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A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA 

(2012.4.18.) 

a hulladékokról szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására 
vonatkozó tagállami jelentéstétel kérdőívének megállapításáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre1 és különösen annak 37. 
cikke (1) bekezdésére, 

mivel: 

(1) A 2008/98/EK irányelv értelmében a tagállamoknak ágazati jelentések formájában, 
elektronikus úton, a Bizottság által megállapított kérdőív vagy vázlat felhasználásával 
háromévente tájékoztatniuk kell a Bizottságot az irányelv végrehajtásáról. 

(2) Annak érdekében, hogy a tagállamok eleget tudjanak tenni a 2008/98/EK irányelvben 
előírt jelentéstételi kötelezettségüknek, helyénvaló ezt a kérdőívet megállapítani. 

(3) Az irányelv végrehajtásáról szóló jelentésnek a 2008/98/EK irányelv átültetésére előírt 
határidőtől, azaz 2010. december 12-től a hároméves jelentéstételi időszak végéig, 
azaz 2012. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia. 

(4) Az e határozatban előírt rendelkezések összhangban vannak a 91/692/EGK irányelv 6. 
cikke alapján létrehozott bizottság véleményével, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:  

1. cikk 

A tagállamok a 2008/98/EK irányelv végrehajtására vonatkozó jelentésüket az e határozat 
mellékletében található kérdőív alapján készítik el. 

                                                 
1 HL L 312., 2008.11.22., 3. o. 
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2. cikk 

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei. 

Kelt Brüsszelben, 2012.4.18.-én. 

 a Bizottság részéről 
 Janez POTOČNIK 
 a Bizottság tagja  
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MELLÉKLET 

KÉRDŐÍV 

a hulladékokról szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtására 
vonatkozó tagállami jelentések elkészítéséhez 

1. ÁTÜLTETÉS A NEMZETI JOGBA (2008/98/EK IRÁNYELV 40. CIKK) 

Adja meg a 2008/98/EK irányelvet a nemzeti jogba átültető jogszabályok és azok esetleges 
módosításainak jelzetét, és, amennyiben van, elektronikus elérési útvonalát. 

2. HULLADÉKHIERARCHIA (2008/98/EK IRÁNYELV 4. CIKK) 

Ismertesse, hogyan jelenik meg a 2008/98/EK irányelv 4. cikkében meghatározott 
hulladékhierarchia a hulladékmegelőzés és a hulladékkezelés területén alkalmazott 
jogszabályokban és politikai intézkedésekben, és hogyan ösztönzi tagállama azokat a 
megoldásokat, amelyek a hulladékhierarchia alkalmazása során környezeti szempontból 
összességében a legkedvezőbb eredményt szolgáltatják. 

Válaszában mutasson be olyan példákat, amelyekben bizonyos hulladékáramok esetében 
tagállama eltért a hierarchiától, és ezt a kérdéses hulladék keletkezése és az azzal való 
gazdálkodás általában vett hatásaival kapcsolatos életciklus-szemlélet indokolta. A 4. cikk (2) 
bekezdésének utolsó mondatában és a (31) preambulumbekezdésben foglalt kritériumok 
figyelembevételével mutassa be azt is, tagállama hogyan biztosítja a hulladékhierarchiától 
való eltérés objektív indokoltságát. 

3. A HULLADÉK OSZTÁLYOZÁSA (2008/98/EK IRÁNYELV 7. CIKK) 

1) A 2008/98/EK irányelv 7. cikkével kapcsolatban mutassa be a tagállama által 
alkalmazott hulladékosztályozási rendszert. 

2) A 2008/98/EK irányelv 7. cikkének (2) és (3) bekezdésével kapcsolatban előfordult-
e, hogy tagállama a 2000/532/EK bizottsági határozatban2 megállapított 
hulladékjegyzéken veszélyes hulladékként besorolt hulladéktípusok valamelyikét 
nem veszélyes hulladéknak, vagy fordítva, a hulladékjegyzéken nem veszélyes 
hulladékként besorolt hulladéktípusok valamelyikét veszélyes hulladéknak 
minősítette? 

3) Eltér-e a tagállama által a nem veszélyes hulladékra alkalmazott hulladékbesorolási 
rendszer az európai hulladékjegyzéktől? 

                                                 
2 HL L 226., 2000.9.6., 3. o. 
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4. KITERJESZTETT GYÁRTÓI FELELŐSSÉG (2008/98/EK IRÁNYELV 8. CIKK) 

1) Állapított-e meg tagállama – és ha igen, milyen jogalkotási és nem jogalkotási 
intézkedések útján – kiterjesztett gyártói felelősséget olyan természetes vagy jogi 
személyek esetében, akik vagy amelyek hivatásszerűen foglalkoznak termékek 
fejlesztésével, előállításával, feldolgozásával, kezelésével, eladásával vagy 
behozatalával? Ezen intézkedések keretében vezetett-e be tagállama visszavételi 
kötelezettséget az elhasznált termékekre vonatkozóan, és hozott-e intézkedést a 
termékek újrahasználhatósága vagy újrafeldolgozhatósága érdekében? 

2) Milyen intézkedéseket tett tagállama annak ösztönzésére, hogy a terméktervezés 
nagyobb hangsúlyt helyezzen a termékek környezeti hatásainak csökkentésére, a 
termékek előállítása és használata közben keletkező hulladék mennyiségének 
csökkentésére, valamint a hulladékká váló termékek kezelésére? 

5. HASZNOSÍTÁS (2008/98/EK IRÁNYELV 10. CIKK) 

1) Ismertesse, tagállama hogyan hajtotta végre a 2008/98/EK irányelvnek a hasznosítást 
és az elkülönített hulladékgyűjtést szabályozó 10. cikkét, figyelemmel az irányelv 4. 
és 13. cikkére is. 

2) Adja meg, melyek azok az esetek, amelyekben tagállama megítélése szerint az 
elkülönített hulladékgyűjtés műszaki, környezetvédelmi vagy gazdaságossági 
szempontból nem mindig valósítható meg. Az elkülönített gyűjtés olyan gyűjtés, 
amelynek során a hulladékáramot – a különleges kezelés elősegítése érdekében – a 
hulladék fajtája és jellege szerint elkülönítik. 

6. ÚJRAHASZNÁLAT ÉS ÚJRAFELDOLGOZÁS (2008/98/EK IRÁNYELV 11. CIKK) 

1) Ismertesse, milyen intézkedéseket tett tagállama a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének 
(1) bekezdése alapján a termékek újrahasználata és az újrahasználatra való 
előkészítést célzó tevékenységek ösztönzése érdekében. Milyen egyéb 
intézkedéseket tett tagállama? 

2) A 2008/98/EK irányelv 11. cikkében meghatározott célok teljesítésével kapcsolatban 
tagállama által elért eredmények dokumentálása érdekében töltse ki az e kérdőív 19. 
pontjában található táblázatot. Azokban az esetekben, amikor a célokat nem sikerült 
teljesíteni, jelölje meg ennek okait, és adja meg, hogy tagállama a kérdéses célok 
teljesítése érdekében milyen intézkedéseket szándékozik tenni. 

7. ELKÜLÖNÍTETT GYŰJTÉS (2008/98/EK IRÁNYELV 11. CIKK (1) BEKEZDÉS) 

1) Ismertesse, hogy a hulladékhasznosítás javítása és elősegítése, valamint a minőségi 
újrafeldolgozás ösztönzése érdekében tagállama mely hulladékáramokra alakított ki 
elkülönített hulladékgyűjtési rendszert. Válaszában térjen ki különösen arra, hogy 
milyen lépéseket tett tagállama a papír-, a fém-, a műanyag- és az üveghulladék 
2015-re megvalósítandó elkülönített gyűjtése, illetőleg a biohulladék elkülönített 
gyűjtése érdekében. 
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2) Mely hulladékáramok gyűjtése történik együttes vagy részlegesen elkülönített 
gyűjtés formájában, és miért? 

8. HULLADÉKÁRTALMATLANÍTÁS (2008/98/EK IRÁNYELV 12. CIKK ÉS 36. CIKK (1) 
BEKEZDÉS) 

Ismertesse azokat az intézkedéseket, amelyeket tagállama annak biztosítása érdekében tett, 
hogy a hulladékok ártalmatlanítása a 2008/98/EK irányelv 13. cikkében foglalt, az emberi 
egészség és a környezet védelmére vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő, biztonságos 
műveletek útján történjék. Milyen intézkedések születtek a hulladékhierarchiának 
megfelelően a hulladéklerakás csökkentésére? Vezetett-e be tagállama hulladéklerakási 
tilalmat vagy olyan gazdasági eszközt, amely a hulladéklerakók igénybevételének 
csökkentését célozza? Milyen intézkedések születtek a 2008/98/EK irányelv 36. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban a hulladékok elhagyásának, illegális lerakásának, illetve 
ellenőrizetlen kezelésének megakadályozására? 

9. A „SZENNYEZŐ FIZET” ELV ÉS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS 
FELELŐSSÉG (2008/98/EK IRÁNYELV 14. ÉS 15. CIKK) 

1) Ismertesse röviden azt a rendszert, amelynek keretei között tagállama maradéktalanul 
érvényesíti a „szennyező fizet” elvet. 

2) Ismertesse, hogy tagállama élt-e azzal a lehetőséggel, hogy a hulladékgazdálkodás 
költségeit teljes egészében vagy részben a hulladékot előidéző termék gyártójára 
hárítsa; a termékek forgalmazói részt vesznek-e a költségek viselésében, és ha igen, 
milyen költségmegosztási rendszer szerint? 

10. AZ ÖNELLÁTÁS ÉS A KÖZELSÉG ELVE (2008/98/EK IRÁNYELV 16. CIKK) 

1) Milyen intézkedéseket tett tagállama a hulladékártalmatlanító létesítmények és a 
háztartásokból összegyűjtött vegyes települési hulladékokat – ideértve az egyéb 
termelőktől származó ilyen hulladékokat is – hasznosító létesítmények integrált és 
megfelelő hálózatának létrehozására, a 2008/98/EK irányelv 16. cikkének (1) 
bekezdésében előírt kötelezettségek teljesítése érdekében? 

2) Hogyan biztosítja tagállama, hogy a hulladék ártalmatlanítása vagy hasznosítása az 
egyik legközelebb fekvő, erre alkalmas létesítményben történjék? 

3) Szolgáltasson adatokat a 2008/98/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdésében előírt 
kötelezettségek teljesítése érdekében más tagállamokkal folytatott esetleges 
együttműködések tárgyáról és módjáról. 

4) Milyen mértékű önellátást valósított meg tagállama a hulladékártalmatlanításban? 
Válaszát illusztrálja olyan tényleges vagy becsült számadatokkal, amelyek megadják, 
hogy mekkora részarányt képvisel a tagállama területén ártalmatlanított hulladék a 
tagállamában keletkezett összes olyan hulladékon belül, amely ártalmatlanítást 
igényel. 
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11. A VESZÉLYES HULLADÉKOK KEZELÉSE (2008/98/EK IRÁNYELV 17–20. CIKK) 

1) Ismertesse azokat az intézkedéseket, amelyeket tagállama annak biztosítása 
érdekében tett, hogy a veszélyes hulladékok termelése, gyűjtése, tárolása és kezelése 
úgy történjék, hogy biztosított legyen a környezet és az emberi egészség védelme. 

2) Milyen intézkedéseket tett tagállama a veszélyes hulladékok termeléstől a végleges 
ártalmatlanításig tartó nyomonkövethetőségének biztosítása érdekében, különös 
tekintettel a 2008/98/EK irányelv 35. cikke szerinti nyilvántartásra, valamint a 
veszélyes hulladékok helyes címkézésére? Milyen intézkedéseket tett tagállama 
annak biztosítása érdekében, hogy helyesen történjék a veszélyes tulajdonságokkal 
rendelkező hulladék veszélyes hulladékként való besorolása? 

3) Jelezze, tagállama hogyan hajtja végre a veszélyes hulladékok keverésére vonatkozó 
tilalmat, és a veszélyes hulladékok keverésének engedélyezésével milyen 
eszközökkel és milyen esetekben tett lehetővé eltérést a 2008/98/EK irányelv 18. 
cikkének (1) bekezdésétől. 

12. HULLADÉKOLAJOK (2008/98/EK IRÁNYELV 21. CIKK) 

1) Ismertesse a tagállama által a hulladékolajok elkülönített gyűjtése és kezelése 
érdekében alkalmazott rendszert. 

2) Hozott-e tagállama intézkedéseket a különböző tulajdonságokkal rendelkező 
hulladékolajok egymással, illetőleg a hulladékolajok más hulladékokkal vagy 
anyagokkal történő keverésének megakadályozására? Melyek voltak ezek az 
intézkedések? 

3) Milyen további intézkedéseket – például műszaki követelményeket, a gyártó 
felelősségére vonatkozó követelményeket, gazdasági eszközöket vagy önkéntes 
megállapodásokat – alkalmaz tagállama a hulladékolajok elkülönített gyűjtése és 
megfelelő kezelése érdekében? 

4) Jelezze, hogy tagállama alkalmaz-e hulladékolaj-regenerálási követelményeket, és a 
hulladékolajok regenerálásának elősegítése érdekében korlátozza-e a hulladékolajok 
kiszállítását a határain kívül található hulladékégető vagy együttégető 
létesítményekbe? 

13. BIOHULLADÉK (2008/98/EK IRÁNYELV 22. CIKK) 

Ismertesse röviden, hogyan ösztönzi tagállama: 

a) a biohulladék elkülönített gyűjtését a biohulladék komposztálása és lebontása 
céljából; 

b) a biohulladék magas szintű környezetvédelmet képviselő kezelését; 

c) a biohulladékból készített, környezetvédelmi szempontból biztonságos anyagok 
használatát.  
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14. ENGEDÉLYEK (2008/98/EK IRÁNYELV 23., 24. ÉS 25. CIKK) 

1) Hogyan biztosítja tagállama, hogy csak olyan létesítmények és vállalkozások 
végezhessenek hulladékkezelést, amelyek rendelkeznek a 2008/98/EK irányelv 23. 
cikkében foglalt követelményeknek megfelelő engedéllyel? 

2) Milyen terjedelemben tért el tagállama az engedélyezési követelménytől, és milyen 
rendelkezéseket léptetett hatályba annak biztosítására, hogy az engedélyezési 
követelmény alól mentesített hulladékkezelés megfeleljen a környezetkímélő 
hulladékgazdálkodás elvének? Igénybe vette-e tagállama a Bizottságnak az 
engedélyezésre és az ellenőrzésekre vonatkozó iránymutatását? 

15. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVEK (2008/98/EK IRÁNYELV 28. CIKK) 

1) Készült(ek)-e hulladékgazdálkodási terv(ek) a 2008/98/EK irányelv 1., 4., 13. és 16. 
cikkében előírt célkitűzések teljesítése érdekében? Adja meg annak a nyilvánosan 
hozzáférhető internetes oldalnak a címét, ahol elolvasható(k). Igénybe vette-e 
tagállama a Bizottságnak a hulladékgazdálkodási terv elkészítésére vonatkozó 
iránymutatását? 

2) Hány hulladékgazdálkodási terv készült tagállama földrajzi területének egészére? Ha 
egynél több terv készült, hogyan biztosítja tagállama, hogy a hulladékgazdálkodási 
tervek lefedjék teljes földrajzi területét, és teljesítsék a 2008/98/EK irányelv 1., 4., 
13. és 16. cikkében előírt célkitűzéseket? 

16. HULLADÉKMEGELŐZÉSI PROGRAMOK (2008/98/EK IRÁNYELV 29. CIKK) 

1) Készült(ek)-e hulladékmegelőzési program(ok) a 2008/98/EK irányelv 1. és 4. 
cikkének megfelelően? Adja meg annak a nyilvánosan hozzáférhető internetes 
oldalnak a címét, ahol elolvasható(k). Igénybe vette-e tagállama a Bizottságnak a 
hulladékmegelőzési program kidolgozására vonatkozó iránymutatását? 

2) Ismertesse vázlatosan azokat a hulladékmegelőzési programokat, amelyek 
elfogadásával tagállama függetleníteni kívánja a gazdasági növekedést a 
hulladékkeletkezés által okozott környezeti hatásoktól. 

3) Számoljon be azokról az esetleges eredményekről, amelyeket a hulladékmegelőzési 
programok a jelentés tárgyidőszakában hoztak, és vázolja fel a hulladékkeletkezés 
tárgyidőszakbeli alakulását. 

17. ELLENŐRZÉSEK (2008/98/EK IRÁNYELV 34. CIKK) 

Ismertesse röviden a 2008/98/EK irányelv 34. cikke szerinti időszakos ellenőrzések 
rendszerét, és adja meg az ellenőrzések gyakoriságát és mélységét. Jelezze, hogy ezen 
ellenőrzések elvégzésére mekkora igazgatási kapacitás áll tagállama rendelkezésére. Igénybe 
vette-e tagállama a Bizottságnak az engedélyezésre és az ellenőrzésekre vonatkozó 
iránymutatását? 
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18. VÉGREHAJTÁS ÉS SZANKCIÓK (2008/98/EK IRÁNYELV 36. CIKK (2) BEKEZDÉS) 

Ismertessen példákat arra nézve, hogy a 2008/98/EK irányelv rendelkezéseinek megsértése 
esetén tagállama milyen hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat alkalmaz. 

19. ADATSZOLGÁLTATÁS A 2008/98/EK IRÁNYELV 11. CIKKE (2) BEKEZDÉSÉNEK A) ÉS 
B) PONTJÁBAN ELŐÍRT CÉLOK TELJESÜLÉSÉRŐL 

Az adatszolgáltatásnak a 2011/753/EU bizottsági határozaton3 kell alapulnia. 

A jelentés tárgyidőszaka: 

A 2011/753/EU határozat értelmében a tagállamoknak a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének 
(2) bekezdésében előírt célok teljesítését a keletkező hulladékáramok, valamint az 
újrahasználatra előkészített, újrafeldolgozott vagy másként anyagában történő hasznosításon 
átesett hulladékáramok tömegének kiszámításával kell igazolniuk. A tagállamoknak a 
kiválasztott hulladékáramok újrahasználatra való előkészítésére, újrafeldolgozására és 
anyagában történő hasznosítására vonatkozó adatokat vagy a hároméves jelentéstételi időszak 
mindegyik évére vonatkozóan, vagy a 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet4 
I. mellékletének 5. szakaszában meghatározott jelentéstételi évekre vonatkozóan kell 
megadniuk. 

1. A tagállam a célok teljesüléséről a hároméves jelentéstételi 
időszak mindegyik évére vonatkozóan szolgáltat adatokat 
(jelölje meg a kívánt választ).5 

 

Igen / nem 

2. A tagállam a célok teljesüléséről a 2150/2002/EK rendelet 
I. mellékletének 5. szakaszában meghatározott 
jelentéstételi évekre vonatkozóan szolgáltat adatokat 
(jelölje meg a kívánt választ).6 

 

Igen / nem 

3. (Csak az e kérdőív alapján elkészített első végrehajtási 
jelentésben kell kitölteni.) 

Jelölje meg a 2011/753/EU határozat 3. cikkének (1) 
bekezdése alapján választott számítási módszert. 

1. számítási módszer 
2. számítási módszer 
3. számítási módszer 
4. számítási módszer 

4. (Csak a második végrehajtási jelentéstől fogva kell 
kitölteni.) 

 

                                                 
3 HL L 310., 2011.11.25., 11. o. 
4 HL L 332., 2002.12.9., 1. o. 
5 Ezeket az adatokat az Eurostat fogja minden évben összegyűjteni. 
6 Ezeket az adatokat az Eurostat fogja minden második évben összegyűjteni. 
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Adja meg, hogy tagállama a 3. pontban megjelölthöz 
képest áttért-e másik számítási módszerre. Ha igen, adja 
meg az új módszert, és magyarázza meg, hogy tagállama 
hogyan biztosította az adatszolgáltatás egységét. 

A hasznosítás (újrahasználatra való előkészítés és 
hasznosítás együtt) és az újrafeldolgozás (újrahasználatra 
való előkészítés és újrafeldolgozás együtt) százalékos 
arányára vonatkozó adatokat az Eurostat gyűjti. 
Ellenőrzési célból a tagállamok itt is megadhatják 
ugyanezeket az adatokat. 

 

[…]% a […]. évben 

[…]% a […]. évben 

Az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás 
százalékos aránya a tagállam által választott számítási 
módszer szerint, ezen végrehajtási jelentés 
tárgyidőszakának minden egyes évére vonatkozóan: 

[…]% a […]. évben 

[…]% a […]. évben 

[…]% a […]. évben 

5. 

Az építési és bontási hulladék százalékos aránya ezen 
végrehajtási jelentés tárgyidőszakának minden egyes évére 
vonatkozóan: 

[…]% a […]. évben 

6. Azokban az esetekben, amikor a célokat nem sikerült 
teljesíteni, jelölje meg ennek okait, és adja meg, hogy 
tagállama a kérdéses célok teljesítése érdekében milyen 
intézkedéseket szándékozik tenni. 
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