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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 a hulladékokról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelv elfogadása tekintetében
(11406/4/2007 – C6-0000/2008 – 2005/0281(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (11406/4/2007 – C6-0000/2008),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz az első olvasat során1 intézett 
javaslatára vonatkozó álláspontjára (COM(2005)0667),

– 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 (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1a) preambulumbekezdés (új)

(1a) Minden hulladékgazdálkodási 
politika elsődleges céljának a 
hulladékkeletkezés és -kezelés emberi 
egészségre és környezetre gyakorolt 
negatív hatásai minimalizálásának kell 
lennie. A hulladékokkal kapcsolatos 
jogalkotásnak az erőforrások 
felhasználásának csökkentésére kell 
törekednie, és előnyben kell részesítenie a 
hulladékhierarchia alkalmazását.

                                               
1 HL C 287. E, 2007.11.29., 136.o.
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Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (1. módosítás). Ideális esetben 
ennek kellene az elsőnek lennie a preambulumbekezdések sorában, mivel hasznos áttekintést 
nyújt arról, hogy a hulladékgazdálkodás tekintetében a Parlament mit tekint az EU 
kulcsfontosságú célkitűzésének.

Módosítás: 2
(1b) preambulumbekezdés (új)

(1b) A Tanács a közösségi 
hulladékgazdálkodási stratégiáról szóló 
1997. február 24-i állásfoglalásában1

megerősítette, hogy a 
hulladékgazdálkodás legfontosabb 
prioritásának a hulladékkeletkezés 
megelőzésének kell lennie, és hogy az 
újrafelhasználást és az újrafeldolgozást 
kell előnyben részesíteni a hulladék
energetikai hasznosításával szemben, 
amennyiben ezek jelentik a legjobb 
ökológiai lehetőségeket.
1 HL C 76., 1997.3.11., 1.o.

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban megállapított módosítás (1. módosítás). Fontos a 
hulladékhierarchia ezen előzményére való hivatkozást beépíteni a szövegbe annak érdekében, 
hogy a preambulumbekezdés megadhassa e javaslat teljes hátterét.

Módosítás: 3
(2) preambulumbekezdés

(2) A hatodik közösségi környezetvédelmi 
cselekvési program megállapításáról szóló, 
2002. július 22-i 1600/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat felszólít a 
hulladékkal kapcsolatos jogszabályok 
kidolgozására vagy felülvizsgálatára, 
beleértve a hulladék és a nem hulladék 
közötti különbség pontosítását, valamint 
hulladékmegelőzési intézkedések 
kidolgozását.

(2) A hatodik közösségi környezetvédelmi 
cselekvési program megállapításáról szóló, 
2002. július 22-i 1600/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat felszólít a 
hulladékkal kapcsolatos jogszabályok 
kidolgozására vagy felülvizsgálatára, 
beleértve a hulladék és a nem hulladék 
közötti különbség pontosítását, valamint 
hulladékmegelőzési intézkedések 
kidolgozását, beleértve a célok 



PR\705701HU.doc 7/28 PE400.588v01-00

Külső fordítás

HU

meghatározását is.

Indokolás

A preambulumbekezdésekben a célok Parlament általi beépítésére való hivatkozásra a 
teljesség érdekében van szükség .

Módosítás: 4
(21) preambulumbekezdés

(21) A csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról szóló, 1994. december 20-i 
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, az elhasználódott járművekről 
szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló, 2003. január 27-i 
2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, és az elemekről és 
akkumulátorokról, valamint a 
hulladékelemekről és -akkumulátorokról 
szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, 
valamint az egyéb vonatkozó közösségi 
jogszabályokban meghatározott 
újrafeldolgozási és hasznosítási célok 
teljesültének ellenőrzéséhez vagy 
kiszámításához újrafeldolgozott és 
hasznosított hulladéknak kell tekinteni 
azon hulladékokat, amelyek megszűntek 
hulladéknak lenni.

(21) A csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról szóló, 1994. december 20-i 
94/62/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, az elhasználódott járművekről 
szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló, 2003. január 27-i 
2002/96/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, és az elemekről és 
akkumulátorokról, valamint a 
hulladékelemekről és -akkumulátorokról 
szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/66/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, 
valamint az egyéb vonatkozó közösségi 
jogszabályokban meghatározott 
újrafeldolgozási és hasznosítási célok 
teljesültének ellenőrzéséhez vagy 
kiszámításához újrafeldolgozott és 
hasznosított hulladéknak csak az 
újrafelhasználási, újrafeldolgozási vagy 
hasznosítási művelet befejezésekor lehet
tekinteni azon hulladékokat, amelyek 
megszűntek hulladéknak lenni.

Indokolás

Az eredeti bizottsági szöveghez képest megváltozott a közös álláspont szövege azon 
hulladékok tekintetében, amelyek megszűntek hulladékok lenni. Az újrafeldolgozás 
koncepciója integritásának megőrzése érdekében ennélfogva fontos, hogy a hulladékjelleg
végét ne tévesszék össze az újrafeldolgozással, e módosításnak pedig ez a célja.

Módosítás: 5
2. cikk, (1) bekezdés, c) pont

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

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

Indokolás

A Parlament által első olvasatban elfogadott módosítás (a következő módosítások:
15/134/102/123/126). Amennyiben szennyezetlen kitermelt anyagot ugyanazon a helyszínen 
használnak fel újra, az EU közigazgatási hatóságai azt általában nem tekintik hulladéknak. 
Amennyiben ugyanazokat az anyagokat máshol kívánják felhasználni, és ha azt arról a 
helyszínről elviszik, akkor azt változatlanul hulladéknak tekintik. Ez jelentős adminisztrációs 
költséggel és terhekkel jár. A Parlament ennélfogva úgy vélte, hogy célszerű lenne kizárni az 
irányelv hatálya alól a természetben előforduló, azon kitermelt anyagokat, amelyek nem 
szennyezettek, és amelyek természetes állapotukban felhasználhatóak, akár ugyanazon a 
helyszínen, akár másutt.

Módosítás: 6
2. cikk, (1) bekezdés, fa) pont (új)

fa) természetes üledékek és iszap, amelyek
nem hordozzák a III. mellékletben 
meghatározott veszélyes tulajdonságokat.

Indokolás

A Parlament által első olvasatban elfogadott módosítás (a következő módosítások:
15/134/102/123/126). A Parlament véleménye szerint az üledék és iszap víztestből való 
kiemelésének és ugyanazon víztesten belül máshol történő elhelyezésének hulladékkezelésként 
való besorolása nem kivitelezhető és nem jár környezetvédelmi előnnyel sem. A Parlament az 
OECD megközelítését szeretné követni, miszerint az ilyen anyagnak a saját környezetében 
való áthelyezése az újrafelhasználás egyik formája, amelynek révén az nem válik hulladékká.

Módosítás: 7
2. cikk, (2) bekezdés, da) pont (új)

da) a szennyvíziszap, amennyiben azt a 
mezőgazdaságban a környezet, és 
különösen a talaj védelméről szóló, 1986. 
június 12-i 86/278/EGK tanácsi 
irányelvvel1 összhangban használják.
_____
1 HL L 181., 1986.7.4., 6. o. A legutóbb a 
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807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 
36.o.) módosított irányelv

Indokolás
A Parlament által első olvasatban elfogadott módosítás (a következő módosítások: 
15/134/102/123/126) alapján. Az iszap – megfelelő feldolgozást követő – mezőgazdasági célú 
újrafeldolgozását ki kell zárni ezen irányelv hatálya alól, mivel az már a környezet, és 
különösen a talaj védelméről szóló, 1986. június 12-i 86/278/EGK tanácsi irányelv hatálya 
alá tartozik. Az az irányelv kiterjed az iszapnak a talajra, növényekre, állatokra és emberekre 
hátrányos esetleges hatásokat megelőző módon történő feldolgozására. El kell kerülni a két 
irányelv közötti átfedést.

Módosítás: 8
3. cikk, 14. pont

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

14. „hasznosítás”: hulladékkezelési
művelet, amely megfelel az alábbi 
feltételeknek:
1) az eredményeként olyan hulladék 
keletkezik, amely más olyan forrásokat 
helyettesít, amelyeket az üzemben, vagy 
pedig a szélesebb értelemben vett 
gazdaságban vagy az ilyen felhasználásra 
való előkészítés során e feladatra 
használtak volna fel;
2) az eredményeként olyan hulladék 
keletkezik, amely a helyettesítéssel valódi 
célt szolgál;
3) megfelel a 35. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott hatékonysági feltételeknek;
4) csökkenti a környezetre kifejtett átfogó 
negatív hatást, azáltal, hogy más források 
helyettesítésére használnak hulladékot;
5) biztosítja, hogy a termékek 
megfeleljenek az alkalmazandó közösségi 
biztonsági jogszabályoknak és közösségi 
szabványoknak;
6) kiemelkedő prioritást biztosít az emberi 
egészség és a környezet számára, és a 
minimálisra csökkenti a folyamat során a 
veszélyes anyagok keletkezését, átvitelét és 
szétszórását.
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A II. melléklet tartalmazza a hasznosítási 
műveletek nem kimerítő listáját;

Indokolás

Amendment adopted by Parliament at first reading (amendment 127). This is an important 
definition and needs to cover more aspects than the Council's text. The words 'in the plant or 
in the wider economy' are needed, in the rapporteur's view, because otherwise the recovery 
definition would only apply to plants where waste is used to power a process (e.g. cement 
kilns). But in fact many plants produce power and heat for external use (in the 'wider 
economy') in housing schemes ('district heating') or industry or community projects (schools, 
swimming pools). Given the increasing realisation now of the EU's shortage of home grown 
energy, it would be absurd to deny the right of the latter such plants, if energy efficient, to be 
deemed 'recovery' operations. This amendment therefore seeks to take account of the new fact 
of the EU's energy crisis while retaining the Parliament's full definition of recovery.

Módosítás: 9
4. cikk, (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek alapján intézkedéseket lehet 
elfogadni azon feltételek meghatározása 
céljából, amelyeknek teljesülniük kell 
ahhoz, hogy egy adott anyag vagy tárgy 
mellékterméknek és ne a 3. cikk 1. 
pontjában említett hulladéknak minősüljön. 
Ezen intézkedéseket – melyek az irányelv 
kiegészítése által annak nem alapvető 
fontosságú elemei módosítására irányulnak 
– a 36. cikk (2) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

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

Indokolás

A közös álláspont tartalmaz egy, a melléktermékekről szóló új cikket, amelyet a Parlament 
kért (a következő módosítások: 107/121). Ez vitás terület: az előadó véleménye szerint meg 
kell ragadni az alkalmat a melléktermékek hulladék-keretirányelvben történő 
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meghatározására, ahelyett, hogy e kérdésről a döntést egy ismeretlen időpontra halasszák. Az
előadó úgy véli továbbá, hogy nagyobb mértékű egyértelműséget kell biztosítani a szövegnek 
a (2) bekezdésbe történő beillesztésével.

Módosítás: 10
5. cikk, (1) bekezdés, második a. albekezdés (új)

A kritériumok figyelembe veszik az anyag 
vagy tárgy környezeti szempontból 
ártalmas használatának vagy 
szállításának bármely kockázatát, és 
azokat olyan szinten határozzák meg, 
amely biztosítja az emberi egészség és a 
környezet magas szintű védelmét.

Indokolás

Ez a módosítás visszahelyezi a bizottsági javaslat Tanács által törölt szövegét. A Parlament
számára fontos, hogy prioritást biztosítson a kockázat behatárolásának, valamint az emberi 
egészség és a környezet magas szintű védelme elérésének akkor, amikor a hulladék megszűnik 
hulladék lenni.

Módosítás: 11
5. cikk, (3) bekezdés

(3) Az a hulladék, amely az (1) és (2) 
bekezdéssel összhangban megszűnik 
hulladéknak lenni, a 94/62/EK, a 
2000/53/EK, a 2002/96/EK és a 
2006/66/EK irányelvekben, valamint az 
egyéb vonatkozó közösségi 
jogszabályokban meghatározott 
hasznosítási és újrafeldolgozási célok 
alkalmazásában is megszűnik hulladéknak 
lenni.

(3) Az a hulladék, amely az (1) és (2) 
bekezdéssel összhangban megszűnik 
hulladéknak lenni, csak a 94/62/EK, a 
2000/53/EK, a 2002/96/EK és a 
2006/66/EK irányelvekben, valamint az 
egyéb vonatkozó közösségi 
jogszabályokban meghatározott 
hasznosítási és újrafeldolgozási célok 
alkalmazásában bír jelentőséggel, amikor 
az újrafelhasználási, újrafeldolgozási
vagy hasznosítási művelet befejeződik.

Indokolás

Az eredeti bizottsági szöveghez képest ezt a bekezdést kibővítették és enyhén átfogalmazták. E 
módosítás célja, hogy nagyobb mértékű egyértelműséget vezessen be. Az újrafeldolgozás 
koncepciója integritásának megőrzése érdekében fontos, hogy a hulladékjelleg végét ne 
tévesszék össze az újrafeldolgozással, e módosításnak pedig ez a célja.
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Módosítás: 12
5. cikk, (4a) bekezdés (új)

(4a)..........*-ig a Bizottság adott esetben 
javaslatokat tesz annak meghatározására, 
hogy legalább a következő 
hulladékáramok e cikk rendelkezéseinek 
hatálya alá tartoznak-e, és ha igen, milyen 
egyedi rendelkezések vonatkoznak azokra: 
komposzt, töltőanyagok, papír, üveg, fém, 
termékként tovább nem használható 
gumiabroncsok és textilhulladékok.
*5 évvel ezen irányelv hatálybalépése után.

Indokolás

Ezt a módosítást (az első olvasat 45. módosítása) a Tanács helyezte át egy olyan
preambulumbekezdésbe, ahol azt azon dolgok között sorolja fel, amelyeket az irányelvnek 
„egyértelművé kellene tennie” – de nem teszi. Az irányelv lehetőséget kínál a kérdéseket 
egyértelművé tevő olyan jogszabály megteremtésre, amelyre igencsak szükség van. Ezt az 
alkalmat nem szabad elszalasztani. 
A „használtruha” kifejezést most „textilhulladékok”-ra módosították az európai 
hulladékkatalógusnak – a 2000/532/EK bizottsági határozatnak – való megfelelés érdekében.

Módosítás: 13
6. cikk, (2) bekezdés

(2) Egy tagállam akkor is veszélyes 
hulladéknak tekinthet egy hulladékot, ha az 
nem szerepel a hulladékjegyzékben, de 
rendelkezik a III. mellékletben felsorolt 
tulajdonságok egyikével vagy azok közül 
többel. A tagállam minden ilyen esetről 
értesíti a Bizottságot a 34. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott jelentésben, 
és a Bizottság rendelkezésére bocsát 
minden vonatkozó információt. A kapott 
értesítések alapján a jegyzéket 
felülvizsgálják annak érdekében, hogy 
döntsenek annak kiigazításáról.

(2) Egy tagállam akkor is veszélyes 
hulladéknak tekinthet egy hulladékot, ha az 
nem szerepel a hulladékjegyzékben, de 
rendelkezik a III. mellékletben felsorolt 
tulajdonságok egyikével vagy azok közül 
többel. A tagállam minden ilyen esetről 
haladéktalanul értesíti a Bizottságot, és 
azokat rögzíti a 34. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott jelentésben, és a Bizottság 
rendelkezésére bocsát minden vonatkozó 
információt. A kapott értesítések alapján a 
jegyzéket felülvizsgálják annak érdekében, 
hogy döntsenek annak kiigazításáról.

Indokolás

A Parlament által első olvasatban elfogadott módosítás (50. módosítás). A Parlament
rendkívüli prioritást tulajdonít annak biztosításának, hogy a veszélyes hulladékokról szóló 
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irányelv hatályon kívül helyezése ne jelentse a védelmi normák csökkenését. 

Módosítás: 14
6. cikk, (3), (4) és (4a) bekezdés (új)

(3) Amennyiben egy tagállam 
bizonyítékokkal alá tudja támasztani, hogy 
egy adott, a jegyzékben veszélyes 
hulladékként szereplő hulladék nem 
rendelkezik a III. mellékletben felsorolt 
tulajdonságok egyikével sem, a szóban 
forgó hulladékot nem veszélyes 
hulladéknak tekintheti. A tagállam 
minden ilyen esetről értesíti a Bizottságot 
a 34. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
jelentésben, és a Bizottság rendelkezésére 
bocsát minden szükséges bizonyítékot. A 
kapott értesítések alapján a jegyzéket 
felülvizsgálják annak érdekében, hogy 
döntsenek annak kiigazításáról.

(3) Amennyiben egy tagállam 
bizonyítékokkal alá tudja támasztani, hogy 
egy adott, a jegyzékben veszélyes 
hulladékként szereplő hulladék nem 
rendelkezik a III. mellékletben felsorolt 
tulajdonságok egyikével sem, erről 
haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a 
Bizottság rendelkezésére bocsát minden 
szükséges bizonyítékot. A kapott 
értesítések alapján a jegyzéket 
felülvizsgálják annak érdekében, hogy 
döntsenek annak kiigazításáról.

(4) A jegyzék – a (2) és (3) bekezdés 
értelmében történő kiigazításáról szóló 
döntés meghozatala érdekében történő –
felülvizsgálatára vonatkozó intézkedéseket, 
amelyek ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányulnak, a 36. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(4) A jegyzék – a (2) és (3) bekezdés 
értelmében történő kiigazításáról szóló 
döntés meghozatala érdekében történő –
felülvizsgálatára vonatkozó intézkedéseket, 
amelyek ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányulnak, a 36. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(4a) A tagállamok a jegyzék 
kiigazításának elfogadását követően a 
hulladékot tekinthetik nem veszélyes 
hulladéknak is.

Indokolás

Ez a módosítás újból bevezeti az első olvasat 51. és 172. módosítását. A módosítás első része 
a Parlament azon aggályához kapcsolódik, hogy tartsák fenn a védelem és a jelentés magas 
szintjét. A második rész a szükséges egyértelművé tételt képviseli.

Módosítás: 15
7. cikk, (1) bekezdés
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(1) A hulladék megelőzésének és
hasznosításának megerősítése érdekében a 
tagállamok jogalkotási vagy nem 
jogalkotási intézkedéseket hozhatnak, 
ezáltal biztosítva, hogy a termékek 
fejlesztésével, előállításával, 
feldolgozásával, kezelésével vagy 
eladásával hivatásszerűen foglalkozó 
természetes vagy jogi személy (a termék 
gyártója) kiterjesztett gyártói felelősséggel 
rendelkezzék.

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

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

Az ilyen intézkedések többek között a 
visszavitt termékek és a termékek 
használata után visszamaradó hulladék 
átvételét, az utólagos 
hulladékgazdálkodást, továbbá az e 
tevékenységekért vállalt pénzügyi 
felelősséget foglalhatják magukban. Ezen 
intézkedések közé tartozhat a nyilvánosan 
hozzáférhető információ biztosításának 
kötelezettséget is, amennyiben a termék 
újrafelhasználható és újrafeldolgozható.

Indokolás

Ez a módosítás az első olvasatban elfogadott, a Tanács jelenlegi szövegéhez igazított
módosításon (35. és 37. módosításon) alapul. A Tanács szövege az ilyen intézkedéseket 
választhatóvá teszi, míg a Parlament – a régi 5. cikkhez fűzött módosításában – úgy véli, hogy 
azoknak kötelezőknek kellene lenniük. A Parlament elsőbbséget tulajdonít annak, hogy a 
nyilvánosság vegyen részt az újrahasznosítási és újrafeldolgozási folyamatokban.

Módosítás: 16
7. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A tagállamok megfelelő 
intézkedéseket tesznek a javítást és az 
újrafelhasználást lehetővé tevő 
létesítmények és az elkülönített gyűjtést, 
valamint az életciklusuk végén a termékek 
felelős módon történő visszavételét és 
ártalmatlanítását végző létesítmények 
létrehozásának ösztönzése érdekében.
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Indokolás

A Parlament által első olvasatban elfogadott módosítás (35. módosítás) alapján. A Parlament 
úgy vélte, hogy erre a szövegre van szükség a javító és újrahasznosító létesítmények iránti 
támogatásának megerősítése érdekében.

Módosítás: 17
7. cikk, (4a) bekezdés (új)

(4a) A tagállamok beszámolnak a 
Bizottságnak e cikk végrehajtásáról. A 
Bizottság a tagállamok által szerzett 
tapasztalatok alapján felméri az egyes 
hulladékáramokkal kapcsolatos, kibővített 
gyártói felelősségi rendszerek EU-s szintű 
bevezetésének célszerűségét.

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban áthelyezett módosítás (35. módosítás). A gyártói 
felelősség nyomon követésének folyamatosnak kell lennie az ilyen rendszerek 
hatékonyságának biztosítása érdekében.

Módosítás: 18
7a. cikk (új)

7a. cikk
A hulladék megelőzése

A tagállamok – az 1. és 11. cikkel 
összhangban – megtesznek valamennyi 
szükséges intézkedést teljes 
hulladéktermelésüknek 2012-ig a 2009-es 
teljes éves hulladéktermelésükhöz képest 
történő stabilizálására. 
A stabilizáció azt jelenti, hogy a 
stabilizációs időszak kezdetéhez képest 
nem következhet be növekedés.
A 26. cikkben előírt intézkedések 
szükséges előfeltételeként és valamennyi 
érdekelttel folytatott konzultációt követően 
a Bizottság adott esetben javaslatokat 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a tagállamok megelőzési 
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intézkedéseinek támogatásához szükséges 
intézkedésekre vonatkozóan, amelyek a 
következőkre terjednek ki:
a) 2009-ig egy olyan mutatókat tartalmazó 
jegyzék, amely lehetővé fogja tenni a 
tagállamok számára, hogy nyomon 
kövessék, értékeljék és jelentsék a 
hulladékmegelőzési programjaik és 
intézkedéseik alakulását;
b) 2010-ig olyan környezetbarát 
terméktervezési politika kialakítása, amely 
mind a hulladékkeletkezéssel, mind pedig 
a hulladékban meglévő veszélyes anyagok 
jelenlétével foglalkozik, a tartós, 
újrahasznosítható és újrafeldolgozható 
termékekre összpontosító technológiák 
előmozdítása érdekében;
c) 2010-ig további mennyiségi és minőségi 
hulladékcsökkentési célkitűzések 
meghatározása 2020-ra, a rendelkezésre 
álló legjobb gyakorlat alapján;
d) 2010-ig európai szintű, további 
támogatási intézkedésekre vonatkozó 
cselekvési terv kidolgozása, amely 
különösen törekszik a jelenlegi fogyasztási 
modellek megváltoztatására.

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban megállapított módosítás (37. módosítás). A Parlament
rendkívüli prioritást tulajdonít az ilyen – a hulladék megelőzésére és újrafeldolgozására 
irányuló – célok elfogadásának.

Módosítás: 19
8a. cikk (új)

8a. cikk
Újrafelhasználás és újrafeldolgozás

(1) A tagállamok intézkedéseket tesznek a 
termékek újrafelhasználásának 
előmozdítására, különösen akkreditált 
újrafelhasználási és javítási hálózatok 
létrehozásán és támogatásán keresztül, 
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valamint – szükség esetén – a vonatkozó 
feldolgozási és termékstandardok 
megállapításával.
A tagállamok az újrafelhasználás 
előmozdítására más intézkedéseket is 
tehetnek, mint például gazdasági 
eszközök, beszerzési kritériumok, 
mennyiségi célkitűzések vagy bizonyos 
termékek forgalomba hozatalával 
kapcsolatos tilalmak alkalmazása.

(2) Az ezen irányelv célkitűzéseinek való 
megfelelés, valamint a magas 
forráshatékonysági szinttel működő,
újrahasznosító társadalom irányába való 
elmozdulás érdekében a tagállamok 
megteszik a következő célok eléréséhez 
szükséges intézkedéseket:

a) 2020-ig a háztartási hulladék 
újrafelhasználására és újrafeldolgozására 
való előkészítését súlyban minimum 50%-
ra kell növelni;
b) 2020-ig az építési és bontási hulladék 
újrafelhasználására és újrafeldolgozására 
való előkészítését súlyban minimum 70%-
ra kell növelni.

A 2000–2005-ös Eurostat-adatok szerint 
bármely kategóriában kevesebb mint 5%-
ot újrafeldolgozó vagy hivatalos 
számadatokkal nem rendelkező országok 
számára e célok elérésére további ötéves 
időszak engedélyezhető.

Az Európai Parlament és a Tanács 
legkésőbb 2015. december 31-ig újból 
megvizsgálja az a) és b) pontjában említett 
célokat és a Bizottságnak – adott esetben 
javaslattal kísért – jelentése alapján 
fontolóra veszi az ipari hulladékra 
vonatkozó célok meghatározását. A 
Bizottság a jelentésében figyelembe veszi a
hulladékkezeléssel kapcsolatos 
tendenciákat és a célok megállapításának 
környezeti hatásait.
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Az előállított adatok jellemzőinek és 
benyújtásának harmonizálása, továbbá az 
adatok összehasonlíthatóvá tétele 
érdekében a tagállamok azokat a 
hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló, 
2002. november 25-i 2150/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1

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

Indokolás

A jelenlegi helyzetben az irányelvtervezet nem fejezi ki megfelelően a tematikus stratégiában 
kifejezésre juttatott prioritásokat: e módosítás – amely az első olvasat következő módosításain 
alapul: 38/108/157/140/141 – célja ennek orvoslása. A módosítás (2) bekezdését azonban 
átfogalmazták az Európai Bizottságtól érkező új információk tükrében.

Módosítás: 20
9. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy ha a 8. cikk 
(1) bekezdésével összhangban nem kerül 
sor hasznosításra, a hulladékot 
ártalmatlanítási műveleteknek vetik alá.

A tagállamok biztosítják, hogy ha a 8. cikk 
(1) bekezdésével összhangban nem kerül 
sor hasznosításra, a hulladékot 
biztonságos, a 10. cikk célkitűzéseinek 
megfelelő ártalmatlanítási műveleteknek 
vetik alá.

A tagállamok tiltják a hulladékok 
ellenőrizetlen elvezetését, lerakását vagy 
ellenőrizetlen ártalmatlanítását.
Az I. mellékletben D 11 (Hulladékégetés a 
tengeren) és D7 (Bevezetés tengerbe vagy 
óceánba, beleértve a tengerfenéken 
történő elhelyezést is) pont alapján 
besorolt ártalmatlanító műveletek végzése 
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tilos.

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítás (39. és 158. módosítás). E 
módosításra a hulladékártalmatlanítás teljes lefedettsége érdekében van szükség. Kifejezetté 
kell tenni, hogy tilos a tengeren történő hulladékégetés és a hulladék tengerbe vagy óceánba 
való bevezetése, beleértve a tengerfenéken történő elhelyezést is.

Módosítás: 21
11. cikk, (1) bekezdés, bevezető rész és a) pont

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

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

a) megelőzés; a) megelőzés és csökkentés;

Indokolás

A Parlament által első olvasatban elfogadott módosítás (a következő módosítások:101/14). A 
módosításra azért van szükség, hogy a hierarchia alkalmazása biztosabbá és átfogóbbá 
váljon.

Módosítás: 22
11. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

(2) Az (1) bekezdésben említett 
hulladékhierarchia alkalmazásakor a 
tagállamok intézkedéseket tesznek azon 
lehetőségek ösztönzésére, amelyek a 
legjobb általános környezeti eredményt 
hozzák. Ez az egyes hulladékáramok 
esetében megkövetelheti a hierarchiától 
való eltérést, amennyiben ezt indokolja az 
ilyen hulladék keletkezése és az azzal való 
gazdálkodás által gyakorolt általános 
hatásokra vonatkozó életciklus-szemlélet.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
hulladékhierarchia alkalmazásakor a 
tagállamok intézkedéseket tesznek azon 
lehetőségek ösztönzésére, amelyek a 
legjobb általános környezeti eredményt 
hozzák. Ez az egyes hulladékáramok 
esetében megkövetelheti a hierarchiától 
való eltérést, amennyiben ezt indokolja az 
ilyen hulladék keletkezése és az azzal való 
gazdálkodás által gyakorolt általános 
hatásokra vonatkozó életciklus-szemlélet.
A tagállamok biztosítják, hogy ez teljes és 
átlátható folyamat legyen, amelynek során 
betartják a polgárokkal és érdekeltekkel 
folytatott konzultációra és részvételükre 
vonatkozó nemzeti tervezési szabályokat.
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Indokolás

A Parlament által elfogadott, átdolgozott módosítás (a következő módosítás: 101/14). Az 
átdolgozás fenntartja a folyamatban a széles körű nyilvános részvétel elgondolását.

Módosítás: 23
14a. cikk (új)

14a. cikk
A veszélyes hulladék nyomon 
követhetősége és ellenőrzése
Az ezen irányelvben a veszélyes 
hulladékra vonatkozóan meghatározott 
rendelkezésekkel összhangban a 
tagállamok megteszik az annak 
biztosításához szükséges intézkedéseket, 
hogy a veszélyes hulladék termelése, 
gyűjtése és szállítása, valamint annak 
tárolása és kezelése a környezet és az 
emberi egészség számára optimális 
védelmet, az üzemeltetők, ipari helyszínek 
és személyek számára biztonságot biztosító 
feltételek mellett történjen, beleértve azt, 
hogy legalább a bármely veszélyes 
hulladéknak a termeléstől a végső 
rendeltetésig történő nyomon 
követhetőségét és ellenőrzését, valamint a 
kezelése során a megfelelő 
kockázatértékelést biztosító intézkedéseket 
hozzanak.

Indokolás

A Parlament által első olvasatban elfogadott módosítás (52. módosítás). A Parlament 
rendkívüli prioritást tulajdonít annak biztosításának, hogy a veszélyes hulladékokról szóló 
irányelv hatályon kívül helyezése ne jelentse a védelmi normák csökkentését.

Módosítás: 24
21. cikk, b) pont

b) a hulladék hasznosítása. b) a nem veszélyes hulladék hasznosítása.
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Indokolás

A Parlament által az első olvasatban elfogadott 161. módosításon alapuló módosítás. A
veszélyes hulladék kezelését mindenkor az engedélyezésre vonatkozó követelményektől kell 
függővé tenni. Ennélfogva egyértelművé kell tenni, hogy az itt szereplő mentesség ne 
vonatkozzon a veszélyes hulladékot kezelő létesítményekre.

Módosítás: 25
26. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

(1) A tagállamok az 1. és 11. cikknek 
megfelelően legkésőbb … -ig 
hulladékmegelőzési programokat hoznak 
létre.

(1) A tagállamok az 1., a 7a. és a 11. 
cikkel összhangban megteszik a teljes 
hulladéktermelésük stabilizálásához 
szükséges valamennyi intézkedést. A 
stabilizáció azt jelenti, hogy a stabilizációs 
időszak kezdetéhez képest nem 
következhet be növekedés. A tagállamok 
első lépésként az 1., a 7a és a 11. cikknek 
megfelelően legkésőbb … -ig 
hulladékmegelőzési programokat hoznak 
létre..

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban áthelyezett módosítás (69. módosítás) és új információk 
alapján. A Parlament rendkívüli prioritást tulajdonít a hulladékmegelőzésre és -
újrafeldolgozásra vonatkozó célok elfogadásának.

Módosítás: 26
26. cikk, (3) és (4) bekezdés

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

(3) A tagállamok meghatározzák a 
megfelelő konkrét minőségi és mennyiségi 
célokat e programokon belül, legalább a 
hulladék 2012-ig történő stabilizálásának
kiindulási, majd a hulladék-előállítás 
2020-ig – a 7a. cikkben meghatározottak 
szerint – történő jelentős csökkentésének
célpontja alapján.

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

(4) A hulladékmegelőzési intézkedések 
mutatóit a 36. cikk (3) bekezdésében 
említett szabályozási eljárással 
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elfogadni. összhangban fogadják el annak 
érdekében, hogy a tagállamok számára 
lehetővé váljon e célok elérése, valamint a 
hulladékmegelőzési programjaik és 
intézkedéseik nyomon követése, értékelése 
és jelentése.

Indokolás

A Parlament által az első olvasatban áthelyezett módosítás (69. módosítás) és új információk 
alapján. A Parlament rendkívüli prioritást tulajdonít a hulladékmegelőzésre és -
újrafeldolgozásra vonatkozó célok elfogadásának.

Módosítás: 27
26. cikk, (5) bekezdés

(5) A Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki 
annak érdekében, hogy a tagállamoknak a 
programok előkészítésében segítséget 
nyújtson.

(5) A Bizottság létrehozza a 
hulladékmegelőzésre vonatkozó legjobb 
gyakorlattal kapcsolatos információcsere-
rendszert és iránymutatásokat dolgoz ki 
annak érdekében, hogy a tagállamoknak a 
programok előkészítésében segítséget 
nyújtson.

Indokolás

Az első olvasatban áthelyezett módosítás (69. módosítás). Egy ilyen rendszer lehetővé tenné a 
hatóságok számára, hogy egy másik tagállamban megtett hatékony intézkedésekből ihletet 
merítsenek. 

Módosítás: 28
27. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
hulladékgazdálkodási terveket és a 
hulladékmegelőzési programokat legalább 
hatévente értékeljék és adott esetben 
módosítsák.

A tagállamok a hulladékmegelőzési 
programokat rendszeresen értékelik és 
legalább ötévente felülvizsgálják. Az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség
éves jelentésében szerepelteti az ilyen 
programok teljesítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos előrehaladás 
értékelését.

Indokolás

Az EEA-t is be kell vonni a folyamatba, hogy segítsen megállapítani a Bizottságnak és a 
Parlamentnek, hogy mi történik folyamatosan e téren. A tagállamok könnyedén kijátszhatják a 



PR\705701HU.doc 23/28 PE400.588v01-00

Külső fordítás

HU

felügyeletet azzal, hogy egyszerűen késleltetik jelentéseiknek a Bizottsághoz való benyújtását. 
A 91/692/EGK irányelv értelmében a tagállamoknak a hulladékokról szóló, meglévő 
keretirányelvre vonatkozó időszakos jelentéseiket 2004. szeptember 30-ig kellett benyújtaniuk. 
Ezt 2004. december 31-ig mindössze 9 tagállam tette meg. Ezek a következők: Németország, 
Dánia, Görögország, Finnország, Portugália, Svédország, Csehország, Szlovénia és 
Szlovákia. A módosítás az első olvasat 71. módosítását helyezi vissza.

Módosítás: 29
29a. cikk (új)

29a. cikk
Kiegészítő intézkedések

A Bizottság ...*-ig jelentést dolgoz ki az 
olyan intézkedések megfontolása céljából, 
amelyek hatékonyabban járulhatnak 
hozzá az 1. és 11. cikkben meghatározott 
célkitűzések teljesüléséhez. A jelentést a 
befejezését követő hat hónapon belül, 
adott esetben javaslatokkal együtt nyújtják 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.
A jelentés különösen az alábbiakat veszi 
fontolóra:
a) szükséges-e a II. mellékletet módosítani 
az alábbiak érdekében:
i. azon esetek mellőzése, amikor a 
felsorolt műveletek nem eredményezik azt, 
hogy a hulladék elegendően magas 
aránya az 1á. cikkben meghatározott 
célkitűzéssel összhangban lévő, hasznos 
célt szolgáljon,
ii. azon esetek meghatározása, amikor a 
hulladéknak a hasznosítási művelet 
részeként ártalmatlanított anyagon felül 
felhasznált, meghatározott arányát meg 
kell határozni annak biztosítása 
érdekében, hogy az 1. cikkben 
meghatározott célkitűzés teljesüljön,
iii. különféle energiahatékonysági szint 
vagy szintek meghatározása az R1. 
hasznosítási műveletekkel kapcsolatban,
iv. bármely hivatkozásnak a műszaki és 
tudományos előrehaladás ismeretében 
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való kiigazítása;
b) az I. mellékletet módosítani kell-e az 
alábbiak érdekében:
i. a II. mellékletből kimaradt bármely 
művelet hozzáadása,
ii. bármely hivatkozásnak a műszaki és 
tudományos előrehaladás ismeretében 
való kiigazítása; és
c) a meghatározott ártalmatlanítási vagy
hasznosítási műveletekre vonatkozó 
minimumelőírások meghatározása hozzá 
fog-e járulni a 10. cikkben szereplő 
célkitűzések eléréséhez.
Az erre a jelentésre vonatkozó 
követelmény nem akadályozza meg a 
Bizottságot abban, hogy időközben 
javaslatokat tegyen.
* Két évvel ezen irányelv hatálybalépése után.

Indokolás

Reintroduces amendment 61 adopted in first reading. The proposal includes numerous 
references to the commitology procedure which leaves several important areas subject to 
amendment without proper scrutiny. This amendment would remedy this by requiring the 
Commission to report on several important areas with the intention that they would then be in 
a position to come forward with new proposals for the Parliament and Council to consider. 
The Commission must have in mind specific proposals already for the areas where it has 
proposed comitology procedures and it should therefore be in a position to bring these 
forward quickly. This should not prevent change in the interim, as the amendment makes 
clear that the Commission can come forward with its own proposals in the interim.

Módosítás: 30
32. cikk, (1) bekezdés

(1) A 20. cikk (1) bekezdésében említett 
létesítmények vagy vállalkozások, a 
veszélyes hulladékok termelői és a 
veszélyes hulladékot foglalkozásszerűen 
gyűjtő és szállító vagy a veszélyes hulladék 
kereskedőiként és közvetítőiként eljáró 
létesítmények és vállalkozások 
nyilvántartást vezetnek a hulladék 
mennyiségéről, tulajdonságairól, 

(1) A 20. cikk (1) bekezdésében említett 
létesítmények vagy vállalkozások, a 
veszélyes hulladékok termelői és a 
veszélyes hulladékot foglalkozásszerűen 
gyűjtő és szállító vagy a veszélyes hulladék 
kereskedőiként és közvetítőiként eljáró 
létesítmények és vállalkozások időrendi 
nyilvántartást vezetnek a hulladék 
mennyiségéről, tulajdonságairól, 
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eredetéről, és ahol az lényeges, rendeltetési 
helyéről, gyűjtési gyakoriságáról, szállítási 
módjáról és kezelési módszeréről és ezeket 
az információkat kérésre az illetékes 
hatóságok rendelkezésére bocsátják. 

eredetéről, és ahol az lényeges, rendeltetési 
helyéről, gyűjtési gyakoriságáról, szállítási 
módjáról és kezelési módszeréről és ezeket 
az információkat kérésre az illetékes 
hatóságok rendelkezésére bocsátják. 

Indokolás

A Parlament által első olvasatban elfogadott módosítás (74. módosítás). A Parlament 
rendkívüli prioritást tulajdonít annak biztosításának, hogy a veszélyes hulladékokról szóló 
irányelv hatályon kívül helyezése ne jelentse a védelmi normák csökkenését.

Módosítás: 31
32. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

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

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

Indokolás

A Parlament által első olvasatban elfogadott módosítás (74. módosítás). A Parlament 
rendkívüli prioritást tulajdonít annak biztosításának, hogy a veszélyes hulladékokról szóló 
irányelv hatályon kívül helyezése ne jelentse a védelmi normák csökkenését.
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INDOKOLÁS

Az Európai Parlament az első olvasatban elfogadta az irányelvtervezet néhány fontos 
módosítását. Most ragaszkodik ezek fennmaradásához a második olvasatban.
Ez e kategóriába tartozó, kulcsfontosságú módosítások a következők: az újrafeldolgozásra és 
a hulladékmegelőzésre vonatkozó célok bevezetése, valamint főszabályként ragaszkodás az 
ötlépcsős hulladékhierarchiához.

A Tanács törölte a célokra vonatkozó valamennyi hivatkozást, de az Előadó módosított 
formában visszaállította a Parlament módosításait, a Bizottsággal folytatott konzultációt 
követően. A változások célja, hogy elfogadhatóbbá tegye a szövegeket a Tanács számára, 
valamint hogy a hulladékmegelőzési célok és az ipari hulladékok újrafeldolgozásának célja 
terén figyelembe vegye a szilárd statisztikai alapon való eljárás szükségességét. Az előadó és 
a bizottság véleménye szerint helytelen lenne elszalasztani az arra kínálkozó alkalmat, hogy 
az irányelv többet nyújtson, mint fogalommeghatározások sorát. Fontos, hogy valós kapcsolat 
legyen közte és az újrafeldolgozással és a megelőzéssel kapcsolatban a hulladékról szóló 
tematikus stratégiában meghatározott törekvések között. A célok nélkül ilyen kapcsolat 
valójában nem létezik.

Kétségtelen, hogy a Parlament és a Tanács között egy másik vitára fog sor kerülni az 
ötlépcsős hulladékhierarchia alkalmazásának terjedelméről, valamint arról, hogy attól miként 
lehet majd eltérni. A Parlament a hierarchiát „főszabályként” kívánja alkalmazni, a Tanács 
pedig az „irányadó elv” kifejezést részesíti előnyben. Az előadó nincs teljesen meggyőződve 
arról, hogy a helyi szintű küzdelemben a két kifejezés közötti finom különbséget mindenkor 
meg fogják érteni. A kérdés kulcsfontosságú vonatkozása az, hogy az irányelvnek 
egyértelművé kell tennie, hogy a hierarchiától való eltérésre nem kerülhet sor esetenként, 
hanem annak egy szabályozott eljárás részeként kell történnie. A Parlament eredeti 
módosítása az eltérési folyamatot indokolatlanul összetetté tette: az előadó azt azon az alapon 
egyszerűsítette, hogy a nyilvánosság részvételére vonatkozó nemzeti eljárásokat kell 
alkalmazni.
Az irányelv egy másik fontos célja az, hogy egyértelmű különbséget tegyen a között, hogy mi 
minősül a hulladék „hasznosítás”-ának és mi annak „ártalmatlanítás”-ának, mivel a Bíróság 
ítéletei a kérdést kétségessé tették. Az első olvasatban elfogadott módosítások tartalmazták a
„hasznosítás” egy olyan fogalommeghatározását, amely bizonyos energiahatékonysági 
kritériumok teljesítése mellett terjesztené ki a hulladékból energiát előállító üzemek 
kijelölését: az energia hulladékból történő biztosításának elgondolását ellenző első olvasatbeli
módosításokat nem fogadták el. Elfogadtak azonban egy módosítást, amely törölte a II. 
mellékletben szereplő energiahatékonysági képlettervezetet. Ez lett volna a mérföldköve 
annak meghatározásának, hogy mely hulladékból energiát előállító üzemek minősülhetnek 
„hasznosítási" műveleteknek.

Az előadó úgy véli, hogy a hulladékból energiát előállító üzemek fontos részt vállalhatnak a –
másként szemétlerakóba kerülő – lakossági hulladék kezelésében. Az előadó úgy véli 
továbbá, hogy a hulladék potenciálisan fontos üzemanyag egy olyan időben, amikor az EU 
energiaválsággal néz szembe és egyre jobban függ a bizonytalan külföldi üzemanyag-
forrásoktól. A mi hulladékunk legalább itthoni termés. Abból hő és energia állítható elő. 
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Számos tagállami tapasztalat azt mutatja, hogy a hulladékból származó energia kiegészítheti 
az újrafeldolgozást, nem pedig megszünteti azt. Minden bizonnyal kívánatos fejlemény lenne 
egy olyan energiahatékonysági képlet alkalmazása, amelynek a „hasznosító” üzemeknek meg 
kell felelniük. Egy ilyen képlet mindenekelőtt létfontosságú ösztönzőt nyújtana az új 
üzemeket építőknek az energiahatékonyság prioritásként történő kezelésére.
Az előadó számára az is nyilvánvaló, hogy van néhány olyan európai parlamenti képviselő, 
aki gyökeresen ellenzi a hulladékból energiát előállító üzemek elgondolását, és aki soha 
semmilyen formában nem fogja megszavazni azokat. Vannak – főként a hulladékaik 
szemétlerakóból való eltérítésének még mindig korai szakaszaiban járó országokból származó 
– olyan európai parlamenti képviselők, akik attól tartanak, hogy a hulladékból származó 
energia országaikban a hulladékgazdálkodási folyamat domináns elemévé válhat, és hogy ez 
azután eltántorítana az újrafeldolgozásba, újrafelhasználásba és a megelőzésbe való 
befektetéstől. 
Ez az a pont, ahol annyira fontos az, hogy a Parlament kitartson az újrafeldolgozási és
megelőzési célok elfogadása mellett. A tagállamok azt akarják, hogy az európai parlamenti 
képviselők ismerjék el, hogy a hulladékból származó energia minősülhet „hasznosítás”-nak. E 
vita megnyeréséhez meg kell érteniük, hogy az európai parlamenti képviselők csak akkor 
fogják ennek elfogadását megszavazni, HA biztosítják őket arról, hogy az újrafeldolgozási és
megelőzési célok szerepelni fognak az irányelvben. Az ilyen célok biztosítékot jelentenek az 
ellen, hogy a hulladékból származó energia váljon a hulladékgazdálkodás domináns 
eszközévé.
A Parlament az első olvasatban elfogadta a Bizottság megfelelően kezelt hulladék 
újrahasznosított termékké való alakítására irányuló javaslatainak javításait. Az európai 
parlamenti képviselők azzal foglalkoztak, hogy – „A hulladékstátusz megszűnése” fejezetben 
– egyértelműbben mutassák az utat a komposztra, töltőanyagokra, papírra, üvegre, fémre, 
termékként tovább nem használható gumiabroncsokra, és textilhulladékokra vonatkozó 
előírásokról szóló jogalkotási javaslatok szükségessége felé. Ezen esetekben az alkalmazandó 
szabályok egyértelművé tétele óriási segítséget nyújtana az újrafeldolgozás felé való 
elmozdulásban. Ezen a ponton szégyen, hogy a Tanács elvesztette a hidegvérét és a kérdést a 
preambulumbekezdésekbe szorította. Az előadó sürgősebb konkrét intézkedést akar és a 
kérdést visszautalta az irányelv szövegébe.
A Tanács merész volt a melléktermékek kérdésében és a 4. cikkbe egy fogalommeghatározást
vett fel. A Parlamentben lobbizókat teljesen megosztja a kérdés. Az előadó úgy véli, hogy a 
fogalommeghatározással kapcsolatos megállapodásra vonatkozó ezen alkalmat meg kellene 
ragadni és nem szabadna egy későbbi, ismeretlen időpontra halasztani.
Az irányelv két már meglévő irányelvet – a veszélyes hulladékról és a fáradt olajokról szóló
irányelvet – veszi át. Sok kolléga aggódott amiatt, hogy a hulladékokról szóló keretirányelv a 
veszélyes hulladékokról szóló, meglévő irányelv túl sok vonatkozását nem vette át. Az előadó
– ennek orvoslása érdekében – ennélfogva javasolta az első olvasatban javasolt néhány 
módosítás visszahelyezését. Amikor az irányelv először megjelent, úgy tűnt, mintha 
veszélyeztethetné a fáradtolaj-tüzelésű kazánok érdekeit: az előadó elégedett azzal, hogy a 
közös álláspont most a megfelelő hangot üti meg e kérdéssel kapcsolatban. Az előadó üdvözli 
a Tanács biohulladékra vonatkozó szövegét és felhívja a figyelmet azokra az apróbb 
kiegészítésekre, amelyeket – szerinte – a gyártói felelősség tárgyában még meg kellene tenni.
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Az előadó reméli, hogy a végül majd kialakuló irányelv elég egyértelmű lesz ahhoz, hogy a 
továbbiakban elkerülhető legyen az Európai Bírósághoz való fordulás. A biztonságos és 
fenntartható hulladékgazdálkodás fontos kérdés mindannyiunk számára. Tényleg meg kell 
próbálnunk, hogy ezúttal ezt helyesen szabályozzuk. 
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