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BIZOTTSÁG
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA
(2008. november 20.)
a tagállamok által a 850/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke (4) bekezdése b) pontjának
iii. alpontja értelmében nyújtandó tájékoztatás formátumának meghatározásáról
(az értesítés a C(2008) 6917. számú dokumentummal történt)
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/63/EK)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(4)

A kérdőív az engedélyezés számára és helyére vonatkozó
utalást is tartalmaz, melynek segítségével szükség esetén
az eltérésre vonatkozó teljes engedély és annak indoko
lása is lehívható.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a hulladékokról szóló, 2006. április 5-i
2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2)
18. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a környezetben tartósan megmaradó szerves szeny
nyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról
szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (4) bekezdése
b) pontjának iii. alpontjára, 7. cikke (6) bekezdésére, valamint
17. cikke (2) bekezdésére,
mivel:
(1)

(2)

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
A 7. cikk (4) bekezdésének b) pontjában lehetővé tett
eltérés alkalmazásával kapcsolatban még nem állnak
rendelkezésre tapasztalatok. Az előírt adatközlés segít
séget nyújt a 7. cikk (7) bekezdése értelmében 2009.
december 31-ig elvégezendő felülvizsgálathoz, valamint
a 12. cikk (6) bekezdése értelmében elkészítendő, a ren
delet alkalmazásáról szóló jelentéshez.
Az engedélyezett műveletekről egyenként értesíteni kell a
többi tagállamot és a Bizottságot. Az értesítésnek haté
konynak kell lennie, és a tagállamok és a Bizottság feles
leges terhelésének elkerülése érdekében csak a valóban
szükséges információkat szabad tartalmaznia.

A Bizottság elfogadja az e határozat mellékletében meghatáro
zott kérdőívet.
2. cikk
A tagállamok a kérdőívet a 850/2004/EK rendelet 7. cikke (4)
bekezdése (b) pontjának iii. alpontjában előírt tájékoztatás alap
jául használják.
3. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 20-án.
(3)

Az értesítésnek világosnak kell lennie, és törekedni kell az
egyértelmű fogalmazásmódra. Ennek érdekében az 1., 2.
és 3. pontban feltüntetett kérdések olyan módon kerültek
megfogalmazásra, hogy azokat kizárólag szabványos vagy
közösen megállapított formátumban lehet megválaszolni.

(1) HL L 158., 2004.4.30., 7. o.

a Bizottság részéről
Stavros DIMAS

a Bizottság tagja

(2) HL L 114., 2006.4.27., 9. o.
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MELLÉKLET
A 850/2004/EK rendelet 7. cikke (4) bekezdése b) pontjának iii. alpontja alapján közlendő adatok
1.

A mentesség engedélyezése:

1.1. Az illetékes hatóság megnevezése:
1.2. Az illetékes hatóság címe:
1.3. Az engedély azonosító száma:
1.4. Az engedélyezés időpontja:
1.5. Az engedély jogosultja (a vállalat neve):
1.6. Az engedély jogosultjának címe:
2.

A hulladék általános leírása:

2.1. A módosított 2000/532/EK bizottsági határozat (1) szerinti hatjegyű kód:
2.2. A hulladék megnevezése a módosított 2000/532/EK határozat szerint:
2.3. Jóváhagyott mennyiség tonnában:
2.4. A POP anyag(ok) (2) és a IV. mellékletben előírt határértéket meghaladó koncentrációjuk:
3.

A kezelési technológia leírása:

3.1. Előkezelés szükséges: igen/nem (3)
a szükséges előkezelés: szilárdítás (3)/stabilizálás (3)/
egyéb előkezelési módszerek (3):
3.2. Végleges tárolás:
Sóbánya (3)/biztonságos, mély, föld alatti, kemény sziklaképződmények (3)/veszélyeshulladék-lerakó (3)
3.3. A végleges tárolásra kijelölt terület neve:
3.4. A végleges tárolásra kijelölt terület címe:
4.

A hulladékkezelés környezetvédelmi előnyeinek összefoglaló indokolása, összehasonlítva a hulladék POP-tartalmának
lebontásával vagy visszafordíthatatlan átalakításával (pl. a POP-kibocsátás, az egyéb kibocsátások vagy az eljárással
kapcsolatos kockázatok és bizonytalanságok bemutatása révén):

5.

Honlap címe vagy egyéb, az engedélyezéssel és a mentesség indokolásával kapcsolatos információforrás (ha van):

(1) HL L 226., 2000.9.6., 3. o.
(2) A IV. melléklet szerinti anyagnév.
(3) A nem megfelelő választ/válaszokat húzza át.
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