyet először hosszú ideig tárolni kell, keverni, vagy 
újracsomagolni, kezelési problémákat okoz, és visszaélést tesz lehetővé. Az ilyen határokon 
átnyúló hulladékszállítást azonban lehetőleg egyáltalán nem szabad megengedni. Amennyiben 
megengedik, a gyors ártalmatlanításnak vagy újrahasznosításnak továbbra is feltételnek kell 
lennie. A kis értékű ideiglenes feldolgozásra való ösztönzéseket - pl. válogatás, vagy egyéb 
kezelés, melynél nem könnyű ellenőrizni, hogy megfelelően végezték-e el - amennyire csak 
lehet, mellőzni kell. Továbbá elképzelhetetlen, hogy egy tagállam hulladékának tárolása, 
újracsomagolása és keverése ne lenne lehetséges az adott tagállamban (ez ellentmondana az 
önellátás elvének). Ezt követően ez akkor szállítható, ha végleges ártalmatlanításra szánják.

Módosítás: 25
12. cikk (1) bekezdés hb) pont (új)

hb) hogy a hulladék a 
magánháztartásokból származó vegyes 
települési hulladék (20 03 01 címsor) 

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 81. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

A magánháztartásokból származó hulladékot nem szabad a teljesen szükségesnél nagyobb 
mértékben szállítani. Ezért a vegyes hulladékért a tagállamoknak kell vállalniuk a 
felelősséget, és arra kell ösztönözni őket, hogy önellátó módon oldják meg háztartási 
hulladékkal kapcsolatos problémáikat, a 75/442/EGK hulladék keretrendszerről szóló 
irányelv 5. cikke szerint. Így lehetőségük kell, hogy legyen a háztartási hulladék szállításának 
ellenzésére, az ártalmatlanításra szánt hulladékra vonatkozó rendelkezéseket követve. Ez 
összhangban van a 3. cikk (5) bekezdésével, és természetesen nem zárja ki a szomszédos 
országokkal való együttműködést.

Módosítás: 26
12. cikk (1) bekezdés k) pont

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

k) hogy a szóban forgó hulladékot nem a 
75/442/EGK irányelv 7. cikke értelmében 
kidolgozott hulladékkezelési tervek szerint 
fogják kezelni, azzal a céllal, hogy a 
közösségi jogszabályokban megállapított 
jogilag kötelező érvényű újrahasznosítási 
vagy újrafeldolgozási kötelezettségeket 
végrehajtsák.
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Ahol nincsenek jogilag kötelező érvényű 
újrahasznosítási vagy újrafeldolgozási 
kötelezettségeket tartalmazó közösségi 
jogszabályok, a tagállamok e rendelet 
alapján saját újrahasznosítási vagy 
újrafeldolgozási kötelezettségeket 
vezethetnek be feltéve, hogy ők maguk is 
megfelelnek e kötelezettségeknek.

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 48. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

A koppenhágai ügyben1 a Bíróság egyértelműséget teremtett a hulladékszállításról szóló, 
módosított 259/93/EK rendelet értelmében újrahasznosításra szánt hulladék határokon 
átnyúló szállítására vonatkozóan. A Bíróság megerősítette, hogy a 75/442/EGK irányelv 7. 
cikkének (3) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a tagállamok tehetnek intézkedéseket a 
hulladék szállítása ügyében, ha az ilyen szállítások nem felelnek meg hulladékkezelési 
tervének, feltéve, hogy a terv összhangban van az EK-Szerződés és a 75/442/EGK irányelv 
rendelkezéseivel.

1 C-209/98. sz. FFAD kontra Københavens Kommune ügy [2000] EBHT. I-3743.

Módosítás: 27
12. cikk (2) bekezdés

2.  A tranzit szerinti illetékes hatóság(ok) 
az (1) bekezdésben említett 30 napos 
határidőn belül indokolt kifogást 
emelhetnek a tervezett szállítás ellen, csak 
az (1) bekezdés b), d) és f) pontja alapján.

(2) A tranzit szerinti illetékes hatóság(ok) 
az (1) bekezdésben említett 30 napos 
határidőn belül indokolt kifogást 
emelhetnek a tervezett szállítás ellen, csak 
az (1) bekezdés b), d), e) és f) pontja 
alapján.

Indokolás

A közösségi tranzit szerinti illetékes hatóságoknak is képesnek kell lenniük kifogást emelni, ha 
az értesítő vagy a címzett ismételten nem felel meg a régebbi szállítmányokkal kapcsolatosan 
a 15. és 16. cikknek. Ennek különös jelentősége van azokban az esetekben, amikor a 
hulladékszállítmányok keresztülhaladnak a Közösségen.

Módosítás: 28
12. cikk (4) bekezdés
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4.   Amennyiben a kifogáshoz vezető 
problémák nem kerülnek megoldásra az (1) 
bekezdésben említett 30 napos határidőn 
belül, az értesítés érvényét veszti. Azokban 
az esetekben, amikor az értesítő mégis 
végre akarja hajtani a szállítást, új értesítést 
kell benyújtani, kivéve, ha az összes 
érintett illetékes hatóság és az értesítő 
másként egyezik meg.

(4)   Amennyiben a kifogáshoz vezető 
problémák nem kerülnek megoldásra az (1) 
bekezdésben említett 30 napos határidőn 
belül, az értesítés érvényét veszti. Azokban 
az esetekben, amikor az értesítő mégis 
végre akarja hajtani a szállítást, új értesítést 
kell benyújtani. 

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 50. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

Az érthetőséget legjobban egy új értesítés szolgálja. Ezért nincs értelme ettől eltérni, ha a 
problémákat nem oldották meg.

Módosítás: 29
13. cikk (1a) bekezdés (új)

1a) Az általános értesítési eljárás 
részeként egy egységes értesítés 
vonatkozhat egynél több 
hulladékszállítmányra is, egy naptári évet 
nem meghaladó időszakra. Az érintett 
illetékes hatósággal történő megegyezéssel 
az időszak lerövidíthető.
Az általános értesítési eljárással 
kapcsolatos egyéb időszakokra a 9. cikk 
szerinti időszakok vonatkoznak. 

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 51. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

A 253/93 rendeletben az értesítések érvényességének maximális időtartamát egy évben 
határozzák meg. Ez továbbra is alkalmazandó ebben a rendeletben.  

Az egyértelműség kedvéért helyénvaló jelezni, hogy az általános értesítések esetében nem 
alkalmazható más időtartam (mint például az az időtartam, amelyen belül kifogást lehet 
emelni, vagy az az időtartam, amely után a jóváhagyás lejár).

Módosítás: 30
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14. cikk

Előzetesen jóváhagyott újrahasznosító 
létesítmények 

A cikk törölve

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 53. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

A gyakorlatban arra van szükség, hogy az exportáló ország megfelelően tudja értékelni az 
értesítést. Ha az importáló ország rendelkezik jóváhagyott újrahasznosító létesítménnyel, 
abban az esetben ugyanazok az időtartamok érvényesek, mint a 10. cikkben foglaltak.   

Módosítás: 31
15. cikk

Az ideiglenes újrahasznosítási és 
ártalmatlanítási műveletekre vonatkozó 

kiegészítő rendelkezések 

A cikk törölve

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 91/rev. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

Az „ideiglenes ártalmatlanítás” vagy „ideiglenes újrahasznosítás” csak az egyértelműség 
hiányát okozná. Az olyan hulladék, amelyet először hosszú ideig tárolni kell, keverni, vagy 
újracsomagolni, kezelési problémákat okoz, és visszaélést tesz lehetővé. 

Az ilyen, határokon átnyúló hulladékszállítást azonban lehetőleg egyáltalán nem szabad 
megengedni. Amennyiben megengedik, a gyors ártalmatlanításnak vagy újrahasznosításnak 
továbbra is feltételnek kell lennie. A kis értékű ideiglenes feldolgozásra való ösztönzéseket -
pl. válogatás, vagy egyéb kezelés, melynél nem könnyű ellenőrizni, hogy megfelelően 
végezték-e el - amennyire csak lehet, mellőzni kell. Továbbá, elképzelhetetlen, hogy egy 
tagállam hulladékának tárolása, újracsomagolása és keverése ne lenne lehetséges az adott 
tagállamban (ez ellentmondana az önellátás elvének). Ezt követően ez akkor szállítható, ha 
végleges ártalmatlanításra szánják.

Módosítás: 32
23. cikk (2) bekezdés ötödik albekezdés
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Egyetlen illetékes hatóság sem ellenezheti, 
vagy kifogásolhatja az illegálisan szállított 
hulladék visszaküldését. A feladó illetékes 
hatóság általi, d) és e) pontokban említett 
alternatív intézkedések esetében az eredeti 
feladó illetékes hatóságnak vagy nevében 
egy természetes vagy jogi személynek új 
értesítést kell benyújtania, kivéve, ha az 
érintett illetékes hatóságok beleegyeznek 
abba, hogy elegendő az említett hatóság 
kellően megindokolt kérése. 

Egyetlen illetékes hatóság sem ellenezheti, 
vagy kifogásolhatja az illegálisan szállított 
hulladék visszaküldését, vagy a kapcsolódó 
újrahasznosítási és ártalmatlanítási 
műveletet. A feladó illetékes hatóság általi, 
d) és e) pontokban említett alternatív 
intézkedések esetében az eredeti feladó 
illetékes hatóságnak vagy nevében egy 
természetes vagy jogi személynek új 
értesítést kell benyújtania, kivéve, ha az 
érintett illetékes hatóságok beleegyeznek 
abba, hogy elegendő az említett hatóság 
kellően megindokolt kérése.

Indokolás

Az illetékes hatóságok nem ellenezhetik, vagy kifogásolhatják sem az illegálisan szállított 
hulladék visszaküldését, sem pedig a kapcsolódó újrahasznosítást és ártalmatlanítást. 
Összehangolás a 21. cikk (4) bekezdésének utolsó albekezdésével. 

Módosítás: 33
27. cikk (1) bekezdés

1. Amennyiben a feladó és az úti cél 
szerinti illetékes hatóságok nem tudnak 
megegyezni az osztályozásban a hulladék 
és nem hulladék közötti megkülönböztetést 
illetően, a tárgyat úgy kell kezelni, mintha 
hulladék lenne. Ez nem érintheti az úti cél 
szerinti ország azon jogát, hogy a szállított 
anyagot saját nemzeti jogszabályai szerint 
kezelje, a szállított anyag megérkezését 
követően, valamint, ha az ilyen 
jogszabályok összhangban vannak a 
közösségi vagy nemzetközi 
jogszabályokkal.

(1) Amennyiben a feladó és az úti cél 
szerinti illetékes hatóságok nem tudnak 
megegyezni az osztályozásban a hulladék 
és nem hulladék közötti megkülönböztetést 
illetően, a tárgyat úgy kell kezelni, mintha 
hulladék lenne.

Indokolás

A módosítás újra bevezeti a bizottsági javaslat szövegét a félrevezető kiegészítés törlésével.

Módosítás: 34
30. cikk (1a) bekezdés (új)

A cikk nem érinti a cím 2. fejezetében levő 
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rendelkezéseket. 

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az Európai Bizottság szövegét. 

Módosítás: 35
31. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A cikk nem érinti a cím 2. fejezetében 
levő rendelkezéseket.

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az Európai Bizottság szövegét.

Módosítás: 36
42. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Ami a veszélyes hulladékokat vagy a 
Bázeli Egyezmény II. mellékletében 
felsorolt hulladékokat illeti, az (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban említett 
országoknak előzetesen kellően 
megindokolt kérést kell benyújtaniuk a 
közösségben levő, úti cél szerinti tagállam 
illetékes hatóságához azon az alapon, 
hogy nem rendelkeznek és ésszerűen nem 
is tudnak hozzájutni a hulladék 
környezetvédelmileg hatékony és 
eredményes módon történő 
ártalmatlanításához szükséges 
létesítménnyel, és műszaki kapacitással.

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 121. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

A hulladékszállítási rendeletnek lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy eleget 
tegyenek a Bázeli Egyezmény szerinti kötelezettségeiknek. Nem indokolható, hogy miért 
kellene az EU-nak veszélyes hulladékot importálnia a Közösségen kívülről, ha a származási 
országban megvannak a megfelelő létesítmények.  



PE 360.280v02-00 26/37 PR\579114HU.doc

HU

Módosítás: 37
49. cikk (5) bekezdés

5. A tagállamok kétoldalúan vagy 
többoldalúan együttműködhetnek 
egymással az illegális szállítások 
megakadályozása és felderítése érdekében.

5. A tagállamoknak kétoldalúan vagy 
többoldalúan együtt kell működniük 
egymással az illegális szállítások 
megakadályozása és felderítése érdekében. 
A végrehajtásra vonatkozó koordináció 
támogatása érdekében a tagállamok 
biztosítják, hogy létrejöjjön egy közös 
végrehajtási platform állandó 
személyzettel, és rendelkezések 
szülessenek a tényleges szállítmányok 
rendszeres fizikai ellenőrzése támogatása 
érdekében, továbbá két évente jelentés 
történjen az ilyen ellenőrzések 
eredményeiről.

Indokolás

Az IMPEL–SEAPORT projekt bizonyítja a szállítmányok kikötőkben levő tartályain végzett 
rendszeres szúrópróbaszerű ellenőrzési tevékenységek/razziák hasznosságát a végrehajtás 
megerősítése tekintetében. A hulladékok úti céljának „ellenőrzéséről” szóló IMPEL 
tanulmány gyakorlatilag befejeződött. Közzétételre került egy tanulmány a tengeri kikötőkre 
vonatkozó rendeletek végrehajtásáról: 
http://europa.eu.int/comm/environment/impel/pdf/impel_tfs_seaportprojectjune2004.pdf.
Ez a tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a kikötőkben a szabályok „megszegése és a 
szabálytalanságok” rendszeres jelenségek.  Nagy földrajzi eltéréseket azonosít a végrehajtás 
megközelítésében, a végrehajtók részéről pedig komoly információs hézagokat. Szükség van 
javításokra. 

Módosítás: 38
50. cikk (-1) bekezdés (új)

(-1) Az exportáló és importáló tagállam 
illetékes hatósága megfelelő eszközökkel, 
például az interneten, nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszi mindazokat a 
szállítási értesítéseket, amelyekhez 
hozzájárult, valamint az összes vonatkozó 
dokumentumot a jóváhagyás megadásától 
számított legkésőbb 7 nap múlva.
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Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 66. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.), melyet beépítettek az Európai Bizottság módosított 
javaslatába is (COM(2004)172).

Az értesítéseket Hollandiában és Finnországban már közzéteszik. Az értesítéseket minden 
tagállamban nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, hogy a színlelt újrahasznosítás nyomon 
követhető legyen. 

Módosítás: 39
50. cikk (4a) bekezdés (új)

(4a) A Bizottság ezen jelentések alapján 
háromévente  jelentést készít a rendelet 
Közösség és tagállamai általi 
végrehajtásáról.. E célból a Bizottság 
további információt kérhet a 91/92/EGK 
irányelv 6. cikke értelmében. 

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az Európai Bizottság szövegét.

Módosítás: 40
58. cikk (1) bekezdés bevezető rész

1.  A Bizottság elfogadhat a rendelet 
végrehajtásához kapcsolódó kiegészítő 
intézkedéseket az alábbiak szerint: 

(1)  A Bizottságnak el kell fogadnia a 
rendelet végrehajtásához kapcsolódó 
kiegészítő intézkedéseket az alábbiak 
szerint:

Indokolás

A módosítás ezt a Tanács által bevezetett, új cikket a Bizottság számára kötelező érvényűvé 
teszi.   

Módosítás: 41
61. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Minden olyan szállítmányt, amelyhez 
az illetékes hatóság a 259/93/EK rendelet 
értelmében hozzájárult, legkésőbb a 
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rendelet alkalmazásának napjától
számított egy éven belül végre kell hajtani.

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az Európai Bizottság szövegét.

Módosítás: 42
63. cikk (1) bekezdés második albekezdés

Érvényes ..........-tól *.

________________________
* 12 hónappal a rendelet közzétételének 
napját követően.

Érvényes ..........-tól *

________________________
* 10 hónappal a rendelet közzétételének 
napját követően.

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az Európai Bizottság szövegét.

Módosítás: 43
III. melléklet II. rész GC030 tétel (Egyéb, fémtartalmú hulladékok)

A szétdarabolásra váró hajók és egyéb úszó 
szerkezetek, melyekből megfelelően 
kiürítettek minden rakományt és a hajó 
működéséből eredő egyéb anyagokat, 
melyek veszélyes anyagként vagy 
hulladékként osztályozhatók 

A szétdarabolásra váró hajók és egyéb úszó 
szerkezetek, melyekből megfelelően 
kiürítettek minden rakományt és a hajóban 
levő egyéb anyagokat, amelyek veszélyes 
anyagnak vagy hulladéknak minősülhetnek 

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 68. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

Jelentős az aggodalom amiatt, ahogyan a hajókat szétdarabolják a harmadik világ 
országaiban. Ebben a rendeletben a vonatkozó feltételek nem világosak. A selejtezendő 
hajókra csak a III. melléklet vonatkozik (zöld lista), feltételezve, hogy ezek már nem 
tartalmaznak veszélyes hulladékot vagy egyéb veszélyes anyagokat. Ha a hajók mégis 
tartalmaznak veszélyes hulladékot vagy egyéb veszélyes anyagokat, akkor viszont az V. 
melléklet vonatkozik rájuk (piros lista). 

Módosítás: 44
V. melléklet bevezető megjegyzések 2. bekezdés
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2. Ez a melléklet három részből áll, 
melynek 2. és a 3. része csak akkor 
alkalmazandó, ha az 1. rész nem 
alkalmazható. Következésképpen, annak 
meghatározásához, hogy egy hulladék 
ebben a mellékletben fel van-e sorolva, el 
kell végezni egy kezdeti ellenőrzést, hogy 
meggyőződjünk arról, hogy a melléklet 1. 
részében a hulladék felsorolásra kerül-e, és 
ha nem, akkor a 2. rész felsorolja-e, vagy a 
3. részben van felsorolva. 

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

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

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

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

Így, ha egy hulladék fel van sorolva az 1. 
rész A listáján, akkor export-tilalom alá 
esik. Ha egy hulladék nincs felsorolva az 
1. rész A listáján, de szerepel a 2. vagy 3. 
részben, akkor is export-tilalom alá esik..

Indokolás

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

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

Módosítás: 45
V. melléklet 1. rész A lista (új bejegyzés)
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A1190 - Fémkábelhulladékok olyan 
műanyag bevonata vagy szigetelése, amely 
kőszénkátrányt, PCB-t1 (poliklórozott 
bifenilek), ólmot, kadmiumot, egyéb 
szerves halogén vegyületet, vagy egyéb, az 
I. mellékletben szereplő összetevőt olyan 
mértékben tartalmaz, vagy ezekkel olyan 
mértékben szennyezett, hogy a III. 
melléklet szerinti jellemzőket mutat
________________
1 A PCB-k 50 mg/kg vagy annál nagyobb 
koncentrációjú szinten vannak. 

Indokolás

A Bázeli Egyezmény VIII. melléklete módosításának a Bázeli Egyezmény részes feleinek 7. 
konferenciája által történt elfogadását tükrözni kell a rendelet V. mellékletének I. részében.  

Módosítás: 46
V. melléklet 1. rész B lista (új bejegyzés)

B1115 - Az A lista A1190 pontja alatt nem 
szereplő, műanyaggal bevont vagy 
szigetelt fémkábelhulladékok, kivéve 
azokat, amelyeket a IVA. melléklet szerinti 
műveletekre, vagy egyéb ártalmatlanítási 
műveletekre szánnak, amelyek bármelyik 
fázisban ellenőrizetlen termikus 
folyamatokat foglalnak magukba, mint pl. 
a nyílt égetés

Indokolás

A Bázeli Egyezmény VIII. melléklete módosításának a Bázeli Egyezmény részes feleinek 7. 
konferenciája  által 2004 októberében történt elfogadását tükrözni kell a rendelet V. 
mellékletének I. részében.

Módosítás: 47
V. melléklet 16. szakasz (A listában egyébként nem meghatározott hulladékok) 16 01 tétel 

16 01   a különféle közlekedési eszközökbe 16 01   a különféle közlekedési eszközökbe 



PR\579114HU.doc 31/37 PE 360.280v02-00

HU

tartozó elhasználódott járművek (beleértve 
a terepjáró gépeket is), valamint az 
elhasználódott járművek szétszedésekor és 
a járművek karbantartásakor keletkezett 
hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08)

tartozó elhasználódott járművek (beleértve 
a terepjáró gépeket, hajókat és 
repülőgépeket is), valamint az 
elhasználódott járművek szétszedésekor és 
a járművek karbantartásakor keletkezett 
hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08)

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 71. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

Nem minden nyelven egyértelmű, hogy a „gépjárművek” többet jelentenek a gépkocsiknál. 
Egyértelművé kell tenni, hogy a mezőgazdasági gépek, a hajók és a repülőgépek is benne 
foglaltatnak. 

Módosítás: 48
V. melléklet 2. rész 16. szakasz (A listában egyébként nem meghatározott hulladékok), 

16 01 04* a tétel (új)

16 01 04*a Szétdarabolásra váró hajók és 
egyéb úszó szerkezetek, amelyekből nem 
megfelelően ürítettek ki minden 
rakományt és a hajóban levő egyéb 
anyagokat, amelyek veszélyes anyagnak 
vagy hulladéknak minősülhetnek

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 72. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

Jelentős az aggodalom amiatt, ahogyan a hajókat szétdarabolják a harmadik világ 
országaiban. Ebben a rendeletben a vonatkozó feltételek nem világosak. A selejtezendő 
hajókra csak a III. melléklet vonatkozik (zöld lista), feltételezve, hogy ezek már nem 
tartalmaznak veszélyes hulladékot vagy egyéb veszélyes anyagokat. Ha a hajók mégis 
tartalmaznak veszélyes hulladékot vagy egyéb veszélyes anyagokat, akkor viszont az V. 
melléklet vonatkozik rájuk (piros lista). A szám melletti csillag azt jelenti, hogy a hulladék 
veszélyes. 

Módosítás: 49
V. melléklet 2. rész 16. szakasz (A listában egyébként nem meghatározott hulladékok, 

16 01 06 a tétel (új)

16 01 06a Szétdarabolásra váró hajók és 
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egyéb úszó szerkezetek, amelyekből 
megfelelően kiürítettek minden 
rakományt és a hajóban levő egyéb 
anyagokat, amelyek veszélyes anyagnak 
vagy hulladéknak minősülhetnek

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 73. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.).

Jelentős az aggodalom amiatt, ahogyan a hajókat szétdarabolják a harmadik világ 
országaiban. Ebben a rendeletben a vonatkozó feltételek nem világosak. A selejtezendő 
hajókra csak a III. melléklet vonatkozik (zöld lista). Annak lenne értelme azonban, ha a 
veszélyes hulladékot vagy veszélyes anyagokat már nem tartalmazó hajókat hozzáadnák az 
európai hulladéklistához (csillaggal való megjelölés nélkül, mivel nem tartalmaznak veszélyes 
hulladékot). Ez jobban garantálná a szétdarabolandó hajók hatékony és eredményes 
kezelését: mind az exportáló, mind az importáló ország ellenezhetné a hajó szétdarabolásra 
történő szállítását, ha azt ártalmatlanítani kell.

Módosítás: 50
VIII. melléklet 1. rész bevezető rész

I. A Bázeli Egyezmény értelmében 
elfogadott iránymutatások:

I. A Bázeli Egyezmény szerinti
iránymutatások*:
________________
* Ezek az iránymutatások csak az OECD-
országokba történő hulladékszállításra, 
illetve a nem veszélyes hulladékok nem 
OECD-országokba újrahasznosítás 
céljából történő szállítására vonatkoznak. 

Indokolás

A módosítás újra bevezeti az EP 2003. november 19-én elfogadott első olvasata 74. 
módosítását (HL C 87., 2004.4.7.), melyet beépítettek az Európai Bizottság módosított 
javaslatába is (COM(2004)172). 

Az egyértelműség érdekében hasznos egy magyarázó hivatkozás. A 37. cikk szerint a veszélyes 
hulladékok nem OECD-országokba történő szállítása nem megengedett. A IX. melléklet I. 
részében szereplő három iránymutatás jelenleg csak a veszélyes hulladékokra alkalmazandó. 
A jövőben lehetséges lenne a nem veszélyes hulladékokra vonatkozó iránymutatásokkal való 
kiegészítés. Mivel a nem OECD-országokba újrahasznosításra történő nem veszélyes hulladék 
szállítása lehetséges, a jövőben esetleg a IX. melléklet I. része alkalmazható lehet a nem 
OECD-országokra.  
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Módosítás: 51
VIII. melléklet I. rész 3a) 3b) és 3c) pont (új)

3a) A környezetben tartósan megmaradó 
szerves szennyező anyagokból (POP) álló, 
azokat tartalmazó, vagy azokkal 
szennyezett hulladékok 
környezetvédelmileg hatékony és 
eredményes kezelésének általános 
technikai iránymutatása1

3b) Poliklórozott bifenilekből (PCB), 
poliklórozott terfenilekből (PCT) vagy 
polibrómozott bifenilekből (PBB) álló, 
azokat tartalmazó, vagy azokkal 
szennyezett hulladékok 
környezetvédelmileg hatékony és 
eredményes kezeléséről szóló technikai 
iránymutatások  1

3c) A fémek és fémvegyületek (R4) 
környezetvédelmileg hatékony és 
eredményes 
újrafeldolgozásáról/visszanyeréséről szóló 
technikai iránymutatások 1

________________
1 A veszélyes hulladékok határokon 
keresztül történő szállításáról és 
ártalmatlanításáról szóló bázeli 
egyezmény részes feleinek 2004. október 
25. és 29. között lezajlott 7. 
konferenciáján került elfogadásra.

Indokolás

A Bázeli Egyezmény részes feleinek 7. konferenciája által 2004 októberében elfogadott 
technikai iránymutatásoknak tükröződniük kell a rendelet VIII. mellékletében.  
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EXPLANATORY STATEMENT

1. Introduction

Transporting waste is entirely normal - and indeed a good thing! Waste is collected from 
households and firms and subsequently transported to a plant where it can be processed in an 
environmentally sound fashion. There is a problem, however, in that there are more and more 
waste shipments over long distances - even across national borders and beyond the European 
Union. Over the years, a European waste market has emerged, with brisk international trade in 
waste. Especially for the new Member States this can be a problem, because of the import of 
all kinds of waste which can not be processed in an environmental friendly way. For this 
reason it is good to stress that the principles of self sufficiency and proximity still apply 
according to the Waste Framework Directive 75/442/EEC.  Competition is based on price and 
environmental requirements. Price competition is part and parcel of the European internal 
market; but eco-competition is not. To counter eco-competition, minimum environmental 
requirements need to be laid down in European legislation.

2. History of the draft regulation

On 1 July 2003, the Commission presented its proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council on shipments of waste. The European Parliament gave its 
Opinion on 19 November 2003. On 10 March 2004, the Commission presented its amended 
proposal. On 24 June 2005, the Council adopted its common position.
The general objectives of the proposed Regulation are to:
- transpose into Community legislation the revised OECD Council Decision 1 and the 

revised Basel Convention 2 on the control of transboundary movements of waste;
- address the difficulties encountered in applying, administering and enforcing the 1993 

Council Regulation ("the 1993 Regulation") 3;
- pursue global harmonisation in the area of transboundary shipments of waste, and
- reorganise and simplify the structure of the Articles of the 1993 Regulation. 
The main elements proposed include, inter alia, changes to the overall procedural framework 
(in particular regarding prior written notification and consent and information requirements), 
changes and clarifications regarding scope and definitions, provisions regarding shipments of 
waste between and within Member States, and provisions for exports and imports. 

In the first reading, the European Parliament adopted 103 amendments. The main items were:
1 Single legal base: environment
2. Inclusion of animal by-products in the regulation
3. Objection grounds for waste shipments destined for disposal, such as: self-sufficiency 

at national level, interim operations, mixed municipal waste
4. Objection grounds for waste shipments destined for recovery, such as: lower 

treatments standards, national capacity, proximity principle, self-sufficiency principle, 
  

1 OECD Decision C (2001) 107 Final of 21 May 2002 concerning the revision of Decision C(92) 
39/FINAL on the control of transboundary movements of wastes destined for recovery operations.

2 Basel Convention of 22 March 1989 on the control of transboundary movements of hazardous wastes and 
their disposal, amended on 6 November 1998.

3 (EEC) no. 259/93.
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waste management plan, calorific value, hazardous substances, interim operations, 
mixed municipal waste, national recovery standards in case of lack of EU recovery 
standards

5 Ban on waste shipments for interim operations
6. Border area agreements
7. Information and transparency

3. Comments on the common position and recommendations for the second reading

Of the 103 amendments adopted by the European Parliament at first reading, the common 
position incorporates 41 (totally, in part or in principle, by means of identical or similar 
wording, or in spirit). Sixty two amendments have not been accepted. The Council considers 
that the common position does not alter the approach and aims of the original Commission 
proposal. The seven main items of the first reading are discussed below:

1. Parliament and Council have accepted Article 175 (environment) as the single legal 
base because this regulation aims at protecting the environment and not at facilitating 
the trade in waste. This is also in line with the (non-binding) opinion of the Advocate 
General in Case C-178/03 (Commission versus Parliament and the Council on the 
legal base of the PIC-regulation) in which is concluded that a dual legal base is not 
possible and that if a piece of legislation has both environmental and internal market 
aspects, the legal base should be environment.

2. The Council excluded animal by-products totally from the scope of the regulation. 
There is no good reason why animal by-products, which, according to the definition in 
Article 1 of Directive 75/442/EEC, are regarded as waste, should be kept outside the 
scope of the regulation. Directive 75/442/EEC and this regulation are both items of 
cross-cutting legislation covering all waste. It is, therefore, strange to exempt certain 
types of waste. Regulation (EC) No 1774/2002 relates primarily to provisions on 
animal by-products and to a much lesser extent to the environmental aspects of animal 
by-product waste. That waste, in order to ensure that it is shipped in an 
environmentally sound and responsible fashion, should come within the scope of the 
regulation. Also the European Commission is against the deletion of animal by-
products from this regulation and considers it to be preferable to bring forward its 
review of the relationship between this Regulation and regulation (EC) No 1774/2002 
laying down health rules concerning animal by-products not intended for human 
consumption, so that the results of this review are made public before the entry into 
force of the Regulation

3/4. The objection grounds for waste shipment were only for a small part adopted by the 
Council. In the original Commission proposal, two procedures apply:

• information procedure for non-hazardous waste destined for recovery. These 
shipments can always take place, there are no possibilities to object.

• notification procedure for waste (hazardous or non-hazardous waste) destined for 
disposal and hazardous waste destined for recovery.
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Notification procedure means that mutual consent is necessary. This means that in the 
case that both countries agree on a shipment, the shipment can take place. Objection to 
a shipment can only be made on the grounds mentioned in Article 11 (for disposal) 
and article 12 (for recovery). In the Commission proposal there were not enough 
possibilities to object a shipment for environmental reasons. This is even more 
complicated due to the discussions about the interpretation of the definitions of 
recovery and disposal. Many cases have been passed through the European Court of 
Justice. Until now the European Commission has not closed the gap in the legislations 
or at least clarified the definition in a practical applicable way. For this reason the 
European Parliament has chosen in the first reading to give Member States more 
possibilities to object a shipment. This does not mean that these shipments are banned, 
because it is not an obligation to object: in the case that both Member States agree, the 
shipment can simply take place. Above that, an objection must be environmentally 
justified, as proposed in several amendments on article 11 and 12. This means that 
sham recovery can be avoided.

5. Council did not accept the ban on waste shipments for so-called interim operations. It 
is hard to understand why the Council believes that these waste shipments can be 
tracked in order to know that a proper treatment has taken place. 'Interim disposal' or 
'interim recovery' will simply bring about a lack of clarity. Waste which must first be 
stored for a long period, mixed or repackaged causes handling problems and lends 
itself to fraud. However, such cross-border waste shipments should preferably not be 
allowed at all. If they are allowed, rapid disposal or recovery should continue to be a 
condition. Incentives for interim processing of little value - e.g. for sorting or other 
treatment where it is not easy to check that it has been done properly - should be 
removed as far as possible. Furthermore, it is inconceivable that storage, repackaging 
and mixing of a Member State's waste should not be possible in that Member State 
(that would conflict with the principle of self-sufficiency). It can subsequently be 
shipped if it is intended for final disposal.

6. The proposal of the Parliament on border area agreements is accepted by the Council.

7. Módosítás:s from the Parliament on information and transparency were not accepted 
by the Council and should therefore be re-tabled.

Although in a second reading, normally, no new amendments are tabled, some small changes 
are necessary for clarification and for being consistent with other parts of this regulation. 
Also, for enforcement an additional proposal is needed. The IMPEL–SEAPORT project 
shows the usefulness of regular spot-checking actions/raids on containers in ports on 
shipments to strengthen enforcement.

4. Conclusion

In many aspects the common position of the Council is an improvement in comparison to the 
original Commission proposal. The choice of environment as the single legal base, shows that 
the main aim of the Council is the protection of the environment. This was also the main aim 
of the European Parliament in the first reading. More improvements for the environment can 
be made by banning unjustified shipments, objecting to shipments which have no 
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environmental added value, avoiding sham recovery and having a better enforcement of this 
regulation.

The Commission has the important task to come forward with proposals on the Waste 
Framework Directive and the strategy on Waste Prevention and Recycling. These proposals 
are very important for this regulation in order to give clarity on definitions of disposal and 
recovery. The aim of this is to avoid waste shipment for sham recovery in the future.


