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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

*** Hozzájárulás
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 a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

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

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. 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 hulladékra vonatkozó statisztikáról szóló 2150/2002/EK rendeletnek a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0777 – C6-0456/2007 – 2007/0271(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0777),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 285. cikkének (1) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6-
0456/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb hozza nyilvánosságra a 
2150/2002/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésében említett jelentést;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb hozza nyilvánosságra a 
2150/2002/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésében említett jelentést a jelentési 
kötelezettségekben fellépő átfedések elkerülése végett;;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb nyújtson be további jelentéseket és 
javaslatokat a 2150/2002/EK rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően benyújtottak 
nyomon követésére a 4. cikk (3) és az 5. cikk (1) bekezdésében említett kísérleti 
tanulmányok előrehaladásáról;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk 2 a pont (új)
a 2150/2002/EGK rendelet
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. a 4. cikk (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:
„(3) A Bizottság, a tagállamok által 
végrehajtandó kísérleti tanulmányokat 
célzó programot dolgoz ki az (1) 
bekezdés b) pontjában említett 
gazdasági tevékenységeknél képződő 
hulladékokra vonatkozóan. A kísérleti 
tanulmányok célja olyan rendszeres 
adatgyűjtési módszer kidolgozása, amely 
a közösségi statisztikáknak a 322/97/EK 
rendelet 10. cikkében megállapított 
alapelvein alapul.
A Bizottság a kísérleti tanulmányok 
elvégzéséhez szükséges költségeket akár 
100%-ban finanszírozza. A kísérleti 
tanulmányok eredményei alapján a 
Bizottság elfogadja a szükséges 
végrehajtási intézkedéseket. A szóban 
forgó rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítását szolgáló 
intézkedéseket a 7. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően 
fogadják el.”

Or. en
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INDOKOLÁS

A javaslat háttere és célja

A hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló 2150/2002/EK rendelet 2002. december 29-én 
lépett hatályba.
Ahhoz, hogy az új komitológiai eljárást (ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás) alkalmazni 
lehessen olyan, a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alapján elfogadott jogi 
aktusokra, melyek már hatályban vannak, ezeket a jogi aktusokat az alkalmazandó 
eljárásokkal összhangban ki kell igazítani a 2006/512/EK határozatról szóló európai 
parlamenti, tanácsi és bizottsági együttes nyilatkozattal összhangban. A jelen bizottsági 
javaslat célja ezért az, hogy a hulladékra vonatkozó statisztikákról szóló rendelet 
rendelkezéseit hozzáigazítsa az új komitológiai eljáráshoz, ahol szükséges.
A jelenlegi javaslat szerint arra kell felhatalmazni a Bizottságot, hogy megállapítsa a 
megfelelő minőségértékelési kritériumokat és a minőségre vonatkozó jelentések tartalmát, 
végrehajtsa a kísérleti tanulmányok eredményeit és kiigazítsa a mellékletek tartalmát. Mivel 
ezek általános hatályú intézkedések és a 2150/2002/EK rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására – ideértve a rendelet új, nem alapvető fontosságú elemek 
beillesztésével történő kiegészítését – irányulnak, az intézkedéseket az 1999/468/EK tanácsi 
határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Az előadó javaslata
Némely esetben a régi szabályozási eljárást megtartották, két esetben pedig az előadó a 
javaslat módosítását javasolja annak érdekében, hogy a kísérleti tanulmányok és az 
eredmények elérésére vonatkozó intézkedések tanulságai alapján a végrehajtási intézkedések 
elfogadása is összhangba kerüljön a 3. cikk (2) és (3) bekezdésével (a 4. cikk (3) 
bekezdésében hivatkozott intézkedések) az új komitológiai eljárás szerint.

A különböző késedelmekkel kapcsolatos megjegyzések 
Az előadó ugyancsak meg szeretné ragadni ezt a lehetőséget, hogy rámutasson: a rendelet 
végrehajtását és nyomon követését tekintve bizonyos késedelmek észlelhetők. Megemlíthető 
például, hogy az eredmények tagállamok általi elküldése megfelelő formátumának 
megállapítására vonatkozó végrehajtási intézkedések1, ahogy az a 6. cikkben szerepel, 5 
hónap késedelmet szenved – a Bizottságnak a 8. cikk (1) bekezdésében szereplő jelentése a 
minőségről és a vállalkozásokra háruló teherről még mindig nem áll rendelkezésre (a határidő 
2007. december 29. volt) – a Bizottságnak a jelentési kötelezettségek közötti átfedések 
megszüntetéséről szóló, a 8. cikk (2) bekezdésében szereplő jelentését és az azt követő 
javaslatokat nem küldték meg a Parlament és a Tanács számára.

A Bizottságnak a 8. cikk (3) bekezdésében említett, a 4. cikk (3) bekezdésében és az 5. cikk 
(1) bekezdésében2 szereplő, a kísérleti tanulmányok előrehaladásáról szóló jelentését 2005. 
május 31-én publikálják (szintén 5 hónappal a határidő után) A jelentés tartalmát illetően a 

                                               
1 A Bizottság 2005. május 24-i 782/2005/EK rendelete.
2 COM(2005)2230 publikálva: 2005. május 31.
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következő következtetésekre jutottunk:

A hulladékexporttal és -importtal kapcsolatos statisztikákról szóló kísérleti tanulmányok első 
eredményei azt mutatják, hogy bár a külkereskedelmi statisztikákat a legjobb forrásnak 
tekintik, mégsem nyerhető belőlük teljes körű adatállomány, amelyet a hulladékszállítási 
rendeletbe tartozó adatok kiegészítésére lehetne használni. Számos olyan hulladékkategória 
esetében, amelyről statisztikát kell készíteni, a konkrét megoldást még nem találták meg, és 
ezért további tanulmányokra lenne szükség.
Ami a mezőgazdasági, valamint a vadászatból, erdészetből és halászatból származó 
hulladékkal kapcsolatos statisztikákat illeti, a feldolgozási folyamatok széles skáláját kell 
megvizsgálni, a legfontosabb kérdés pedig az, hogy a hulladékkal kapcsolatos statisztikákba 
milyen mértékig tartozik bele a szerves biohulladék. Egy másik lényeges szempont a hulladék 
feldolgozása a mezőgazdasági szektoron belül, és az, hogy ez milyen mértékben szerepel a 
hulladékra vonatkozó statisztikákban.
Éppen ezért szükséges, hogy e kísérleti tanulmányok nyomon követésére az Európai Bizottság 
jelentést készítsen további javaslatokkal.
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