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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogi aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 

aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 

harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 

annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való 

alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv módosításáról szóló európai 

parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról 

(COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2017)0038), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-

0021/2017), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően, 

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

jelentésére (A8-0205/2017), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 
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Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az elektromos és elektronikus 

berendezésekhez kapcsolódó másodlagos 

piaci műveleteket – ide tartozik a javítás, 

az alkatrészcsere, a felújítás és az 

újrafelhasználás – a körforgásos gazdaság 

Unióban történő előmozdítása érdekében 

meg kell könnyíteni. Biztosítani kell az 

emberi egészség és a környezet magas 

szintű védelmét, többek közt az elektromos 

és elektronikus berendezések 

hulladékainak környezetvédelmi 

szempontból megfelelő hasznosítása és 

ártalmatlanítása révén. A piaci szereplőkre 

háruló szükségtelen adminisztratív terheket 

el kell kerülni. A 2011/65/EU irányelv 

lehetőséget ad arra, hogy azokat az 

elektromos és elektronikus berendezéseket, 

amelyek nem tartoztak az Európai 

Parlament és a Tanács korábbi, 

2002/95/EK irányelvének6 hatálya alá, de 

nem felelnének meg a 2011/65/EU 

irányelvnek, 2019. július 22-ig továbbra is 

hozzáférhetővé tegyék a piacon. Ez után a 

dátum után azonban az irányelv 

rendelkezéseinek meg nem felelő 

elektromos és elektronikus 

berendezéseknek mind az első piaci 

forgalomba hozatala, mind pedig a 

másodlagos piaci műveletek tiltottak. A 

másodlagos piaci műveleteknek ez a 

tilalma nem áll összhangban az uniós 

intézkedések alapját képező, a termékekre 

vonatkozó szabályozások közelítésére 

vonatkozó általános elvekkel, ezért azt meg 

kell szüntetni. 

(2) Az elektromos és elektronikus 

berendezésekhez kapcsolódó másodlagos 

piaci műveleteket – ide tartozik a javítás, 

az alkatrészcsere, a felújítás és az 

újrafelhasználás, valamint az utólagos 

átalakítás – a körforgásos gazdaság 

Unióban történő előmozdítása érdekében 

meg kell könnyíteni. Biztosítani kell az 

emberi egészség és a környezet magas 

szintű védelmét, többek közt az elektromos 

és elektronikus berendezések 

hulladékainak környezetvédelmi 

szempontból megfelelő hasznosítása és 

ártalmatlanítása révén. A piaci szereplőkre 

háruló szükségtelen adminisztratív terheket 

el kell kerülni. A 2011/65/EU irányelv 

lehetőséget ad arra, hogy azokat az 

elektromos és elektronikus berendezéseket, 

amelyek nem tartoztak az Európai 

Parlament és a Tanács korábbi, 

2002/95/EK irányelvének6 hatálya alá, de 

nem felelnének meg a 2011/65/EU 

irányelvnek, 2019. július 22-ig továbbra is 

hozzáférhetővé tegyék a piacon. Ez után a 

dátum után azonban az irányelv 

rendelkezéseinek meg nem felelő 

elektromos és elektronikus 

berendezéseknek mind az első piaci 

forgalomba hozatala, mind pedig a 

másodlagos piaci műveletek tiltottak. A 

másodlagos piaci műveleteknek ez a 

tilalma nem áll összhangban az uniós 

intézkedések alapját képező, a termékekre 

vonatkozó szabályozások közelítésére 

vonatkozó általános elvekkel, ezért azt meg 

kell szüntetni. 

_________________ _________________ 

6 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. 

január 27-i 2002/95/EK irányelve egyes 

6 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. 

január 27-i 2002/95/EK irányelve egyes 
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veszélyes anyagok elektromos és 

elektronikus berendezésekben való 

alkalmazásának korlátozásáról (HL L 37., 

2003.2.13., 19. o.). 

veszélyes anyagok elektromos és 

elektronikus berendezésekben való 

alkalmazásának korlátozásáról (HL L 37., 

2003.2.13., 19. o.). 

Indokolás 

A körforgásos gazdaság tágabb értelemben vett elképzelésének támogatása érdekében a 

meglévő berendezések állapotának felmérésére szolgáló folyamatként élnünk kell az utólagos 

átalakítás eszközével is, azt eldöntendő, hogy mely alkatrészeket kell cserélni, melyeket lehet 

javítani vagy átalakítani, és melyek az újrahasznosíthatóak – mindezt a berendezések 

tulajdonosának/használójának jövőbeni igényei szerint. 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – -a pont (új) 

2011/65/EU irányelv 

5 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -a) az (1) bekezdés a következő 

albekezdéssel egészül ki: 

 „Egy adott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus korlátozott számú technikai 

vonatkozású vagy kölcsönösen összefüggő 

intézkedésre terjedhet ki.” 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a a pont (új) 

2011/65/EU irányelv 

5 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) a (4) bekezdés a következő ponttal 

egészül ki: 

 „ba)  a kérelem kézhezvételétől számított 

egy hónapon belül egyértelmű ütemtervet 

terjeszt a kérelmező, a tagállamok és az 

Európai Parlament elé határozata 

elfogadásáról; 
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Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új) 

2011/65/EU irányelv 

24 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 4a. A 24. cikk (2) bekezdése helyébe a 

következő szöveg lép: 

(2)  A Bizottság legkésőbb 2021. július 

22-ig elvégzi ezen irányelv általános 

felülvizsgálatát, és erről jelentést terjeszt az 

Európai Parlament és a Tanács elé, amelyet 

adott esetben jogalkotási javaslat kísér. 

„(2)  A Bizottság legkésőbb 2021. július 

22-ig elvégzi ezen irányelv általános 

felülvizsgálatát, és erről az Európai 

Parlament és a Tanács elé jelentést terjeszt, 

amelyet jogalkotási javaslat kísér. 
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INDOKOLÁS 

Előzmények 

 

Az elektromos és elektronikai berendezésekben (EEE) egyes veszélyes anyagok 

használatának korlátozásáról szóló európai uniós jogszabályok 2004 augusztusa óta léteznek. 

A veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó jogszabályok hozzájárulnak az említett 

anyagokkal összefüggő egészségi és környezeti kockázatok csökkentéséhez. A jelenleg 

hatályos 2011/65/EU irányelv egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 

berendezésekben (EEE) való használatának korlátozásáról (a továbbiakban: RoHS 2 irányelv) 

2011. júliusban lépett hatályba. Egy korábbi irányelv (a 2002/95/EK irányelv, azaz a RoHS 1 

irányelv) átdolgozása.  

 

A Bizottság javaslata módosítja a RoHS 2 irányelv hatályát. A hatály ezen felülvizsgálatát az 

irányelv 24. cikkének (1) bekezdése kifejezetten előírja. Az irányelv 2019. július 22. után 

esetleg felmerülő, „nem kívánt mellékhatásainak” kezelésére törekszik. A javaslat késve 

készült el, minthogy a RoHS 2 irányelvben előírt határidő 2014. július 22.  

 

Az előadó üdvözli a Bizottság jogalkotási javaslatát mint a RoHS 2 irányelv jelenlegi 

szövegével kapcsolatos sürgető kérdések megoldásához szükséges lépést, amely egyben 

növeli a jogbiztonságot, ugyanakkor óvja a környezetet és a közegészséget. A RoHS 2 

irányelv hatályának felülvizsgálata különösen segít megőrizni a munkahelyeket a kkv-kban, 

támogatni az egészségügyi ágazatot felújított orvosi berendezésekre alapozva, és előmozdítja 

a körforgásos gazdaságot.  

 

Az előadó szeretné hangsúlyozni, hogy a hatály e felülvizsgálata nem a RoHS 2 irányelv 

teljes működésének átalakítását tűzte ki célul. Az előadó úgy gondolja, hogy a RoHS 2 

irányelv esetleges mélyrehatóbb változtatása ne ezen eljárásnak legyen a célja, hanem az 

irányelv soron következő általános felülvizsgálatának, amelyet a Bizottságnak 2021. július 

22-ig el kell végeznie a 24. cikk (2) bekezdésének megfelelően.  

 

RoHS 2 

 

Röviden a RoHS 2 irányelv szabályokat állapít meg az egyes veszélyes anyagok (ólom, 

higany, kadmium, hat vegyértékű króm, polibrómozott bifenilek (PBB) és polibrómozott 

difenil-éterek (PBDE) elektromos és elektronikus berendezésekben való használatának 

korlátozásáról. Mint azt a (EU) 2015/863 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelv 

meghatározza, négy ftalát – bisz (2-etilhexil) -ftalát (DEHP), benzil-butil-ftalát (BBP), 

dibutil-ftalát (DBP) és diizobutil-ftalát (DIBP) – használatának korlátozása 2019. július 22-

étől alkalmazandó. Ezeknek az anyagoknak nem szabad egy bizonyos előírt mennyiséget 

meghaladó mértékben jelen lenniük. A korlátozott anyagok jegyzékét a Bizottság 

rendszeresen felülvizsgálja saját kezdeményezésére vagy egy javaslat tagállam általi 

előterjesztését követően (6. cikk). 

 

Több termékcsoport kifejezetten ki van zárva az irányelv hatálya alól (a 2. cikk (4) 

bekezdése), mint például a világűrben való felhasználásra tervezett berendezések. Ezenkívül 

az elektromos és elektronikus berendezéseket alkotó anyagok és összetevők korlátozott időre 
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mentesülhetnek az anyagokra vonatkozó korlátozás alól, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

útján. A mentességek nem gyengíthetik az 1907/2006/EK rendelet (REACH) által biztosított 

környezet- és egészségvédelmet, és az alábbi körülmények valamelyikének teljesülnie kell: a 

helyettesítő anyagok megbízhatósága nincs biztosítva, vagy a korlátozott anyagok kivonása 

vagy helyettesítése műszakilag vagy tudományosan nem kivitelezhető, illetve a helyettesítés 

összes káros környezeti, egészségügyi és a fogyasztók biztonságát érintő hatása várhatóan  

meghaladja az így elért összes környezeti, egészségügyi és a fogyasztók biztonságát érintő 

előnyt (5. cikk).  

 

Az előadó úgy véli, hogy a RoHS 2 irányelv soron következő általános felülvizsgálatát 

jogalkotási javaslatnak kell kísérnie. 

 

A RoHS 1 irányelvhez képest a RoHS 2 irányelv hatálya kiterjedtebb: magában foglalja az 

orvostechnikai eszközöket, valamint a felügyeleti és vezérlő eszközöket, és ún. „nyitott 

hatály” jellemzi, amely a RoHS 2 irányelv hatálya alá tartozó EEE-kategóriákat felsoroló I. 

mellékletben egy új, 11. kategória („Más kategóriákhoz nem tartozó egyéb elektronikus 

berendezések”) létrehozásához kapcsolódik. Ezen túlmenően az elektromos és elektronikus 

berendezések (EEE) meghatározása tágabb körű, mint a RoHS 1 rendeletben: elektromos és 

elektronikus berendezés minden olyan berendezés, amelynek legalább egy szándékolt 

funkciója elektromos áramtól vagy elektromágneses mezőtől függ. Ebben az összefüggésben 

az irányelv hatálya alá újonnan bekerült elektromos és elektronikus berendezések fogalma 

olyan elektromos és az elektromos berendezéseket takar, amelyek kívül estek a RoHS 1 

irányelv hatályán, de jelenleg a RoHS 2 irányelv hatálya alá tartoznak. 

 

A javaslat 

 

Mint ez feljebb említésre került, a Bizottság javaslata a RoHS 2 irányelv hatályának azon 

problémái kezelésére törekszik, amelyek 2019. július 22. után merülhetnek fel. Ez az időpont 

a RoHS 2 irányelv által bevezetett, nyolc évig tartó átmeneti időszaknak felel meg, amely 

alatt az irányelv hatálya alá újonnan bekerült elektromos és elektronikus berendezéseknek 

nem kell megfelelniük a RoHS 2 irányelv követelményeinek és még forgalmazhatók az uniós 

piacon (2. cikk (2) bekezdés). A javaslat különösen az alábbi négy probléma megoldására 

vezet be rendelkezéseket: 

A RoHS 2 irányelv jelenlegi megfogalmazása szerint 2019. július 22-től tilosak 

lennének az orvostechnikai eszközökkel, a felügyeleti és a vezérlő eszközökkel, 

valamint az irányelv hatálya alá újonnan bekerült egyéb elektromos és elektronikus 

berendezésekkel (pl. elektromos gyújtással működő fűnyírókkal, elektromos 

biciklikkel) kapcsolatos másodlagos piaci műveletek (pl. viszonteladás, használtáru-

értékesítés). Ez a helyzet ellentmondana a körforgásos gazdaság elveinek, különösen, 

mivel sok termék élettartamát csökkentené, főként, ha a felújított berendezések 

számára léteznek másodlagos piacok. Ráadásul ez a helyzet nem lenne összhangban az 

európai uniós termékekre vonatkozó jogszabályok általános harmonizálásával. 

2019. július 22. után az orvostechnikai eszközök, a felügyeleti és a vezérlő eszközök 

kivételével nem lenne lehetséges a hatály alá újonnan bekerült EEE-berendezések 

javítása a RoHS 2 irányelvnek meg nem felelő alkatrészekkel. Ez a helyzet az ebbe a 

kategóriába tartozó elektromos és elektronikus berendezések élettartamát is 

lerövidítené, hamarabb le kellene őket selejtezni.   
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2019. július 22. után a kizárólag szakmai használat céljából hozzáférhetővé tett, nem 

közúti mozgó gépek és berendezések definíciójának jelenlegi megfogalmazása 

(NRMM) miatt két nagyon hasonló típust eltérően kellene kezelni: a fedélzeti 

energiaforrással (akkumulátorral vagy motorral) rendelkező NRMM-gépek kizárásra 

kerülnének a RoHS 2 irányelv hatálya alól, míg a külső tápforrással működő (kábellel 

csatlakozó), nem közúti mozgó gépek a RoHS 2 irányelv hatálya alá esnének. A nem 

közúti mozgó gépek bizonyos típusait ugyanazon gyártósoron állítják elő, az egyetlen 

különbség csak az energiaforrás. Ez a helyzet a kábellel csatlakozó modellek 

gyártásának fokozatos megszüntetéséhez vezethet, míg az irányelv hatálya alá tartozó 

nem közúti mozgó gépek korlátozott környezeti előnnyel járnának.  

Tilossá válna az orgonák európai uniós piacokon való forgalomba hozatala. Az orgonák 

az irányelv hatálya alá újonnan bekerült termékek, minthogy elektromos összetevőik 

vannak (pl. elektromos fújtatók), és mivel a sípsorok ólomból készült csövek, 

amelyeket nem lehet helyettesíteni. Az elektromos alkatrészek jelenléte miatt az egész 

orgona, beleértve a csöveket is, a RoHS 2 irányelv hatálya alá esne, ami azt jelentené, 

hogy 2019. július 22-ét követően az orgonák nem felelnének meg a RoHS 2 

irányelvnek és értékesítésük tilos lenne.  

A javaslat egyben módosítja a kivételek tekintetében az 5. cikket is, meghatározva a 11. 

kategóriába tartozó elektromos és elektronikus berendezésekre alkalmazandó kivételek 

maximális érvényességi időtartamát, és törölve a Bizottság érvényben lévő mentességek 

megújításáról szóló döntésének határidejét. Mindenesetre a mentességek továbbra is 

érvényben maradnak mindaddig, amíg a Bizottság megújítási kérelmet nem kap, és legalább 

12 hónappal azután is, hogy a megújítási kérelem visszavonásra kerül. Mivel a RoHS alatt 

egyre több a mentesség és egyre bonyolultabbak, valamint a jobb szabályozás és a jogi 

kiszámíthatóság érdekében az előadó bevezeti a Bizottság számára azt a követelményt, hogy a 

kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül terjesszen egyértelmű ütemtervet a 

kérelmező, a tagállamok és az Európai Parlament elé határozata elfogadásáról. 
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