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(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. február 20.)

a hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK irányelv végrehajtására vonatkozó jelentéstételhez
felhasználandó kérdőív meghatározásáról

(az értesítés a C(2006) 438. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/329/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződé-
sére,

tekintettel a hulladékok égetéséről szóló, 2000. december 4-i
2000/76/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és külö-
nösen annak 15. cikkére,

mivel:

(1) A 2000/76/EK irányelvet a tagállamoknak 2002.
december 28-a előtt kellett végrehajtaniuk, és a Bizottság
által kialakítandó kérdőív segítségével jelentést kell majd
benyújtaniuk a végrehajtásra vonatkozóan.

(2) E kérdőív átfogó célja, hogy a tagállamok válaszai révén
információt gyűjtsön a 2000/76/EK irányelv végrehajtá-
sáról, valamint hogy meghatározza a tagállamok hulladé-
kégető és hulladék-együttégető üzemek szabályozására
vonatkozó megközelítéseit.

(3) A jelentéstételi időszaknak a 2002. december 28-át
követő első három évet kell lefednie, és azt a 94/67/EK
és a 96/61/EK irányelv jelentéstételre vonatkozó követel-
ményeit figyelembe véve kell meghatározni. Figyelembe
véve, hogy a 2000/76/EK irányelv 2005. december
28-ától minden meglévő üzemre teljes mértékben alkal-
mazandó, és mivel az EU-ban üzemeltetett művek
túlnyomó többsége a meglévő üzemek csoportjához
tartozik, valamint hogy a 94/67/EK irányelv 2005.
december 28-tól hatályát veszti, és a 96/61/EK irányelv
szerinti jelentéstétel a 2006–2008-ig tartó időszakot öleli

fel, a legmegfelelőbb első teljes jelentéstételi időszak
2006. január 1-jétől 2008. december 31-éig terjed.

(4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a 91/692/EGK tanácsi irányelv (2) 6. cikke által
létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

1. A tagállamok a 2000/76/EK irányelv végrehajtására vonat-
kozó jelentés elkészítéséhez – az irányelv 15. cikkével össz-
hangban – a mellékletben meghatározott kérdőívet használják
fel.

2. Az első jelentés a 2006. január 1-jével kezdődő három-
éves időszakot öleli fel, és azt legkésőbb 2009. szeptember
30-ig kell benyújtani a Bizottságnak.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 20-án.

a Bizottság részéről
Stavros DIMAS

a Bizottság tagja
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(1) HL L 332., 2000.12.28., 91. o. (2) HL L 377., 1991.12.31., 48. o.



MELLÉKLET

a hulladékok égetéséről szóló 2000/76/EK irányelv végrehajtására vonatkozó jelentéstételhez felhasználandó
kérdőív

Figyelem: Kérjük biztosítson hivatkozási adatokat azon információk meghatározásához, amelyeket már benyújtottak a
Bizottsághoz.

AZ IRÁNYELV VÉGREHAJTÁSA

2. cikk (1) bekezdés 1. Hány hulladékégető és hulladék-együttégető mű tartozik a 2000/76/EK irányelv
hatálya alá az ön tagállamában?

3. cikk 2. Kérjük írja le azokat a problémákat, amelyek az irányelv átültetése és végrehaj-
tása során a 3. cikkben megadott fogalommeghatározásokkal kapcsolatban
merültek fel.

4. cikk (1) bekezdés 3. Hány engedélyt adtak ki a 4. cikk (1) bekezdése szerint:

(a) új égetőműre?

(b) meglévő égetőműre?

(c) új együttégető műre?, valamint

(d) meglévő együttégető műre?

Megjegyzések: „Meglévő” művek a 3. cikk (6) bekezdésében meghatározottak
szerint. „Új” művek az összes többi üzem.

4. Kapott-e engedélyt mobil üzem ezen irányelv alapján?

5. Hány hulladékégető és hulladék-együttégető műnek kell még engedélyt kiadni a
4. cikk (1) bekezdésével összhangban?

4. cikk (4) bekezdés 6. Amennyiben ezek az adatok hozzáférhetők, adja meg a teljes engedélyezett
hulladékáteresztő kapacitást:

(a) új égetőműre;

(b) meglévő égetőműre;

(c) új együttégető műre; és

(d) meglévő együttégető műre.

7. Milyen hulladékkategóriákat (lehetőség szerint az Európai Hulladékkatalógusban
meghatározottak szerint) égetnek el együttégetéssel cementégető művekben?

8. Milyen hulladékkategóriákat (lehetőség szerint az Európai Hulladékkatalógusban
meghatározottak szerint) égetnek el együttégetéssel:

(a) nem cementégető mű jellegű tüzelőberendezésben (pl. erőművekben)?; és

(b) a II. melléklet II.1. és II.2. pontjai alá nem tartozó iparágakban végzett
hulladék-együttégetéssel?

9. Amennyiben ezek az adatok hozzáférhetőek, kérjük határozza meg az említett
üzemekben együttégetéssel elégetett hulladék mennyiségét.

4. cikk (5) bekezdés 10. Milyen rendelkezéseket hoztak az engedélyezési eljáráson belül:

(a) a kezelhető veszélyes hulladék kategóriáinak és mennyiségeinek meghatáro-
zása tekintetében?

(b) a kezelendő veszélyes hulladék minimális és maximális tömegárama tekinte-
tében?

(c) az engedélyezett veszélyes hulladékok fűtőérték-tartománya, valamint a szeny-
nyezőanyag-tartalomra – pl. poliklórozott bifenilek (PCB), pentaklór-fenol
(PCP), klór, fluor, kén, nehézfémek – vonatkozó korlátozások tekintetében?
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5. cikk (4) bekezdés 11. Mely hulladékokat tekintik reprezentatív mintavételre „alkalmatlan”-nak?

6. cikk (4) bekezdés 12. A kohógázok tartózkodási ideje és hőmérséklete tekintetében a 6. cikk (1) bekez-
désében meghatározottak szerint:

(a) adtak-e mentességet az üzemi feltételek alól a 6. cikk (4) bekezdésével össz-
hangban: (Igen/Nem)

(b) Amennyiben az (a) kérdésre adott válasz „igen”, hány mentességet adtak?

(c) Amennyiben ezek az adatok hozzáférhetőek, kérjük minden egyes esetben
részletezze az eltérés(ek) odaítélésének indoklását a következők belefoglalá-
sával:

(i) az égetőmű vagy együttégető mű kapacitásának meghatározása;

(ii) a hulladékégető vagy együttégető mű hozzávetőleges kora, valamint az,
hogy a kérdéses üzem a 3. cikk (6) bekezdésében meghatározottak
szerinti „meglévő” vagy új üzem-e;

(iii) az elégetett hulladék típusa;

(iv) hogyan biztosítja a követelmény, hogy nem termelnek több maradékany-
agot, mint egy mentesség nélküli üzemben, valamint azt, hogy az említett
maradékanyagok szerves szennyezőanyag-tartalma nem magasabb annál,
ami egy mentesség nélküli üzemtől elvárt;

(v) az engedélyben meghatározott üzemi feltételek; és

(vi) a szóban forgó üzem által betartandó kibocsátási határértékek.

6. cikk (6) bekezdés 13. Égetőművek esetében:

(a) Hány „meglévő” üzem hasznosít hulladékégetési folyamat révén előállított
hőt?; és

(b) Hány „új” üzem hasznosít hulladékégetési folyamat révén előállított hőt?

14. Hulladék-együttégető művek esetében:

(a) Hány „meglévő” üzem hasznosít hulladékégetési folyamat révén előállított
hőt?; és

(b) Hány „új” üzem hasznosít hulladékégetési folyamat révén előállított hőt?

7. cikk (1) bekezdés 15. Hulladékégető művek esetében milyen rendelkezések vannak hatályban (a 12. cikk
(2) bekezdésében előírt jelentésen kívül, ha van ilyen) a művek olyan megterve-
zésének, felszerelésének, megépítésének és üzemeltetésének biztosítására, hogy
azok ne lépjék túl (az irányelv V. mellékletében előírt) kibocsátási határértékeket?

7. cikk (2) bekezdés 16. Hulladék-együttégető művek esetében milyen rendelkezések vannak hatályban (a
12. cikk (2) bekezdésében előírt jelentésen kívül, ha van ilyen) a művek olyan
megtervezésének, felszerelésének, megépítésének és üzemeltetésének biztosítására,
hogy azok ne lépjék túl (az irányelv II. mellékletében előírt) kibocsátási határér-
tékeket?

17. Hulladék együttégetését végző cementégető kemencék esetében a II. melléklet 1.
bekezdésével összhangban ítéltek-e oda mentességeket a NOx-ra, szilárd anyagra,
SO2-re vagy összes szerves szénre (TOC) vonatkozó kibocsátási határértékek alól?
(Igen/Nem)

a) Amennyiben a kérdésre adott válasz „igen”, hány mentességet adtak?; valamint

b) Amennyiben ezek az adatok hozzáférhetőek, kérjük minden egyes esetben
részletezze az eltérés(ek) odaítélésének indoklását a következők belefoglalá-
sával:

(i) az üzem kapacitásának meghatározása;

(ii) az üzem korának meghatározása;

(iii) az együttégetéssel elégetett hulladék típusa;

(iv) az engedélyben meghatározott üzemi feltételek; és

(v) az összes üzem által betartandó kibocsátási határértékek.
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7. cikk (2) és (4) bekezdés 18. Hány hulladék-együttégető műre vonatkoznak az irányelv V. mellékletében előírt
kibocsátási határértékek (azaz ahol kezeletlen települési hulladék égetését végzik,
vagy a hőtermelés több mint 40 %-a veszélyes hulladék elégetéséből származik)?

7. cikk (5) bekezdés 19. A hulladékégető és együttégető művekből a levegőbe történő kibocsátás esetében
– amennyiben szükséges – állapítottak-e meg kibocsátási határértékeket a II. vagy
V. mellékletben megadottakon túl? (Igen/Nem)

Amennyiben „igen”, és ha az adatok hozzáférhetőek, kérjük határozza meg:

(a) azokat az üzemeket, amelyekre az említett határértékek vonatkoznak (azaz,
hulladékégető vagy együttégető);

(b) mely üzemek „új”-ak vagy „meglévő”-k ezek közül;

(c) azokat a szennyező anyagokat, amelyekre a határértékek vonatkoznak;

(d) miért vonatkoznak rájuk;

(e) a határértékeket;

(f) hogy a határértékeket folyamatosan figyelemmel kísérik-e, vagy sem.

8. cikk (2), (3), (4) és (5) bekezdés 20. Hogyan határozzák meg füstgáztisztító berendezésekből származó szennyvizek
kibocsátási határértékeit a vízi környezetre vonatkozóan?

8. cikk (6) bekezdés a) pont 21. Milyen rendelkezéseket hoztak a IV. mellékletben felsorolt anyagok kibocsátá-
sának ellenőrzésére az engedélyezési eljáráson belül?

8. cikk (6) bekezdés b) pont 22. Milyen üzemi ellenőrzési paramétereket állapítottak meg a szennyvízkibocsátásra
vonatkozóan az engedélyezési eljárás során?

8. cikk (7) bekezdés 23. Milyen rendelkezéseket hoztak a talaj, a felszíni vizek vagy talajvíz védelmének
biztosítása érdekében a 8. cikk (7) bekezdésével összhangban?

24. Milyen kritériumokat alkalmaznak annak biztosítására, hogy a tárolókapacitás
megfelelő az ilyen vizek vizsgálatához és szükség esetén a kiengedés előtti keze-
léséhez?

8. cikk (8) bekezdés 25. Amennyiben szennyező anyagokra kibocsátási határértékeket állapítottak meg a
IV. mellékletben meghatározott szennyező anyagokon túl:

(a) mely üzemekre vonatkoznak az említett határértékek (azaz, hulladékégető
vagy együttégető, „új” vagy „meglévő”)?

(b) mely szennyező anyagokra vonatkoznak ezek a határértékek?

(c) miért vonatkoznak rájuk? és

(d) mik ezek a határértékek?

9. cikk 26. Milyen általános rendelkezéseket hoztak a hulladékégető vagy együttégető
művekből származó maradékok mennyisége és ártalmassága lehető legkisebbre
csökkentésének érdekében?

10. cikk (1) bekezdés 27. Hulladékégetési folyamat esetében milyen rendelkezéseket hoztak annak érde-
kében, hogy figyelemmel kísérjék a vonatkozó paramétereket, körülményeket és
tömegkoncentrációt?

28. Hulladék-együttégetési folyamat esetében milyen rendelkezéseket hoztak annak
érdekében, hogy figyelemmel kísérjék a vonatkozó paramétereket, körülményeket
és tömegkoncentrációt?

11. cikk 29. Milyen rendelkezéseket hoztak az engedélyezési eljárás keretein belül a levegőre
vonatkozóan a 11. cikk (2)–(11) és (17) bekezdéseinek, valamint a vízre vonat-
kozóan a (9) és (14)–(17) bekezdéseinek való megfelelés biztosítása érdekében?

11. cikk (11) bekezdés 30. Kérjük jellemezzen egy olyan hivatalos útmutatást, amelyet az érvényesített napi
átlagos kibocsátási adatok megadására dolgoztak ki!
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11. cikk (17) bekezdés 31. Milyen eljárások léteznek az illetékes hatóság tájékoztatására a kibocsátási határ-
értékek megsértése esetén?

12. cikk (1) bekezdés 32. Milyen intézkedéseket tettek a nyilvánosság engedélyezési eljárásban történő rész-
vételének biztosítására?

12. cikk (1) és (2) bekezdés 33. Az információ hozzáférhetőségére vonatkozóan az engedélyezési eljárás során:

(a) létezik-e olyan a kérelemre, a döntési folyamatra és azt követő engedélyre
vonatkozó környezetvédelmi szempontokhoz kapcsolódó információ, amely
nyilvánosan nem hozzáférhető?

(b) Hol lehet ezekhez az adatokhoz hozzáférni, kérjük adja meg, hogy:

— az információk díjmentesen hozzáférhetők-e (igen/nem); amennyiben
nem,

— a kiszabott díjak mértéke, valamint a díjak alkalmazásának körülményei.

12. cikk (2) bekezdés 34. Az óránként két tonna vagy annál nagyobb névleges teljesítményű hulladékégető
művek esetében milyen rendelkezéseket hoztak annak érdekében, hogy megkö-
veteljék az üzemeltetőtől, hogy az üzem működéséről és annak ellenőrzéséről az
illetékes hatóságoknak éves jelentést nyújtson be?

35. Az óránként két tonna vagy annál nagyobb névleges teljesítményű hulladék-együt-
tégető művek esetében milyen rendelkezéseket hoztak annak érdekében, hogy
megköveteljék az üzemeltetőtől, hogy az üzem működéséről és annak ellenőrzé-
séről az illetékes hatóságoknak éves jelentést nyújtson be?

36. Amennyiben éves jelentést nyújtottak be:

(a) Milyen információkat tartalmaz?

(b) Hogyan tekintheti meg ezt a jelentést egy magánszemély?

37. Az óránként két tonnánál kisebb névleges teljesítményű hulladékégető vagy együt-
tégető művek esetében hogyan azonosítják ezeket nyilvánosan?

13. cikk (1) bekezdés 38. Milyen rendelkezéseket tesznek egy engedély keretein belül, hogy egy hulladéké-
gető vagy együttégető mű üzemi időtartamát rendellenes üzemelés (pl. a szeny-
nyezéscsökkentő vagy ellenőrző eszközök leállásai, zavarai, meghibásodásai)
esetén szabályozzák?

39. Hulladékégetési és együttégetési folyamatok esetén rendellenes üzem során mi a
leghosszabb megengedett üzemi időtartam (pl. mielőtt az üzemet le kell állítani)?

16. cikk 40. Milyen olyan információval rendelkezik, amely alapján az irányelv módosítását
javasolja a 10., 11. és 13. cikk, valamint az I. és III. melléklet vonatkozásában?
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