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A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a hulladékról szóló T/5538. számú
törvényjavaslathoz a következő

MÓDOSÍTÓ JAVASLATO T
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 48 .* (l)-(2) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak :

„[(1) Valamely anyag vagy tárgy veszélyes hulladéknak min ősül, ha az a hulladékok jegyzékéről
szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladékjegyzékben veszélyes hulladékként szerepel ,
és megfelel a 2 . 42. pontban foglalt fogalom meghatározásnak .
(2) Valamely anyag vagy tárgy akkor is veszélyes hulladéknak min ősül, ha az nem szerepel a
hulladékjegyzékben, de megállapításra került, hogy rendelkezik az I. mellékletben felsorolt
tulajdonságok valamelyikével . Az ilyen ismeretlen összetétel ű és a hulladékjegyzékben nem
szereplő anyagot vagy tárgyat veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kel l
tekinteni . ]

(1) A hulladék veszélyes hulladéknak minősül, ha
a) a hulladékjegyzékben veszélyes hulladékként szerepel .
b) a hulladékjegyzékben nem vagy nem veszélyes hulladékként szerepel, és megállapításr a

került, hogy rendelkezik az I.mellékletbenfelsorolt tulajdonságok valamelyikével, vag y
c) a hulladékjegyzékben nem szerepel, vagy összetétele ismeretlen, veszélyességének vagy

veszélytelenségének megállapításáig . ”

INDOKOLÁS

A (2) bekezdés megfogalmazása pontatlan. A HKI-bő l három eset vezethető le, amikor egy hulladék
veszélyesnek minősül :

a) a hulladéklistán veszélyes hulladékként szerepel ;
b) nem szerepel a veszélyes hulladékok listáján az adott hulladék, de az 1 . számú mellékletben

felsorolt tulajdonságok valamelyikével rendelkezik ;
c) nem szerepel a veszélyes hulladékokról szóló listán és összetétele nem ismert a hulladéknak –

ilyenkor tulajdonságainak meghatározásáig veszélyes hulladékként kell kezeln i
(elővigyázatosság elve) .

Veszélyes hulladékok esetében különösen fontos az egyértelmű, pontosan megfogalmazott jogszabály ,
hiszen a nem megfelelő jogértelmezésbő l fakadó környezeti károk igen súlyosak lehetnek. A HKI 7 .
cikk (3) bekezdése szerint egy tagállam akkor tekinthet egy hulladékot nem veszélyesnek, ha alá tudj a
támasztani, hogy egyetlen, az irányelv III . számú mellékletében felsorolt tulajdonsággal sem
rendelkezik – ebb ől levezethető, hogy egy ismeretlen összetételű hulladék akkor tekinthető nem
veszélyesnek, ha kizárták a veszélyességét .
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