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Módosítás 42
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ennek az irányelvnek az elsődleges 
célja, hogy a fenntartható termelés és 
fogyasztás jegyében megakadályozza az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak keletkezését, továbbá a 
hatékony erőforrás-gazdálkodás érdekében 
az említett hulladék újrahasználata, 
újrafeldolgozása és egyéb hasznosítása 
révén csökkentse az ártalmatlanításra 
kerülő hulladék mennyiségét. Az irányelv 
további célja, hogy javítsa az elektromos és 
elektronikus berendezések életciklusában 
érintett valamennyi piaci szereplő, pl. 
gyártók, forgalmazók és vásárlók, s 
különösen az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak 
összegyűjtésében és kezelésében 
közvetlenül részt vevő piaci szereplők 
környezetvédelmi teljesítményét. A gyártói 
felelősség elvének országonként eltérő 
alkalmazása különösen jelentős 
eltérésekhez vezethet a gazdasági 
szereplők által viselt pénzügyi terhek 
vonatkozásában. Az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
kezelésére vonatkozó nemzeti politikák 
eltérése gátolja az újrafeldolgozási 
politikák hatékonyságát. Az alapvető 
kritériumokat ennek megfelelően közösségi 
szinten kell megállapítani.

(7) Ennek az irányelvnek az elsődleges 
célja, hogy a fenntartható termelés és 
fogyasztás jegyében megakadályozza az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak keletkezését, továbbá a 
hatékony erőforrás-gazdálkodás érdekében 
az említett hulladék újrahasználata, 
újrafeldolgozása és egyéb hasznosítása 
révén csökkentse az ártalmatlanításra 
kerülő hulladék mennyiségét, és elősegítse 
a stratégiai jelentőségű nyersanyagok 
visszaszerzését. Az irányelv további célja, 
hogy javítsa az elektromos és elektronikus 
berendezések életciklusában érintett 
valamennyi piaci szereplő, pl. gyártók, 
forgalmazók és vásárlók, s különösen az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak összegyűjtésében és 
kezelésében közvetlenül részt vevő piaci 
szereplők környezetvédelmi teljesítményét. 
A gyártói felelősség elvének országonként 
eltérő alkalmazása különösen jelentős 
eltérésekhez vezethet a gazdasági 
szereplők által viselt pénzügyi terhek 
vonatkozásában. Az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
kezelésére vonatkozó nemzeti politikák 
eltérése gátolja az újrafeldolgozási 
politikák hatékonyságát. Az alapvető 
kritériumokat ennek megfelelően közösségi 
szinten kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai lehetőséget jelentenek arra, hogy az 
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elektromos és elektronikus termékekben meglévő stratégiai jelentőségű nyersanyagok 
visszakerülhessenek az anyagáramba.

Módosítás 43
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ennek az irányelvnek az elsődleges 
célja, hogy a fenntartható termelés és 
fogyasztás jegyében megakadályozza az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak keletkezését, továbbá a 
hatékony erőforrás-gazdálkodás érdekében 
az említett hulladék újrahasználata, 
újrafeldolgozása és egyéb hasznosítása 
révén csökkentse az ártalmatlanításra 
kerülő hulladék mennyiségét. Az irányelv 
további célja, hogy javítsa az elektromos és 
elektronikus berendezések életciklusában 
érintett valamennyi piaci szereplő, pl. 
gyártók, forgalmazók és vásárlók, s 
különösen az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak 
összegyűjtésében és kezelésében 
közvetlenül részt vevő piaci szereplők 
környezetvédelmi teljesítményét. A gyártói 
felelősség elvének országonként eltérő 
alkalmazása különösen jelentős 
eltérésekhez vezethet a gazdasági 
szereplők által viselt pénzügyi terhek 
vonatkozásában. Az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
kezelésére vonatkozó nemzeti politikák 
eltérése gátolja az újrafeldolgozási 
politikák hatékonyságát. Az alapvető 
kritériumokat ennek megfelelően közösségi 
szinten kell megállapítani. 

(7) Ennek az irányelvnek az elsődleges 
célja, hogy a fenntartható termelés és 
fogyasztás jegyében megakadályozza az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak keletkezését, továbbá a 
hatékony erőforrás-gazdálkodás érdekében 
az említett hulladék újrahasználata, 
újrafeldolgozása és egyéb hasznosítása 
révén csökkentse az ártalmatlanításra 
kerülő hulladék mennyiségét. Az irányelv 
további célja, hogy javítsa az elektromos és 
elektronikus berendezések életciklusában 
érintett valamennyi piaci szereplő, pl. 
gyártók, forgalmazók és vásárlók, s 
különösen az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak 
összegyűjtésében és kezelésében 
közvetlenül részt vevő piaci szereplők 
környezetvédelmi teljesítményét. A gyártói 
felelősség elvének országonként eltérő 
alkalmazása különösen jelentős 
eltérésekhez vezethet a gazdasági 
szereplők által viselt pénzügyi terhek 
vonatkozásában. Az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
kezelésére vonatkozó nemzeti politikák 
eltérése gátolja az újrafeldolgozási 
politikák hatékonyságát. Az alapvető 
kritériumokat ennek megfelelően közösségi 
szinten kell megállapítani, és ki kell 
dolgozni a gyűjtésre és kezelésre 
vonatkozó harmonizált szabványokat.

Or. en

Indokolás

A harmonizált szabványok megkönnyítenék a gyűjtést és a kezelést, továbbá elősegítik a jobb 
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nyomon követést és jelentéstételt is.

Módosítás 44
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ez az irányelv kiterjed valamennyi 
magán- és szakmai használatra szánt 
elektromos és elektronikus berendezésre. 
Ezt az irányelvet az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékaival 
érintkezésbe kerülő személyek védelmét 
szolgáló biztonsági és egészségügyi 
előírásokról szóló közösségi jogszabályok, 
valamint a vonatkozó közösségi 
hulladékkezelési jogszabályok, különösen  
az elemekről és akkumulátorokról, 
valamint a hulladékelemekről és -
akkumulátorokról szóló, 2006. szeptember 
6-i 2006/66/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv sérelme nélkül, illetve a 
terméktervezésre vonatkozó közösségi 
rendelkezések, különösen az 
energiafelhasználó termékek 
környezetbarát tervezésére vonatkozó 
követelmények megállapításának 
kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, 
illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról szóló 2005/32/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv sérelme 
nélkül kell alkalmazni.

(10) Ez az irányelv kiterjed valamennyi 
magán- és szakmai használatra szánt 
elektromos és elektronikus berendezésre. 
Ezt az irányelvet az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékaival
érintkezésbe kerülő személyek védelmét 
szolgáló biztonsági és egészségügyi 
előírásokról szóló közösségi jogszabályok, 
valamint a vonatkozó közösségi 
hulladékkezelési jogszabályok, különösen  
az elemekről és akkumulátorokról, 
valamint a hulladékelemekről és -
akkumulátorokról szóló, 2006. szeptember 
6-i 2006/66/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv sérelme nélkül, illetve a 
terméktervezésre vonatkozó közösségi 
rendelkezések, különösen az 
energiafelhasználó termékek 
környezetbarát tervezésére vonatkozó 
követelmények megállapításának 
kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, 
illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról szóló 2005/32/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv sérelme 
nélkül kell alkalmazni. Az irányelv hatálya 
alól ki kell zárni többek között a helyhez 
kötött, nagyméretű ipari létesítményeket, 
mivel ezeket helyhez kötötten telepítik és 
tartósan egy helyen üzemeltetik, 
szakemberek építik fel és bontják el, és így 
szabályozott hulladékáramról van szó. 
Ugyanezt kell megfelelően alkalmazni a 
rögzített, nagyméretű ipari szerszámokra 
is, amelyeket egy meghatározott helyen 
történő üzemeltetés céljából telepítenek. 
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Ki kell zárni az irányelv hatálya alól a 
kizárólag szakember felhasználók által 
használt mobil gépeket is, mivel ezeket 
úgyszintén szakemberek bontják el és 
ártalmatlanítják, és így szabályozott 
hulladékáramról van szó. 

Or. de

Indokolás

Mind a helyhez kötött létesítmények, a rögzített, nagyméretű szerszámok és a kizárólag 
szakember felhasználók által használt mobil gépek, mind a fotovoltaikus modulok 
szabályozott hulladékáramok, amelyek esetén nem áll fenn a nem szelektív és kezelés nélküli 
ártalmatlanítás kockázata.

Módosítás 45
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az irányelv hatálya alól ki kell zárni 
az épülettel szilárdan összekapcsolt 
létesítményeket és a fűtési és folyamathő, 
hideg vagy meleg víz előállítására szolgáló 
termékeket, mivel ezeket helyhez kötötten 
telepítik és tartósan egy helyen 
üzemeltetik, szakemberek építik fel és 
bontják el, és így szabályozott 
hulladékáramról van szó.

Or. de

Indokolás

Azokat a berendezéseket, amelyek egy épület szilárd alkotórészei, képzett szakemberek 
tervezik meg, tartósan és helyhez kötötten telepítik, a tartós üzemeltetés során karbantartják, 
a hasznos élettartam végén elbontják, majd újrafeldolgozzák.
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Módosítás 46
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szelektív gyűjtés az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
különleges kezelése és újrafeldolgozása
biztosításának egyik előfeltétele, és 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a Közösségen 
belül meg lehessen valósítani az emberi 
egészség és a környezet védelmével 
kapcsolatban kitűzött célokat. A 
fogyasztóknak aktívan hozzá kell járulniuk 
a szelektív gyűjtés sikeréhez, és ösztönözni 
kell őket az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak
visszajuttatására. Ennek érdekében az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak visszajuttatásához megfelelő 
létesítményekről kell gondoskodni, 
beleértve az olyan nyilvános 
gyűjtőhelyeket, ahol a 
magánháztartásokban keletkezett ilyen 
hulladékot legalább költségmentesen 
visszaveszik. A forgalmazókra szintén 
fontos szerep hárul az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok gyűjtésének eredményes 
végrehajtásában.

(13) A szelektív gyűjtés az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
különleges kezelése és újrafeldolgozása
biztosításának egyik előfeltétele, és 
elengedhetetlen ahhoz, hogy a Közösségen 
belül meg lehessen valósítani az emberi 
egészség és a környezet védelmével 
kapcsolatban kitűzött célokat. A 
fogyasztóknak aktívan hozzá kell járulniuk 
a szelektív gyűjtés sikeréhez, és ösztönözni 
kell őket az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak 
visszajuttatására. Ennek érdekében az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak visszajuttatásához megfelelő 
létesítményekről kell gondoskodni, 
beleértve az olyan nyilvános 
gyűjtőhelyeket, ahol a 
magánháztartásokban keletkezett ilyen 
hulladékot legalább költségmentesen 
visszaveszik. A forgalmazókra,
önkormányzatokra és újrafeldolgozókra
szintén fontos szerep hárul az elektromos 
és elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok gyűjtésének és kezelésének
eredményes végrehajtásában, így rájuk is 
vonatkozniuk kell ezen irányelv 
követelményeinek.

Or. en

Indokolás

A módosítás hangsúlyozza annak biztosításának jelentőségét, hogy az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó hulladékokkal foglalkozó, az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó hulladékok gyűjtésében és kezelésében részt vevő 
valamennyi piaci szereplőtől elvárt e jogszabály betartásának biztosítása.
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Módosítás 47
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Közösség által előirányzott védelmi 
színvonal és a harmonizált környezeti 
célok elérése érdekében a tagállamok 
megfelelő intézkedéseket fogadnak el 
annak érdekében, hogy minimálisra 
csökkentsék az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak szelektálatlan 
települési hulladékként történő 
ártalmatlanítását, és hogy magas szinten 
megvalósuljon az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
szelektív gyűjtése. Annak biztosítására, 
hogy a tagállamok hatékony begyűjtési 
rendszerek kialakítására törekedjenek, elő 
kell írni a számukra, hogy magas arányt 
érjenek el az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak begyűjtése 
terén, különösen az ózonlebontó anyagokat 
és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat 
tartalmazó hűtő- és fagyasztóberendezések 
tekintetében, amelyek környezeti hatása 
jelentős, illetve különös tekintettel a 
2037/2000/EK és a 842/2006/EK 
rendeletben foglalt kötelezettségekre. A 
hatásvizsgálat tanúsága szerint a piaci 
forgalomba hozott elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
65%-át már ma is szelektíven gyűjtik, de 
ezek több mint felénél fennáll a veszélye a 
szabálytalan kezelésnek vagy az illegális 
kivitelnek, amely egyúttal értékes 
másodlagos nyersanyagok elvesztéséhez és 
a természeti környezet pusztulásához vezet. 
Ennek elkerülése érdekében ambiciózus 
célkitűzésekre van szükség a 
hulladékgyűjtés terén.

(14) A Közösség által előirányzott védelmi 
színvonal és a harmonizált környezeti 
célok elérése érdekében a tagállamok 
megfelelő intézkedéseket fogadnak el 
annak érdekében, hogy minimálisra 
csökkentsék az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak szelektálatlan 
települési hulladékként történő 
ártalmatlanítását, és hogy magas szinten 
megvalósuljon az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
szelektív gyűjtése. Annak biztosítására, 
hogy a tagállamok hatékony begyűjtési 
rendszerek kialakítására törekedjenek, elő 
kell írni a számukra, hogy magas arányt 
érjenek el az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak begyűjtése 
terén, különösen az ózonlebontó anyagokat 
és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat 
tartalmazó hűtő- és fagyasztóberendezések 
tekintetében, amelyek környezeti hatása 
jelentős, illetve különös tekintettel a 
2037/2000/EK és a 842/2006/EK 
rendeletben foglalt kötelezettségekre. A 
hatásvizsgálat tanúsága szerint a piaci 
forgalomba hozott elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
65%-át már ma is szelektíven gyűjtik, de 
ezek több mint felénél fennáll a veszélye a 
szabálytalan kezelésnek vagy az illegális 
kivitelnek, amely egyúttal értékes 
másodlagos nyersanyagok elvesztéséhez és 
a természeti környezet pusztulásához vezet. 
Ennek elkerülése érdekében ambiciózus 
célkitűzésekre van szükség a 
hulladékgyűjtés terén. Ezen túlmenően 
alapvető jelentőségű biztosítani azt, hogy 
– a végrehajtási folyamat kezdetén 
biztosított átalányösszeg helyett – a 
megfelelésre szolgáló rendszerek 



AM\808628HU.doc 9/107 PE439.856v01-00

HU

megfelelő és folyamatos kompenzációt 
nyújtsanak az érintett helyi vagy 
regionális hatóságok számára az idők 
során az ezen irányelv végrehajtásához 
szükséges minden pénzügyi vagy 
adminisztrációs teher ellentételezéseként.

Or. en

Indokolás

Sok tagállamban a helyi és regionális szervek feladata az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok gyűjtésének biztosítása. A megfelelésre szolgáló 
rendszereknek ezért megfelelő kompenzációt kell előirányozniuk az irányelv végrehajtása 
során, és nem szabad csak egy egyszeri vagy esetleges kompenzációt előírniuk.

Módosítás 48
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Közösség által előirányzott védelmi 
színvonal és a harmonizált környezeti 
célok elérése érdekében a tagállamok 
megfelelő intézkedéseket fogadnak el 
annak érdekében, hogy minimálisra 
csökkentsék az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak szelektálatlan 
települési hulladékként történő 
ártalmatlanítását, és hogy magas szinten 
megvalósuljon az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
szelektív gyűjtése. Annak biztosítására, 
hogy a tagállamok hatékony begyűjtési 
rendszerek kialakítására törekedjenek, elő 
kell írni a számukra, hogy magas arányt 
érjenek el az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak begyűjtése 
terén, különösen az ózonlebontó anyagokat 
és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat 
tartalmazó hűtő- és fagyasztóberendezések 
tekintetében, amelyek környezeti hatása 
jelentős, illetve különös tekintettel a 

(14) A Közösség által előirányzott védelmi 
színvonal és a harmonizált környezeti 
célok elérése érdekében a tagállamok 
megfelelő intézkedéseket fogadnak el 
annak érdekében, hogy minimálisra 
csökkentsék az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak szelektálatlan 
települési hulladékként történő 
ártalmatlanítását, és hogy magas szinten 
megvalósuljon az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
szelektív gyűjtése. Annak biztosítására, 
hogy a tagállamok hatékony begyűjtési 
rendszerek kialakítására törekedjenek, elő 
kell írni a számukra, hogy magas arányt 
érjenek el az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak begyűjtése 
terén, különösen az ózonlebontó anyagokat 
és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat 
tartalmazó hűtő- és fagyasztóberendezések 
tekintetében, amelyek környezeti hatása 
jelentős, illetve különös tekintettel a 
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2037/2000/EK és a 842/2006/EK 
rendeletben foglalt kötelezettségekre. A 
hatásvizsgálat tanúsága szerint a piaci 
forgalomba hozott elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
65%-át már ma is szelektíven gyűjtik, de 
ezek több mint felénél fennáll a veszélye a 
szabálytalan kezelésnek vagy az illegális 
kivitelnek, amely egyúttal értékes 
másodlagos nyersanyagok elvesztéséhez és
a természeti környezet pusztulásához vezet. 
Ennek elkerülése érdekében ambiciózus 
célkitűzésekre van szükség a 
hulladékgyűjtés terén.

2037/2000/EK és a 842/2006/EK 
rendeletben foglalt kötelezettségekre. A 
hatásvizsgálat tanúsága szerint a piaci 
forgalomba hozott elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
65%-át már ma is szelektíven gyűjtik, de 
ezek több mint felénél fennáll a veszélye a 
szabálytalan kezelésnek vagy az illegális 
kivitelnek, vagy a nem megfelelő 
kezelésnek, amelyek esetében a kezelt 
mennyiségeket nem jelentik be, ami
egyúttal értékes másodlagos nyersanyagok 
elvesztéséhez, következetlen 
adatszolgáltatáshoz, valamint a természeti 
környezet pusztulásához vezet. Ennek 
elkerülése érdekében ambiciózus
célkitűzésekre van szükség a 
hulladékgyűjtés terén, kötelezni kell 
valamennyi piaci szereplőt az elektromos 
és elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok gyűjtésére azok 
környezetvédelmi szempontból megfelelő 
kezelésének biztosítása érdekében, 
valamint kötelezni kell őket a begyűjtött és 
kezelt mennyiségek bejelentésére. 
Alapvető fontosságú, hogy a tagállamok 
biztosítsák az irányelv hatékony 
végrehajtását, különösen az EU-ból kivitt 
használt elektromos és elektronikus 
berendezések rendszeres ellenőrzései 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Ez a szöveg kiegészíti az előadó javaslatát, hangsúlyozva az adatgyűjtés, a hatékony 
végrehajtás, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok
gyűjtésével és kezelésével foglalkozó piaci szereplők felvételének fontosságát.
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Módosítás 49
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A berendezések hasznosítása, 
újrahasználatra való előkészítése és 
újrafeldolgozása csak abban az esetben 
számítható bele az irányelv 7. cikkében 
foglalt irányszámok teljesítésébe, 
amennyiben ezen tevékenységek nem 
ellentétesek a berendezésre vonatkozó 
egyéb közösségi és tagállami 
jogszabályokkal.

(17) A berendezések hasznosítása, 
újrahasználatra való előkészítése és 
újrafeldolgozása csak abban az esetben 
számítható bele az irányelv 7. cikkében 
foglalt irányszámok teljesítésébe, 
amennyiben ezen tevékenységek nem 
ellentétesek a berendezésre vonatkozó 
egyéb közösségi és tagállami 
jogszabályokkal. A berendezések 
megfelelő hasznosításának, 
újrahasználatra való előkészítésének és
újrafeldolgozásának biztosítása megfelelő
erőforrás-gazdálkodást eredményez és 
optimalizálja az erőforrás-ellátást.

Or. en

Indokolás

Ezek az eljárások az erőforrás-hasznosítás fontos csatornái, és létfontosságú ezek megfelelő 
módon elvégzése.

Módosítás 50
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az elektromos és elektronikus 
berendezéseket magáncélokra használók 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékait legalább 
költségmentesen visszajuttathassák. A 
gyártóknak finanszírozniuk kell a
begyűjtést, valamint az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 

(19) Az elektromos és elektronikus 
berendezéseket magáncélokra használók 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékait legalább 
költségmentesen visszajuttathassák. A 
gyártóknak ezért a hulladéklánc egészében 
– többek között a forgalmazók esetében is 
– finanszírozniuk kell a begyűjtést, 
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kezelését, hasznosítását és 
ártalmatlanítását. A tagállamoknak 
indokolt ösztönözni a gyártókat arra, hogy 
azok teljes mértékben vállalják fel az 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből keletkező hulladékok 
begyűjtésével járó kötelezettségeket, 
különös tekintettel a hulladéklánc minden 
elemének, így a magánháztartásból 
származó hulladékok gyűjtésének 
finanszírozására is, így elkerülhető az 
elektromos és elektronikus berendezések 
szelektíven összegyűjtött hulladékainak a 
kívánatostól elmaradó kezelése vagy 
illegális kivitele, a gyártói finanszírozásra 
nézve egységes piaci követelmények 
érvényesülnek az Európai Unió 
egészében, a gyűjtéssel járó pénzügyi 
terhek pedig a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően átkerülnek az általános 
adófizetőkről az elektromos és elektronikus 
berendezések fogyasztóira. A gyártói 
felelősség elvének magas fokú 
érvényesítése érdekében a gyártók 
felelősek a saját termékeikből származó 
hulladék kezelésének finanszírozásáért. 
Választási lehetőséget kell biztosítani a 
gyártó számára, hogy önállóan tegyen 
eleget ennek a kötelezettségnek, vagy 
valamely közös rendszerhez csatlakozzon. 
A gyártóknak termékeik forgalomba 
hozatalakor pénzügyi garanciát kell 
nyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy nem 
hárítják át a társadalomra, illetve a többi 
gyártóra az azon termékekből származó 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai kezelésének költségeit, amely 
termékek vonatkozásában minden 
tevékenységüket megszüntették. A 
korábban keletkezett hulladék kezelése 
finanszírozásának felelősségét az összes 
jelenlegi gyártónak közösen kell viselnie 
olyan kollektív finanszírozási rendszerek 
keretében, amelyekhez a költségek 
felmerülésekor a piacon jelen lévő 
valamennyi gyártó arányosan járul hozzá. 
A kollektív finanszírozási rendszereknek 
nem lehet olyan hatásuk, hogy kizárják a 

valamint az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak kezelését, 
hasznosítását és ártalmatlanítását. A 
tagállamoknak az az elektromos és 
elektronikus berendezésekből keletkező 
hulladékok kezelését végző valamennyi 
érdekelt felet ösztönözniük kell az irányelv 
céljai elérésének elősegítésére, így 
elkerülhető az elektromos és elektronikus 
berendezések szelektíven összegyűjtött 
hulladékainak a kívánatostól elmaradó 
kezelése vagy illegális kivitele. Annak 
érdekében, hogy gyűjtéssel járó pénzügyi 
terhek a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően átkerüljenek az általános 
adófizetőkről az elektromos és elektronikus 
berendezések fogyasztóira, a 
tagállamoknak ösztönözniük kell a 
gyártókat arra, hogy az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
összes begyűjtött hulladékot kezeljék. A 
megfelelő kezelés lehetővé tétele 
érdekében a fogyasztók felelőssége annak 
biztosítása, hogy az elhasználódott 
elektromos és elektronikus berendezések 
begyűjtést végző létesítményekhez 
kerüljenek. A gyártói felelősség elvének 
magas fokú érvényesítése érdekében a 
gyártók felelősek a saját termékeikből 
származó hulladék kezelésének 
finanszírozásáért. Választási lehetőséget 
kell biztosítani a gyártó számára, hogy 
önállóan tegyen eleget ennek a 
kötelezettségnek, vagy valamely közös 
rendszerhez csatlakozzon. A gyártóknak 
termékeik forgalomba hozatalakor 
pénzügyi garanciát kell nyújtaniuk arra 
vonatkozóan, hogy nem hárítják át a 
társadalomra, illetve a többi gyártóra az 
azon termékekből származó elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékai 
kezelésének költségeit, amely termékek 
vonatkozásában minden tevékenységüket 
megszüntették. A korábban keletkezett 
hulladék kezelése finanszírozásának 
felelősségét az összes jelenlegi gyártónak 
közösen kell viselnie olyan kollektív 
finanszírozási rendszerek keretében, 
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piaci rés betöltésére hivatott termékek 
gyártóit, a kis mennyiségeket előállító 
gyártókat, az importőröket és a piacra 
újonnan belépőket. 

amelyekhez a költségek felmerülésekor a 
piacon jelen lévő valamennyi gyártó 
arányosan járul hozzá. A kollektív 
finanszírozási rendszereknek nem lehet 
olyan hatásuk, hogy kizárják a piaci rés 
betöltésére hivatott termékek gyártóit, a kis 
mennyiségeket előállító gyártókat, az 
importőröket és a piacra újonnan 
belépőket.

Or. en

Módosítás 51
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az elektromos és elektronikus 
berendezéseket magáncélokra használók 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékait legalább 
költségmentesen visszajuttathassák. A 
gyártóknak  finanszírozniuk kell a  
begyűjtést, valamint az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
kezelését, hasznosítását és 
ártalmatlanítását. A tagállamoknak 
indokolt ösztönözni a gyártókat arra, hogy 
azok teljes mértékben vállalják fel az 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből keletkező hulladékok 
begyűjtésével járó kötelezettségeket, 
különös tekintettel a hulladéklánc minden 
elemének, így a magánháztartásból 
származó hulladékok gyűjtésének 
finanszírozására is, így elkerülhető az 
elektromos és elektronikus berendezések 
szelektíven összegyűjtött hulladékainak a 
kívánatostól elmaradó kezelése vagy 
illegális kivitele, a gyártói finanszírozásra 
nézve egységes piaci követelmények 
érvényesülnek az Európai Unió egészében, 

(19) Az elektromos és elektronikus 
berendezéseket magáncélokra használók 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékait legalább 
költségmentesen visszajuttathassák. A 
gyártóknak  finanszírozniuk kell a  
begyűjtést, valamint az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
kezelését, hasznosítását és 
ártalmatlanítását. A tagállamoknak 
indokolt ösztönözni a gyártókat arra, hogy 
azok teljes mértékben vállalják fel az 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből keletkező hulladékok 
begyűjtésével járó kötelezettségeket, 
különös tekintettel a hulladéklánc minden 
elemének, így a magánháztartásból 
származó hulladékok gyűjtésének 
finanszírozására is, így elkerülhető az 
elektromos és elektronikus berendezések 
szelektíven összegyűjtött hulladékainak a 
kívánatostól elmaradó kezelése vagy 
illegális kivitele, a gyártói finanszírozásra 
nézve egységes piaci követelmények 
érvényesülnek az Európai Unió egészében, 
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a gyűjtéssel járó pénzügyi terhek pedig a 
„szennyező fizet” elvének megfelelően 
átkerülnek az általános adófizetőkről az 
elektromos és elektronikus berendezések 
fogyasztóira.  A gyártói felelősség elvének 
magas fokú érvényesítése érdekében a 
gyártók felelősek a saját termékeikből 
származó hulladék kezelésének 
finanszírozásáért. Választási lehetőséget 
kell biztosítani a gyártó számára, hogy 
önállóan tegyen eleget ennek a 
kötelezettségnek, vagy valamely közös 
rendszerhez csatlakozzon. A gyártóknak 
termékeik forgalomba hozatalakor 
pénzügyi garanciát kell nyújtaniuk arra 
vonatkozóan, hogy nem hárítják át a 
társadalomra, illetve a többi gyártóra az 
azon termékekből származó elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékai 
kezelésének költségeit, amely termékek 
vonatkozásában minden tevékenységüket 
megszüntették. A korábban keletkezett 
hulladék kezelése finanszírozásának 
felelősségét az összes jelenlegi gyártónak 
közösen kell viselnie olyan kollektív 
finanszírozási rendszerek keretében, 
amelyekhez a költségek felmerülésekor a 
piacon jelen lévő valamennyi gyártó 
arányosan járul hozzá. A kollektív 
finanszírozási rendszereknek nem lehet 
olyan hatásuk, hogy kizárják a piaci rés 
betöltésére hivatott termékek gyártóit, a kis 
mennyiségeket előállító gyártókat, az 
importőröket és a piacra újonnan 
belépőket.

a gyűjtéssel járó pénzügyi terhek pedig a 
„szennyező fizet” elvének megfelelően 
átkerülnek az általános adófizetőkről az 
elektromos és elektronikus berendezések 
fogyasztóira.  A gyártói felelősség elvének 
magas fokú érvényesítése érdekében a 
gyártók felelősek a saját termékeikből 
származó hulladék kezelésének 
finanszírozásáért. Választási lehetőséget 
kell biztosítani a gyártó számára, hogy 
önállóan tegyen eleget ennek a 
kötelezettségnek, vagy valamely közös 
rendszerhez csatlakozzon. A gyártóknak –
illetve a nevükben történő eljárásra 
szerződésben feljogosított harmadik 
feleknek – termékeik forgalomba 
hozatalakor pénzügyi garanciát kell 
nyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy nem 
hárítják át a társadalomra, illetve a többi 
gyártóra az azon termékekből származó 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai kezelésének költségeit, amely 
termékek vonatkozásában minden 
tevékenységüket megszüntették. A 
korábban keletkezett hulladék kezelése 
finanszírozásának felelősségét az összes 
jelenlegi gyártónak közösen kell viselnie 
olyan kollektív finanszírozási rendszerek 
keretében, amelyekhez a költségek 
felmerülésekor a piacon jelen lévő 
valamennyi gyártó arányosan járul hozzá. 
A kollektív finanszírozási rendszereknek 
nem lehet olyan hatásuk, hogy kizárják a 
piaci rés betöltésére hivatott termékek 
gyártóit, a kis mennyiségeket előállító 
gyártókat, az importőröket és a piacra 
újonnan belépőket.

Or. en

Indokolás

A módosítás kiigazítja az irányelv értelmezésével kapcsolatban némely tagállam – és 
különösen az Egyesült Királyság – részéről tapasztalt torzulást, amely értelmezés 
megakadályozza, hogy a gyártók teljes körűen vállalhassák elektromos és elektronikus 
berendezéseikből származó hulladékok kezelését, illetve ennek hatékony és gazdaságos módon 
történő elvégzésének biztosítását.
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Módosítás 52
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az elektromos és elektronikus 
berendezéseket magáncélokra használók 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékait legalább 
költségmentesen visszajuttathassák. A 
gyártóknak finanszírozniuk kell a
begyűjtést, valamint az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
kezelését, hasznosítását és 
ártalmatlanítását. A tagállamoknak 
indokolt ösztönözni a gyártókat arra, hogy 
azok teljes mértékben vállalják fel az 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből keletkező hulladékok
begyűjtésével járó kötelezettségeket, 
különös tekintettel a hulladéklánc minden 
elemének, így a magánháztartásból 
származó hulladékok gyűjtésének 
finanszírozására is, így elkerülhető az 
elektromos és elektronikus berendezések 
szelektíven összegyűjtött hulladékainak a 
kívánatostól elmaradó kezelése vagy 
illegális kivitele, a gyártói finanszírozásra 
nézve egységes piaci követelmények 
érvényesülnek az Európai Unió 
egészében, a gyűjtéssel járó pénzügyi 
terhek pedig a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően átkerülnek az általános 
adófizetőkről az elektromos és elektronikus 
berendezések fogyasztóira. A gyártói 
felelősség elvének magas fokú 
érvényesítése érdekében a gyártók 
felelősek a saját termékeikből származó 
hulladék kezelésének finanszírozásáért. 
Választási lehetőséget kell biztosítani a 
gyártó számára, hogy önállóan tegyen 
eleget ennek a kötelezettségnek, vagy 

(19) Az elektromos és elektronikus 
berendezéseket magáncélokra használók 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékait legalább 
költségmentesen visszajuttathassák. A 
gyártóknak finanszírozniuk kell a
begyűjtést, valamint az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
kezelését, hasznosítását és 
ártalmatlanítását. A tagállamoknak 
indokolt ösztönözni az elektromos és 
elektronikus berendezésekből keletkező 
hulladékokat kezelő valamennyi érdekelt 
felet arra, hogy segítsenek az irányelv 
céljának elérésében, így elkerülhető az 
elektromos és elektronikus berendezések 
szelektíven összegyűjtött hulladékainak a 
kívánatostól elmaradó kezelése vagy 
illegális kivitele. Az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó, 
valamennyi résztvevő által begyűjtött
összes hulladékot számszerűsíteni kell, és 
nyilván kell tartani. Annak érdekében
pedig, hogy a gyűjtéssel járó pénzügyi 
terhek a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően átkerüljenek az általános 
adófizetőkről az elektromos és elektronikus 
berendezések fogyasztóira, a 
tagállamoknak ösztönözniük kell a 
gyártókat arra, hogy az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó, 
általuk begyűjtött összes olyan 
hulladékokat kezeljék, amelyeket az 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
gyűjtésével foglalkozók ingyen adnak át 
nekik. Ha a gazdasági szereplő úgy dönt, 
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valamely közös rendszerhez csatlakozzon. 
A gyártóknak termékeik forgalomba 
hozatalakor pénzügyi garanciát kell 
nyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy nem 
hárítják át a társadalomra, illetve a többi 
gyártóra az azon termékekből származó 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai kezelésének költségeit, amely 
termékek vonatkozásában minden 
tevékenységüket megszüntették. A 
korábban keletkezett hulladék kezelése 
finanszírozásának felelősségét az összes 
jelenlegi gyártónak közösen kell viselnie 
olyan kollektív finanszírozási rendszerek 
keretében, amelyekhez a költségek 
felmerülésekor a piacon jelen lévő 
valamennyi gyártó arányosan járul hozzá. 
A kollektív finanszírozási rendszereknek 
nem lehet olyan hatásuk, hogy kizárják a 
piaci rés betöltésére hivatott termékek 
gyártóit, a kis mennyiségeket előállító
gyártókat, az importőröket és a piacra 
újonnan belépőket.

hogy az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékokat 
ingyen nem adja át, és az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
hulladékokat a gyártó vagy a gyártói 
felelősségvállalási szervezet előzetes 
beleegyezése nélkül kezeli – függetlenül
attól, hogy a gyűjtés, szállítás és kezelés 
után van-e nettó költség vagy nettó 
jóváírás –, úgy a gyártók nem 
kötelezhetők az ilyen elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
hulladékokkal kapcsolatban felmerülő 
költségek finanszírozására. A megfelelő 
kezelés lehetővé tétele érdekében a 
fogyasztók felelőssége annak biztosítása, 
hogy az elhasználódott elektromos és 
elektronikus berendezések begyűjtést 
végző létesítményekhez kerüljenek. A 
gyártói felelősség elvének magas fokú 
érvényesítése érdekében a gyártók 
felelősek a saját termékeikből származó 
hulladék kezelésének finanszírozásáért. 
Választási lehetőséget kell biztosítani a 
gyártó számára, hogy önállóan tegyen 
eleget ennek a kötelezettségnek, vagy 
valamely közös rendszerhez csatlakozzon. 
A gyártóknak termékeik forgalomba 
hozatalakor pénzügyi garanciát kell 
nyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy nem 
hárítják át a társadalomra, illetve a többi 
gyártóra az azon termékekből származó 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai kezelésének költségeit, amely 
termékek vonatkozásában minden 
tevékenységüket megszüntették. A 
korábban keletkezett hulladék kezelése 
finanszírozásának felelősségét az összes 
jelenlegi gyártónak közösen kell viselnie 
olyan kollektív finanszírozási rendszerek 
keretében, amelyekhez a költségek 
felmerülésekor a piacon jelen lévő 
valamennyi gyártó arányosan járul hozzá. 
A kollektív finanszírozási rendszereknek 
nem lehet olyan hatásuk, hogy kizárják a 
piaci rés betöltésére hivatott termékek 
gyártóit, a kis mennyiségeket előállító 
gyártókat, az importőröket és a piacra 
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újonnan belépőket.

Or. en

Indokolás

A módosítás kiegészíti az előadó javaslatát, és kiigazítja az irányelv értelmezésével 
kapcsolatban némely tagállam – és különösen az Egyesült Királyság – részéről tapasztalt 
torzulást, amely értelmezés megakadályozza, hogy a gyártók teljes körűen vállalhassák 
elektromos és elektronikus berendezéseikből származó hulladékok kezelését, illetve ennek 
hatékony és gazdaságos módon történő elvégzésének biztosítását.

Módosítás 53
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az elektromos és elektronikus 
berendezéseket magáncélokra használók 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékait legalább 
költségmentesen visszajuttathassák. A 
gyártóknak finanszírozniuk kell a
begyűjtést, valamint az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
kezelését, hasznosítását és 
ártalmatlanítását. A tagállamoknak 
indokolt ösztönözni a gyártókat arra, hogy 
azok teljes mértékben vállalják fel az 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből keletkező hulladékok 
begyűjtésével járó kötelezettségeket, 
különös tekintettel a hulladéklánc minden 
elemének, így a magánháztartásból 
származó hulladékok gyűjtésének 
finanszírozására is, így elkerülhető az 
elektromos és elektronikus berendezések 
szelektíven összegyűjtött hulladékainak a 
kívánatostól elmaradó kezelése vagy 
illegális kivitele, a gyártói finanszírozásra 
nézve egységes piaci követelmények 
érvényesülnek az Európai Unió egészében, 
a gyűjtéssel járó pénzügyi terhek pedig a 
„szennyező fizet” elvének megfelelően 

(19) Az elektromos és elektronikus 
berendezéseket magáncélokra használók 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékait legalább 
költségmentesen visszajuttathassák. A 
gyártóknak finanszírozniuk kell a
begyűjtést, valamint az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
kezelését, hasznosítását és 
ártalmatlanítását. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a gyártók teljes 
mértékben vállalják fel az elektromos és 
elektronikus berendezésekből keletkező 
hulladékok begyűjtésével járó 
kötelezettségeket, különös tekintettel a 
hulladéklánc minden elemének, így a 
magánháztartásból származó hulladékok 
gyűjtésének finanszírozására is, így 
elkerülhető az elektromos és elektronikus 
berendezések szelektíven összegyűjtött 
hulladékainak a kívánatostól elmaradó 
kezelése vagy illegális kivitele, a gyártói 
finanszírozásra nézve egységes piaci 
követelmények érvényesülnek az Európai 
Unió egészében, a gyűjtéssel járó pénzügyi 
terhek pedig a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően átkerülnek az általános 
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átkerülnek az általános adófizetőkről az 
elektromos és elektronikus berendezések 
fogyasztóira. A gyártói felelősség elvének 
magas fokú érvényesítése érdekében a 
gyártók felelősek a saját termékeikből 
származó hulladék kezelésének 
finanszírozásáért. Választási lehetőséget 
kell biztosítani a gyártó számára, hogy 
önállóan tegyen eleget ennek a 
kötelezettségnek, vagy valamely közös 
rendszerhez csatlakozzon. A gyártóknak 
termékeik forgalomba hozatalakor 
pénzügyi garanciát kell nyújtaniuk arra 
vonatkozóan, hogy nem hárítják át a 
társadalomra, illetve a többi gyártóra az 
azon termékekből származó elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékai 
kezelésének költségeit, amely termékek 
vonatkozásában minden tevékenységüket 
megszüntették. A korábban keletkezett 
hulladék kezelése finanszírozásának 
felelősségét az összes jelenlegi gyártónak 
közösen kell viselnie olyan kollektív 
finanszírozási rendszerek keretében, 
amelyekhez a költségek felmerülésekor a 
piacon jelen lévő valamennyi gyártó 
arányosan járul hozzá. A kollektív 
finanszírozási rendszereknek nem lehet 
olyan hatásuk, hogy kizárják a piaci rés 
betöltésére hivatott termékek gyártóit, a kis 
mennyiségeket előállító gyártókat, az 
importőröket és a piacra újonnan 
belépőket.

adófizetőkről az elektromos és elektronikus 
berendezések fogyasztóira. A gyártói 
felelősség elvének magas fokú 
érvényesítése érdekében a gyártók 
felelősek a saját termékeikből származó 
hulladék kezelésének finanszírozásáért. 
Választási lehetőséget kell biztosítani a 
gyártó számára, hogy önállóan tegyen 
eleget ennek a kötelezettségnek, vagy 
valamely közös rendszerhez csatlakozzon. 
A gyártóknak termékeik forgalomba 
hozatalakor pénzügyi garanciát kell 
nyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy nem 
hárítják át a társadalomra, illetve a többi 
gyártóra az azon termékekből származó 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai kezelésének költségeit, amely 
termékek vonatkozásában minden 
tevékenységüket megszüntették. A 
korábban keletkezett hulladék kezelése 
finanszírozásának felelősségét az összes 
jelenlegi gyártónak közösen kell viselnie 
olyan kollektív finanszírozási rendszerek 
keretében, amelyekhez a költségek 
felmerülésekor a piacon jelen lévő 
valamennyi gyártó arányosan járul hozzá. 
A kollektív finanszírozási rendszereknek 
nem lehet olyan hatásuk, hogy kizárják a 
piaci rés betöltésére hivatott termékek 
gyártóit, a kis mennyiségeket előállító 
gyártókat, az importőröket és a piacra 
újonnan belépőket.

Or. en

Indokolás

A gyártó pénzügyi felelősségének abban a pillanatban be kell állnia, amikor a fogyasztó 
kidobja az elektronikus terméket, amire általában a háztartásban kerül sor. Ennek az 
irányelvnek – a fenti okok és az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok optimális kezelése miatt – el kell kerülnie, hogy a gyártói felelősség 
végrehajtásában különböző változatok érvényesüljenek.
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Módosítás 54
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Nem áll rendelkezésre megfelelő 
információ a nanoanyagok elektromos és 
elektronikus berendezésekben való 
használatáról és az ilyen használattal 
kapcsolatos kockázatokról. Ez 
veszélyezteti a nanoanyagokat tartalmazó 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok
megfelelő kezelését. A megfelelő kezelés 
lehetővé tétele érdekében a gyártóknak 
megfelelő információkkal kell szolgálniuk 
a nanoanyagok termékeikben való 
használatáról a hulladékkezelő 
létesítmények számára.

Or. en

Indokolás

Az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékokról szóló irányelv 15. 
cikke előírja, hogy a gyártóknak a hulladékkezelő létesítmények számára információkkal kell 
szolgálniuk az elektromos és elektronikus berendezésben található különféle alkatrészekről és 
alapanyagokról, valamint arról, hogy pontosan hol találhatók az elektromos és elektronikus 
berendezésen belül veszélyes anyagok és készítmények. Ugyanennek kell érvényesnek lennie 
az elektromos és elektronikus berendezésekben található nanoanyagokra is.

Módosítás 55
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az ebben az irányelvben szereplő 
bizonyos rendelkezéseknek, az elektromos 
és elektronikus berendezések hulladékai 
anyagainak és alkatrészeinek szelektív 
kezelésének, továbbá e hulladék

(26) Az EUMSz. 291. cikke értelmében az 
rendes jogalkotási eljárás keretében 
elfogadott rendeletekben előre határozzák 
meg a Bizottság végrehajtási 
hatáskörének gyakorlására vonatkozó 
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gyűjtésével, tárolásával és kezelésével 
kapcsolatos műszaki előírásoknak, 
valamint az elektromos és elektronikus 
berendezések jelölésére használt ábrának 
a legújabb tudományos és műszaki 
fejlődéshez történő kiigazításait bizottsági 
eljárás keretében a Bizottság végzi.

tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályait és általános elveit. Az új 
rendelet elfogadásáig, valamint az ezen 
irányelv lehető leghamarabbi 
elfogadásának és végrehajtásának 
szükségességére tekintettel, a tagállami 
ellenőrzést a Bizottságra ruházott 
végrehajtási hatáskörök gyakorlására 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK 
tanácsi határozat rendelkezéseivel 
összhangban kell gyakorolni, amennyiben 
azok a rendelkezések továbbra is 
összeegyeztethetők a módosított 
Szerződésekkel. Az említett 
rendelkezésekre való hivatkozásokat 
mindazonáltal az új rendeletben 
meghatározott szabályokra és elvekre való 
hivatkozásokkal kell felváltani, amint az 
új rendelet hatályba lép.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a régi, ún. „komitológiai eljárást” az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikke szerinti új eljáráshoz igazítja.

Módosítás 56
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A belső piac működését gátló 
jelenlegi akadályok lebontása érdekében a 
nyilvántartásba vétel és a jelentéstétel 
egységesítésével és az egyes 
tagállamokban a többszöri 
nyilvántartásba vétel miatt keletkező 
többszörös díjak megakadályozásával 
csökkenteni kell az igazgatási terheket. 
Különösen nem szabad a továbbiakban az 
elektromos és elektronikus berendezések 
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piaci forgalomba hozatalának feltételéül 
szabni azt a követelményt, hogy minden 
tagállamban székhellyel kell rendelkezni, 
hanem elegendőnek kell lennie egy helyi
jogi képviselő kinevezésének. E jogszabály 
gyakorlati végrehajthatósága miatt a 
tagállamoknak képeseknek kell lenniük 
azon gyártó azonosítására, amely a 
termékért a felelősséget viseli és vissza 
kell tudniuk vezetni az értékesítési láncot 
az utolsó forgalmazótól. A tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a nemzeti 
területükön egy, a Közösség területén 
belülről származó berendezést első 
alkalommal forgalomba hozó (Közösségen 
belüli kereskedelem) forgalmazó vagy 
megállapodást köt a gyártóval, vagy 
biztosítja az ilyen elektromos és 
elektronikus berendezésből származó
hulladékok nyilvántartásba vételét és 
kezelésének finanszírozását.

Or. en

Indokolás

A módosítás kiegészíti az előadó javaslatait. A módosítás célja a nyilvántartásba vétel és a 
jelentéstétel harmonizációjának előmozdítása, valamint a nemzeti nyilvántartások 
átjárhatóságának ösztönzése a belső piac megerősítése és a „potyautasok” számának 
csökkentése érdekében.

Módosítás 57
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az ennek az irányelvnek a 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 1999. 
június 28-i 1999/468/EK tanácsi 
határozattal összhangban kell elfogadni.
A Bizottságot indokolt felhatalmazni a 
mellékletek módosítására és a megfelelést 

(27) Az ezen irányelv rendelkezései 
technikai és tudományos fejlődéshez való 
hozzáigazításának, valamint a szükséges 
intézkedések elfogadásának lehetővé tétele 
érdekében a Bizottságot indokolt 
felhatalmazni felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok 290. cikkel összhangban 
történő elfogadására a mellékletek és a 
megfelelést ellenőrző rendelkezések 
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ellenőrző rendelkezések elfogadására. 
Mivel az említett intézkedések általános 
hatályúak, és céljuk a 2002/96/EK 
irányelv nem lényegi elemeinek – többek 
között kiegészítéssel történő – módosítása, 
azokat az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkében meghatározott, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárás 
szerint kell elfogadni.

kiigazítása tekintetében.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a régi, ún. „komitológiai eljárást” az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikke szerinti új eljáráshoz igazítja.

Módosítás 58
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv olyan intézkedéseket állapít 
meg, amelyek az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok képződése és kezelése nyomán 
fellépő káros hatások megelőzése vagy 
csökkentése, valamint az erőforrás-
felhasználás globális hatásainak 
csökkentése és e felhasználás 
hatékonyságának javítása révén védik a 
környezetet és az emberi egészséget.

Ez az irányelv olyan intézkedéseket állapít 
meg, amelyek az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok képződése és kezelése nyomán 
fellépő káros hatások megelőzése vagy 
csökkentése, valamint az erőforrás-
felhasználás globális hatásainak 
csökkentése és e felhasználás 
hatékonyságának javítása révén védik a 
környezetet és az emberi egészséget, 
összhangban a hulladékokról szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 1. és 4. 
cikkével. Az irányelv a termék életciklusa 
során érintett valamennyi szereplő 
környezeti szabványainak javításával 
hozzájárul a fenntartható termeléshez és 
hasznosításhoz.
1Hl. L 312., 2008.11.22., 3. o.

Or. de
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Indokolás

A Bizottság törölte a hulladékokról szóló irányelv alapelveire való hivatkozást, amely többek 
között egy ötlépcsős környezetbarát hulladékhierarchiát határoz meg, és azt a (7) 
preambulumbekezdésbe illesztette be.
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2003-as irányelv a teljes 
életciklusra vonatkozó megközelítés keretében veszi tervbe az elektromos és elektronikus 
berendezések vagy elektromos és elektronikus berendezések hulladékai által érintett szereplők 
környezeti szabványainak javítását. Ezt a szempontot meg kell őrizni, és nem szabad kivenni 
az 1. cikkből.

Módosítás 59
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv olyan intézkedéseket állapít 
meg, amelyek az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok képződése és kezelése nyomán 
fellépő káros hatások megelőzése vagy 
csökkentése, valamint az erőforrás-
felhasználás globális hatásainak 
csökkentése és e felhasználás 
hatékonyságának javítása révén védik a 
környezetet és az emberi egészséget.

Ez az irányelv olyan intézkedéseket állapít 
meg, amelyek az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok képződése és kezelése nyomán 
fellépő káros hatások megelőzése vagy 
csökkentése, valamint az erőforrás-
felhasználás globális hatásainak 
csökkentése és e felhasználás 
hatékonyságának javítása révén védik a 
környezetet és az emberi egészséget, a 
2008/98/EK irányelv 1. és 4. cikkével 
összhangban. Hozzájárul továbbá a 
fenntartható fogyasztáshoz és termeléshez 
azáltal, hogy javítja az elektromos és 
elektronikus berendezések életciklusában 
szerepet játszó valamennyi gazdasági 
szereplő környezeti teljesítményét.

Or. en

Indokolás

A Bizottság a (7) preambulumbekezdésbe helyezte a hulladékról szóló keretirányelvben 
szereplő elvekre (a hulladékkeletkezés megelőzésére irányuló célkitűzés és a 
hulladékhierarchia, amely a különböző hulladékkezelési lehetőségek között környezetvédelmi 
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szempontú előnyeiknek megfelelően határozza meg a prioritás sorrendjét) való hivatkozást. 
Mivel az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékokról szóló eredeti 
irányelv kitartott amellett, hogy akár az elektromos és elektronikus berendezésekkel, akár az 
elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékokkal foglalkozó gazdasági 
szereplők környezeti teljesítményét életcikluson alapuló megközelítéssel kell javítani, így azt 
kifejezetten fenn kell tartani, ennélfogva pedig a tárgynak kifejezetten tartalmaznia kell az 
ezen irányelv nem hulladékalapú szempontjait is. 

Módosítás 60
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv olyan intézkedéseket állapít 
meg, amelyek az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok képződése és kezelése nyomán 
fellépő káros hatások megelőzése vagy 
csökkentése, valamint az erőforrás-
felhasználás globális hatásainak 
csökkentése és e felhasználás 
hatékonyságának javítása révén védik a 
környezetet és az emberi egészséget.

Ez az irányelv olyan intézkedéseket állapít 
meg, amelyek az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok képződése és kezelése nyomán 
fellépő káros hatások megelőzése vagy 
csökkentése, valamint az erőforrás-
felhasználás globális, káros hatásainak 
csökkentése és e felhasználás 
hatékonyságának javítása révén védik a 
környezetet és az emberi egészséget.

Or. en

Indokolás

Létfontosságú csökkenteni és felszámolni a káros hatásokat.

Módosítás 61
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet a 20xx/xx/EK 
irányelv (veszélyes anyagok alkalmazását 
korlátozó irányelv) I. mellékletében
meghatározott kategóriákba tartozó 
elektromos és elektronikus berendezésekre 
kell alkalmazni.

(1) Ezt az irányelvet az ezen irányelv IA.. 
mellékletében meghatározott kategóriákba 
tartozó elektromos és elektronikus 
berendezésekre és az ilyen 
berendezésekből származó elektromos és 
elektronikus hulladékokra kell 
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alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékokról szóló irányelv
hatályát magában az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékokról 
szóló irányelvben kell egyértelműen meghatározni, a jogi bizonytalanság elkerülése 
érdekében a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelvben szereplő bizonyos 
rendelkezésekre történő kereszthivatkozások nélkül.

Módosítás 62
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines, 

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Azok a berendezések, amelyek kifejezett 
rendeltetésük szerint ennek az irányelvnek 
a hatálya alá nem tartozó, más jellegű 
berendezések részei és csak az adott 
berendezés részeként töltik be 
funkciójukat.

b) Azok a berendezések, amelyek kifejezett 
rendeltetésük szerint ennek az irányelvnek 
a hatálya alá nem tartozó, más jellegű 
berendezések részei – mint például a nem 
az irányelv hatálya alá tartozó késztermék 
része vagy helyhez kötött létesítmény része 
–, és csak az adott berendezés részeként 
töltik be funkciójukat.

Or. en

Indokolás

A szakmai kapcsolatokban alkalmazott, a vállalkozások között mozgó termékeknek nem 
szabad ezen irányelv hatálya alá tartozniuk. Először is, környezetvédelmi relevanciájukat a 
Bizottság előkészítő tanulmányai nem jelentősként értékelték, másodsorban pedig az ilyen 
berendezések szintén nem kerülnek bele a lakossági hulladékáramba.

Módosítás 63
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Azok a berendezések, amelyek kifejezett b) Azok a berendezések, amelyek kifejezett 
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rendeltetésük szerint ennek az irányelvnek 
a hatálya alá nem tartozó, más jellegű 
berendezések részei és csak az adott 
berendezés részeként töltik be 
funkciójukat.

rendeltetésük szerint ennek az irányelvnek 
a hatálya alá nem tartozó, más jellegű 
berendezések részei – mint például a nem 
az irányelv hatálya alá tartozó késztermék 
része vagy helyhez kötött létesítmény része 
–, és csak az adott berendezés részeként 
töltik be funkciójukat.

Or. en

Indokolás

A szakmai kapcsolatokban alkalmazott, a vállalkozások között mozgó termékeknek nem 
szabad ezen irányelv hatálya alá tartozniuk. Először is, környezetvédelmi relevanciájukat a 
Bizottság előkészítő tanulmányai nem jelentősként értékelték, másodsorban pedig az ilyen 
berendezések szintén nem kerülnek bele a lakossági hulladékáramba.

Módosítás 64
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Azok a berendezések, amelyek kifejezett 
rendeltetésük szerint ennek az irányelvnek 
a hatálya alá nem tartozó, más jellegű 
berendezések részei és csak az adott 
berendezés részeként töltik be 
funkciójukat. 

b) Azok a berendezések, amelyek kifejezett 
rendeltetésük szerint ennek az irányelvnek 
a hatálya alá nem tartozó, más jellegű 
berendezések részei és csak az adott 
berendezés részeként töltik be 
funkciójukat, ennélfogva pedig nem
késztermékek.

Or. en

Indokolás

Az irányelv célja különösen annak biztosítása, hogy az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékokat megfelelően gyűjtik és ártalmatlanítják is. A helyhez 
kötött létesítményeket ehhez megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyek szerelik össze és 
bontják szét; ezek különálló hulladékáramot képeznek, amelyekre már létezik szabályozás. Az 
ilyen berendezések nem kerülnek be a lakossági hulladékáramba.
Az irányelv nem vonatkozhat sem a személyi, sem az áruszállításra szolgáló berendezésekre. 
A termékeknek ez a köre nem tartozik a környezetbarát tervezésről szóló irányelv hatálya alá. 
Az elhasználódott járművekről szóló irányelv a gépkocsik tekintetében megfelel az elektromos 
és elektronikus berendezésekből származó hulladékokról szóló irányelvnek és a veszélyes 
anyagok alkalmazását korlátozó irányelvnek, ami jogi átfedést eredményezne.
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Módosítás 65
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) helyhez kötött létesítmények

Or. en

Indokolás

Az irányelv célja különösen annak biztosítása, hogy az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékokat megfelelően gyűjtik és ártalmatlanítják is. A helyhez 
kötött létesítményeket ehhez megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyek szerelik össze és 
szét; ezek különálló hulladékáramot képeznek, amelyekre már létezik szabályozás. Az ilyen 
berendezések nem kerülnek be a lakossági hulladékáramba.
Az irányelv nem vonatkozhat sem a személyi, sem az áruszállításra szolgáló berendezésekre. 
A termékeknek ez a köre nem tartozik a környezetbarát tervezésről szóló irányelv hatálya alá. 
Az elhasználódott járművekről szóló irányelv a gépkocsik tekintetében megfelel az elektromos 
és elektronikus berendezésekből származó hulladékokról szóló irányelvnek és a veszélyes 
anyagok alkalmazását korlátozó irányelvnek, ami jogi átfedést eredményezne.

Módosítás 66
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) személyek és áruk szállítására szolgáló 
közlekedési eszközök 

Or. en

Indokolás

Az irányelv célja különösen annak biztosítása, hogy az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékokat megfelelően gyűjtik és ártalmatlanítják is. A helyhez 
kötött létesítményeket ehhez megfelelő szakképesítéssel rendelkező személyek szerelik össze és 
bontják szét; ezek különálló hulladékáramot képeznek, amelyekre már létezik szabályozás. Az 
ilyen berendezések nem kerülnek be a lakossági hulladékáramba.
Az irányelv nem vonatkozhat sem a személyi, sem az áruszállításra szolgáló berendezésekre. 
A termékeknek ez a köre nem tartozik a környezetbarát tervezésről szóló irányelv hatálya alá. 
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Az elhasználódott járművekről szóló irányelv a gépkocsik tekintetében megfelel az elektromos 
és elektronikus berendezésekből származó hulladékokról szóló irányelvnek és a veszélyes 
anyagok alkalmazását korlátozó irányelvnek, ami jogi átfedést eredményezne.

Módosítás 67
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) helyhez kötött, nagyméretű ipari vagy 
üzleti célú létesítmények és rögzített, 
nagyméretű ipari szerszámok;

Or. de

Indokolás

Az irányelv célja különösen az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok szabályszerű összegyűjtése és ártalmatlanítása. A helyhez kötötten telepített, 
nagyméretű ipari létesítményeket és a rögzített, nagyméretű ipari szerszámokat szakemberek 
állítják fel és bontják szét. Ebben az esetben szabályozott hulladékáramról van szó. Ezek a
létesítmények és szerszámok emiatt eddig sem tartoztak a jelenleg érvényes 2002/96/EK 
irányelv hatálya alá.

Módosítás 68
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) kizárólag szakmai felhasználók által 
használt mobil gépek;

Or. de

Indokolás

Az irányelv célja különösen az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
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hulladékok szabályszerű összegyűjtése és ártalmatlanítása. A kizárólag szakmai felhasználók 
által használt mobil gépeket szakemberek bontják szét és ártalmatlanítják. Ebben az esetben 
szabályozott hulladékáramról van szó. Ezek a létesítmények és szerszámok emiatt eddig sem 
tartoztak a jelenleg érvényes 2002/96/EK irányelv hatálya alá.

Módosítás 69
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) helyhez kötött létesítmények; 

Or. de

Indokolás

Az épületek szilárd alkotórészét képező berendezéseket, valamint az ezekhez tartozó 
mérőberendezéseket, amelyek a fogyasztást mérik, képzett szakemberek tervezik meg, tartósan 
és helyhez kötötten telepítik, a tartós üzemeltetés során karbantartják, a hasznos élettartam 
végén elbontják, majd újrafeldolgozzák.

Módosítás 70
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2010. december 31-
ig, majd azt követően ötévente az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak jelentést 
nyújt be, amelyben az irányelv hatályát és 
különösen azt vizsgálja, hogy annak 
hatálya alá be kell-e vonni a 
fényelektromos modulokat. A
fényelektromos modulokról szóló jelentés 
különösen az elért tényleges gyűjtési és 
újrafeldolgozási arányokat méri fel. E 
jelentés alapján adott esetben a Bizottság 



PE439.856v01-00 30/107 AM\808628HU.doc

HU

javaslatot nyújt be.

Or. en

Indokolás

Mivel az irányelv hatályát ki kell terjeszteni, hogy az kiterjedjen valamennyi elektromos és 
elektronikus berendezésre, felül kell vizsgálni a hatályt. Ezen túlmenően ellenőrizni kell, hogy 
az összes gyártás mekkora része érkezik a fényelektromos ciklusra vonatkozó önkéntes 
környezetvédelmi megállapodásban részt vevő társaságoktól, továbbá hogy megvalósul-e a 
fényelektromos modulok 85%-ának újrafeldolgozása. A hatály alóli kizárást csak akkor 
szabad fenntartani, ha az önkéntes megállapodás legalább olyan jól működőnek bizonyul, 
mint az irányelv követelményei.

Módosítás 71
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) helyhez kötött létesítmények

Or. en

Indokolás

A helyhez kötött létesítmények közé tartozhatnak az elektronikus ajtók és a liftek, a tartós 
használatra szánt olyan fogyasztási cikkek, amelyek valamely épület részét képezik, és 
amelyeknek gyakran kell különböző biztonsági szabványoknak megfelelniük. Ezek NEM 
foglalják magukba a falra szerelhető televíziókat, valamint a jellegüket tekintve ideiglenesebb 
árucikkeket.

Módosítás 72
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai 
magánháztartásokból származó 
hulladékokra, illetve egyéb felhasználóktól 

(4) Az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai 
magánháztartásokból származó 
hulladékokra, illetve egyéb felhasználóktól 



AM\808628HU.doc 31/107 PE439.856v01-00

HU

származó hulladékokra oszthatók. Az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladéktípusainak ezen kategóriáit ez az 
irányelv rögzíti. Az ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történő módosítására 
irányuló ezen intézkedést a 18. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. A besorolás 
egyebek mellett a magánháztartásoknak 
vagy vállalkozásoknak értékesített 
berendezések arányának becslésén alapul.

származó hulladékokra oszthatók. A 
gyártóknak a termék célzott 
végfelhasználója alapján a termék 
forgalomba hozatalakor be kell 
jelenteniük a magánháztartások számára, 
illetve a magánháztartásoktól eltérő 
felhasználók részére értékesített
elektromos és elektronikus berendezéseket
a következő kritériumoknak megfelelően:

a) az üzleti felhasználó és a gyártó (vagy a 
gyártót képviselő más fél, pl. szerződés 
szerinti viszonteladó) közötti aláírt 
szerződés formájában nyújtott bizonyíték, 
amely egyértelműen kijelöli a felelősséget 
az elhasználódott termékek begyűjtésével 
és kezelésével kapcsolatos költségeket 
illetően, biztosítva azt, hogy az elektromos 
és elektronikus berendezéseket nem 
lakossági hulladékáramokon keresztül 
ártalmatlanítják, illetve
b) a jellemzőik miatt nem a 
magánháztartásokban használt 
elektromos és elektronikus berendezések
és amelyeket ennélfogva nem a lakossági 
hulladékáramokon keresztül 
ártalmatlanítanak. Ezt a kritériumot 
legalább a következő kritériumok 
egyikével kell alátámasztani:
i. olyan elektromos és elektronikus 
berendezések, amelyeket speciális 
szoftveren – például az üzleti 
felhasználáshoz speciális konfigurációt 
igénylő operációs rendszeren vagy 
rendszerkörnyezeten – keresztül
működtetnek;
ii. a magánháztartások tekintetében 
rendelkezésre álló tartományon kívüli 
feszültség vagy energiafogyasztás mellett 
működő elektromos és elektronikus 
berendezések;
iii. hivatásos üzemeltetési engedélyhez 
kötött elektromos és elektronikus 
berendezések, pl. a távközlési szabályozó 
engedélyéhez kötött bázisállomás;
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iv. méretük vagy súlyuk miatt 
szakemberek általi telepítést vagy 
lebontást, illetve szállítást igénylő 
elektromos és elektronikus berendezések;
v. szakszerű környezetet és/vagy 
szakképzettséget igénylő elektromos és 
elektronikus berendezések (pl. a 
gyógyászatban használt röntgenkészülék);
vi. a 20xx/xx/EK (veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv, COM 
(2008)809/4) irányelv I. melléklete szerinti 
10. kategóriába tartozó elektromos és 
elektronikus berendezések;
vii. a fogyasztói termékek általános 
biztonságáról szóló irányelv hatályán 
kívüli elektromos és elektronikus 
berendezések;
c) fogyasztóknak értékesített olyan 
elektromos és elektronikus berendezések, 
amelyeket jellegüknél fogva használatuk 
után vissza kell adni a létesítményeknek 
feldolgozás céljából, és amelyek ezért soha 
nem jelennek meg a háztartási
hulladékáramban (például az egyszer 
használatos fényképezőgépek).

Or. en

Indokolás

The percentage of products that are B2C varies between producers dependent on their 
business model and market niche. It would not be fair to establish a single one size fits all 
classification into B2C and B2B. There are many products within WEEE that are B2B and 
will never enter the municipal waste stream. In order to comply with the WEEE Directive, 
each producer must be able to consistently and transparently classify its products as B2C or 
B2B. The most accurate way to harmonise these definitions and establish consistency across 
the EU is to enable producers to determine whether a product is declared as Business to 
Business WEEE based upon the intended end user of the product and according to the above 
criteria.
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Módosítás 73
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „elektromos és elektronikus 
berendezések”: azok a berendezések, 
amelyeknek a rendeltetésszerű 
működtetéséhez elektromos áramra vagy 
elektromágneses mezőre van szükség, 
valamint az ilyen áram vagy mező 
előállítására, átvitelére és mérésére 
szolgáló, a 20xx/xx/EK irányelv (veszélyes 
anyagok alkalmazását korlátozó irányelv)
irányelv I. mellékletében meghatározott 
kategóriákba tartozó berendezések, 
amelyeket váltóáram esetében legfeljebb 
1000 V, egyenáram esetében pedig 
legfeljebb 1500 V feszültségen történő 
használatra terveztek

a) „elektromos és elektronikus 
berendezések”: azok a berendezések, 
amelyeknek a rendeltetésszerű 
működtetéséhez elektromos áramra vagy 
elektromágneses mezőre van szükség, 
valamint az ilyen áram vagy mező 
előállítására, átvitelére és mérésére 
szolgáló, az ezen irányelv I.A. 
mellékletében meghatározott kategóriákba 
tartozó berendezések, amelyeket váltóáram 
esetében legfeljebb 1000 V, egyenáram 
esetében pedig legfeljebb 1500 V 
feszültségen történő használatra terveztek.

Or. en

Indokolás

Az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékokról szóló irányelv 
hatályát magában az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékokról 
szóló irányelvben kell egyértelműen meghatározni, a jogi bizonytalanság elkerülése
érdekében a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelvben szereplő bizonyos 
rendelkezésekre történő kereszthivatkozások nélkül.

Módosítás 74
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „elektromos és elektronikus 
berendezések”: azok a berendezések, 
amelyeknek a rendeltetésszerű 
működtetéséhez elektromos áramra vagy 
elektromágneses mezőre van szükség, 

a) „elektromos és elektronikus 
berendezések”: azok a berendezések, 
amelyeknek a rendeltetésszerű 
működtetéséhez elektromos áramra vagy 
elektromágneses mezőre van szükség, 
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valamint az ilyen áram vagy mező 
előállítására, átvitelére és mérésére 
szolgáló, a 20xx/xx/EK irányelv (veszélyes 
anyagok alkalmazását korlátozó irányelv) 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
kategóriákba tartozó berendezések, 
amelyeket váltóáram esetében legfeljebb 
1000 V, egyenáram esetében pedig 
legfeljebb 1500 V feszültségen történő 
használatra terveztek;

valamint az ilyen áram vagy mező 
előállítására, átvitelére és mérésére 
szolgáló, a 20xx/xx/EK irányelv (veszélyes 
anyagok alkalmazását korlátozó irányelv) 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
kategóriákba tartozó berendezések, 
amelyeket váltóáram esetében legfeljebb 
1000 V, egyenáram esetében pedig 
legfeljebb 1500 V feszültségen történő 
használatra terveztek; mindez azt jelenti, 
hogy a berendezésnek energiára van 
szüksége alapvető feladatának 
ellátásához.

Or. en

Indokolás

Az „elektromos és elektronikus berendezésnek” minősülő eszközöket jobban meg kell 
határozni. A módosítás különbséget tesz az olyan eszközök között, amelyek alapvető 
funkciójának működéséhez villamos energiára van szükség, és azok között, amelyek alapvető 
funkciója villamos energia nélkül is működhet.

Módosítás 75
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „elektromos vagy elektronikus 
berendezések hulladékai”: azok az 
elektromos vagy elektronikus 
berendezések, amelyek a hulladékokról 
szóló 2008/xx/EK irányelv 3. cikkének 1. 
pontja értelmében hulladéknak 
minősülnek, beleértve a berendezések 
kiselejtezésekor az azok részét képező 
valamennyi alkatrészt, készülékrészt és 
fogyóanyagot;

b) „elektromos vagy elektronikus 
berendezések hulladékai”: azok az 
elektromos vagy elektronikus 
berendezések, amelyek a hulladékokról 
szóló 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 1. 
pontja értelmében hulladéknak 
minősülnek, beleértve a berendezések 
kiselejtezésekor az azok részét képező 
valamennyi alkatrészt, készülékrészt és 
fogyóanyagot, illetve azokat, amelyeket az
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékokat 
kezelő vagy azokat újból értékesítő 
valamely piaci szereplő részére – a pozitív 
gazdasági maradványértékhez némely 
anyag vagy rész újrahasznosítása céljából 
– értékesítenek, illetve átadnak;
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Or. en

Indokolás

A „szemezgetés” elkerülése, valamint az irányelv környezetvédelmi célkitűzésének 
megerősítése – különösen az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok 
megfelelő kezelésének lehető legjobb elérése – érdekében.

Módosítás 76
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) „orvostechnikai eszköz”: a 93/42/EK 
és a 98/79/EK irányelv hatálya alá tartozó 
elektronikus berendezések.

Or. en

Indokolás

Meg kell határozni az ezen irányelv hatálya alá tartozó orvostechnikai eszközöket.

Módosítás 77
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) „helyhez kötött létesítmény”: 
különböző típusú készülékek, illetve adott 
esetben egyéb eszközök egyedi 
kombinációja, amelyeket állandó, előre 
meghatározott helyen való használat 
céljával szerelnek össze és telepítenek;

Or. en

Indokolás

Mivel a cél a „helyhez kötött létesítmény” kifejezés valamennyi tagállam általi egységes 
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értelmezésének biztosítása, ennek fogalommeghatározását tartalmaznia kell az irányelvnek. 
Az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv (2004/108/EK) tartalmazza ezt a 
fogalommeghatározást.

Módosítás 78
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) „helyhez kötött, nagyméretű ipari 
szerszámok”: olyan – berendezések, 
rendszerek, késztermékek és/vagy 
alkatrészek kombinációjából álló – gépek 
vagy berendezések, amelyeket 
szakemberek, meghatározott helyen vagy 
ipari létesítményben szerelnek össze egy 
meghatározott feladat ellátása céljából;

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelvvel kapcsolatos 
„Gyakran ismétlődő kérdések” dokumentumában alkalmazott fogalommeghatározás.

Módosítás 79
Karin Kadenbach

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – j pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) gyártó”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki, az értékesítési módszertől 
függetlenül – beleértve a távközlő 
eszközökön keresztül történő értékesítést 
is, a távollevők között kötött szerződések 
esetén a fogyasztók védelméről szóló, 
1997. május 20-i 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében –

j) gyártó”: az a valamely tagállamban lévő
természetes vagy jogi személy, aki, az 
értékesítési módszertől függetlenül –
beleértve a távközlő eszközökön keresztül 
történő értékesítést is, a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről szóló, 1997. május 20-i 
97/7/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv értelmében –:
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:

Or. de

Indokolás

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.

Módosítás 80
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – j pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) „gyártó”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki, az értékesítési módszertől 
függetlenül – beleértve a távközlő 
eszközökön keresztül történő értékesítést 
is, a távollevők között kötött szerződések 
esetén a fogyasztók védelméről szóló, 
1997. május 20-i 97/7/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében –
:

j) „gyártó”: az a valamely tagállambeli
természetes vagy jogi személy, aki, az 
értékesítési módszertől függetlenül –
beleértve a távközlő eszközökön keresztül 
történő értékesítést is, a távollevők között 
kötött szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről szóló, 1997. május 20-i 
97/7/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv értelmében –:

Or. en

Indokolás

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
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placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Módosítás 81
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – j pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. saját neve vagy védjegye alatt gyárt, 
illetve terveztet vagy gyártat és forgalmaz
elektromos és elektronikus berendezéseket

i. saját neve vagy védjegye alatt gyárt, 
illetve terveztet vagy gyártat és hoz 
forgalomba elektromos és elektronikus 
berendezéseket.

Or. en

Indokolás

Ez a pontosítás annak biztosítására szolgál, hogy egyértelmű legyen a felelősség az
elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok tekintetében. Fontos, hogy a 
jogszabályokat és a felelősséget egyértelműen meghatározzák, valamint hogy a felelősségre 
vonatkozó rész nyilvánvaló legyen.

Módosítás 82
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – j pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. saját neve vagy védjegye alatt gyárt, 
illetve terveztet vagy gyártat és forgalmaz 
elektromos és elektronikus berendezéseket,

i. saját neve vagy védjegye alatt gyárt, 
illetve terveztet vagy gyártat és forgalmaz 
elektromos és elektronikus berendezéseket
a tagállam területén belül,

Or. en
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Indokolás

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Módosítás 83
Karin Kadenbach

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – j pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a Közösségen belül bejegyzett 
székhellyel rendelkezik és üzleti alapon 
harmadik országból származó elektromos 
és elektronikus berendezéseket hoz 
forgalomba a Közösség piacán.

iii. első alkalommal hoz forgalomba üzleti 
alapon elektromos és elektronikus 
berendezéseket a szóban forgó tagállam 
felségterületén.

Or. de

Indokolás

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.
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Módosítás 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – j pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a Közösségen belül bejegyzett 
székhellyel rendelkezik és üzleti alapon 
harmadik országból származó elektromos 
és elektronikus berendezéseket hoz 
forgalomba a Közösség piacán.

iii. üzleti alapon elektromos és elektronikus 
berendezéseket hoz forgalomba a tagállam 
piacán.

Or. en

Indokolás

The definition should be related to the national market to ensure that WEEE is managed 
properly and that WEEE management systems financing are secured at Member State level 
and, furthermore, the responsible producer is easy to find. The new definition would make it 
very difficult to implement the directive and supervise its implementation, if Member States 
cannot enforce their own national legislation and its articles to foreign companies. It is 
difficult for a national authority to have jurisdiction based on national legislation over a 
foreign company, in order to ensure that the company fulfills its waste management 
obligations and bears its costs under the WEEE. It should be also stated that a producer 
placing EEE on the Community market does not have to know in which Member State his 
product will be finally sold. It is only the entity managing intercommunity trade which knows 
the kind and quantity of equipment placed on the Member State market. With the proposed 
Community definition of ‘producer’ it would be also difficult for a Member State to trace the 
producer responsible for organizing and financing proper management of WEEE. The 
proposed definition would cause a situation where one Member State has means for financing 
WEEE management and another Member State has waste to manage.

Módosítás 85
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – j pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a Közösségen belül bejegyzett 
székhellyel rendelkezik és üzleti alapon 
harmadik országból származó elektromos 

iii. a Közösségen belül bejegyzett 
székhellyel rendelkezik és üzleti alapon 
harmadik országból származó elektromos 
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és elektronikus berendezéseket hoz 
forgalomba a Közösség piacán.

és elektronikus berendezéseket hoz 
forgalomba valamely tagállam piacán, 
illetve üzleti alapon oda importál vagy 
onnan exportál.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság javaslatának eredményeként a „gyártói” minőség a gazdasági szereplőre kerül 
át, aki a berendezést az európai piacra ismét behozhatja. Márpedig az európai piacra történő 
behozatal helye nem mindig az a tagállam, ahol a fogyasztó megveszi a terméket. Ennélfogva 
nehezebb lesz a gyártó felelőssége és az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok gyűjtésének szintje közötti kapcsolatot megteremteni. Következésképpen csökkenni 
fog a nemzeti piacon való forgalomba hozatallal kapcsolatos adatok megbízhatósága, 
amelyek a gyűjtéssel kapcsolatos új célkitűzések kiszámítására szolgáló, alapvető fontosságú 
adatok.

Módosítás 86
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „forgalmazó”: az a természetes vagy 
jogi személy a beszállítói láncban, aki 
elektromos és elektronikus berendezéseket 
rendelkezésre bocsát a piacon;

törölve

Or. fr

Indokolás

A Bizottság javaslatának eredményeként a „gyártói” minőség a gazdasági szereplőre kerül 
át, aki a berendezést az európai piacra ismét behozhatja. Márpedig az európai piacra történő 
behozatal helye nem mindig az a tagállam, ahol a fogyasztó megveszi a terméket. Ennélfogva 
nehezebb lesz a gyártó felelőssége és az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok gyűjtésének szintje közötti kapcsolatot megteremteni. Következésképpen csökkenni 
fog a nemzeti piacon való forgalomba hozatallal kapcsolatos adatok megbízhatósága, 
amelyek a gyűjtéssel kapcsolatos új célkitűzések kiszámítására szolgáló, alapvető fontosságú 
adatok.
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Módosítás 87
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) „harmadik felek”: a gyártó vagy 
gyártók egy csoportja által – a kijelölő 
gyártó vagy gyártók egy csoportja 
bizonyos kötelezettségeinek ellátására –
kijelölt szervezetek.

Or. en

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy az irányelv értelmezésével kapcsolatban némely tagállam – és 
különösen az Egyesült Királyság – részéről tapasztalt torzulást kiigazítsák, amely értelmezés 
megakadályozza, hogy a gyártók teljes körűen vállalhassák az elektromos és elektronikus 
berendezéseikből származó hulladékok kezelését, illetve ennek hatékony és gazdaságos módon 
történő elvégzésének biztosítását.

Módosítás 88
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „magánháztartásokból származó 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok”: 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok, 
amelyek magánháztartásokból, illetve 
kereskedelmi, ipari, intézményi vagy 
egyéb forrásokból származnak, ha ez 
utóbbi jellegénél és mennyiségénél fogva 
a magánháztartásokból származóhoz 
hasonló;

törölve

Or. fr
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Indokolás

A Bizottság javaslatának eredményeként a „gyártói” minőség a gazdasági szereplőre kerül 
át, aki a berendezést az európai piacra ismét behozhatja. Márpedig az európai piacra történő 
behozatal helye nem mindig az a tagállam, ahol a fogyasztó megveszi a terméket. Ennélfogva 
nehezebb lesz a gyártó felelőssége és az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok gyűjtésének szintje közötti kapcsolatot megteremteni. Következésképpen csökkenni 
fog a nemzeti piacon való forgalomba hozatallal kapcsolatos adatok megbízhatósága, 
amelyek a gyűjtéssel kapcsolatos új célkitűzések kiszámítására szolgáló, alapvető fontosságú 
adatok.

Módosítás 89
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „magánháztartásokból származó 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai”: elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai, amelyek 
magánháztartásokból, illetve kereskedelmi, 
ipari, intézményi vagy egyéb forrásokból 
származnak, ha ez utóbbi jellegénél és 
mennyiségénél fogva a 
magánháztartásokból származóhoz 
hasonló.

l) „magánháztartásokból származó 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai”: elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai, amelyek 
magánháztartásokból, illetve kereskedelmi, 
ipari, intézményi vagy egyéb forrásokból 
származnak, ha ez utóbbi jellegénél és 
mennyiségénél fogva a 
magánháztartásokból származóhoz 
hasonló. A mind a magánháztartások és 
egyebek, mind pedig a magánháztartások 
által használt elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, kollektív és 
egyedi rendszereken keresztül gyűjtött 
hulladékokat minden esetben 
magánháztartásokból származó 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékoknak 
kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

Sok felelős vállalkozás rendelkezik szerződéses követelményekkel arra vonatkozóan, hogy a 
régi termékeket szolgáltassák vissza a gyártónak megfelelő kezelés céljából. Ezt a gyártó 
általános kötelezettségeként kell betudni.
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Módosítás 90
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) „veszélyes hulladék”: a hulladékokról 
szóló 2008/xx/EK irányelv 3. cikkének 2. 
pontja értelmében vett veszélyes hulladék.

törölve

Or. fr

Indokolás

A Bizottság javaslatának eredményeként a „gyártói” minőség a gazdasági szereplőre kerül 
át, aki a berendezést az európai piacra ismét behozhatja. Márpedig az európai piacra történő 
behozatal helye nem mindig az a tagállam, ahol a fogyasztó megveszi a terméket. Ennélfogva 
nehezebb lesz a gyártó felelőssége és az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok gyűjtésének szintje közötti kapcsolatot megteremteni. Következésképpen csökkenni 
fog a nemzeti piacon való forgalomba hozatallal kapcsolatos adatok megbízhatósága, 
amelyek a gyűjtéssel kapcsolatos új célkitűzések kiszámítására szolgáló, alapvető fontosságú 
adatok.

Módosítás 91
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – m a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) „stratégiai fontosságú nyersanyag”: 
az EU versenyképessége szempontjából 
stratégiai jelentőséggel bíró anyag, többek 
között a króm, kobalt, réz, gallium, 
indium, lítium, mangán, molibdén, nikkel, 
nióbium, a platinák közé tartozó fémek
(palládium, platina ródium), a ritka 
földfémek, a szelén, tantál, titán, 
vanádium;

Or. en

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás tartalmazza az Egyesült Államok által kidolgozott, stratégiai 
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fontosságú nyersanyagok listáját. Ezeket az anyagokat elektromos és elektronikus termékek 
széles skálájában alkalmazzák, és létfontosságúak az EU versenyképességének 
fenntartásához.

Módosítás 92
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – m a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) „veszélyes anyag”: az 1272/2008/EK 
rendelettel összhangban veszélyesként 
való besorolásra vonatkozó 
kritériumoknak megfelelő anyag, vagy a 
nanoanyagra vonatkozó kritériumoknak 
megfelelő anyag;

Or. en

Indokolás

A Bizottság egyszerűen törölte az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
hulladékokról szóló irányelvből a „veszélyes anyag vagy készítmény” fogalommeghatározását 
(korábbi 3. cikk (1) bekezdés). A hulladékkezelő létesítmények számára biztosítandó 
információkról szóló 15. cikk azonban még mindig veszélyes anyagokra és termékekre 
hivatkozik – nagyon helyesen. Újból be kell vezetni tehát a veszélyes anyagra vonatkozó, 
naprakésszé tett fogalommeghatározást, amelynek magában kell foglalnia a nanoanyagokat, 
hogy a hulladékkezelő létesítmények számára biztosítsák a megfelelő kezeléshez szükséges 
információkat.

Módosítás 93
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – m b pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

mb) „veszélyes készítmény”: az 
1999/45/EK irányelvvel összhangban 
veszélyesként való besorolásra vonatkozó 
kritériumoknak megfelelő keverék, vagy 
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nanoanyagot tartalmazó készítmény.

Or. en

Indokolás

A Bizottság egyszerűen törölte az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
hulladékokról szóló irányelvből a „veszélyes anyag vagy készítmény” fogalommeghatározását 
(korábbi 3. cikk (1) bekezdés). A hulladékkezelő létesítmények számára biztosítandó 
információkról szóló 15. cikk azonban még mindig veszélyes anyagokra és termékekre 
hivatkozik – nagyon helyesen. Újból be kell vezetni tehát a veszélyes anyagra vonatkozó, 
naprakésszé tett fogalommeghatározást, amelynek magába kell foglalnia a nanoanyagokat, 
hogy a hulladékkezelő létesítmények számára biztosítsák a megfelelő kezeléshez szükséges 
információkat.

Módosítás 94
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – m c pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

mc) „nanoanyag”: olyan mesterségesen 
előállított anyag, amelynek egy vagy több 
mérete 100 nm vagy annál kisebb, vagy 
amelynek belső része vagy felülete 
különálló funkcionális részekből áll, 
amelyek közül soknak egy vagy több 
mérete 100 nm vagy annál kisebb, 
beleértve a szerkezeteket, 
agglomerátumokat vagy aggregátumokat, 
amelyek 100 nm vagy annál nagyobb 
méretűek lehetnek, de amelyeknek a 
nanoméretre jellemző tulajdonságaik 
vannak.

A nanoméretre jellemző tulajdonságok 
közé tartoznak az alábbiak:
i. a szóban forgó anyagok nagy fajlagos 
felületéhez kapcsolódó tulajdonságok; 
és/vagy
ii. specifikus fizikai-kémiai tulajdonságok, 
amelyek eltérnek a nem 
nanotechnológiával előállított ugyanazon 
anyag tulajdonságaitól.
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Or. en

Indokolás

A nanoanyagok fogalommeghatározását be kell vezetni a szövegbe. Az itt szereplő 
fogalommeghatározás az, amelyben mindhárom intézmény megállapodott az új 
élelmiszerekről szóló rendelettel összefüggésben.

Módosítás 95
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) „finanszírozási megállapodás”: egy 
berendezéssel kapcsolatos hitel-, bérleti, 
haszonbérleti vagy részletfizetési szerződés 
vagy megállapodás, függetlenül attól, 
hogy a szóban forgó szerződés vagy 
megállapodás, illetve bármely kiegészítő 
szerződés vagy megállapodás rendelkezik-
e a berendezés tulajdonjogának 
átruházásáról, vagy annak lehetőségéről.

törölve

Or. fr

Indokolás

A Bizottság javaslatának eredményeként a „gyártói” minőség a gazdasági szereplőre kerül 
át, aki a berendezést az európai piacra ismét behozhatja. Márpedig az európai piacra történő 
behozatal helye nem mindig az a tagállam, ahol a fogyasztó megveszi a terméket. Ennélfogva 
nehezebb lesz a gyártó felelőssége és az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok gyűjtésének szintje közötti kapcsolatot megteremteni. Következésképpen csökkenni 
fog a nemzeti piacon való forgalomba hozatallal kapcsolatos adatok megbízhatósága, 
amelyek a gyűjtéssel kapcsolatos új célkitűzések kiszámítására szolgáló, alapvető fontosságú 
adatok.
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Módosítás 96
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „piaci rendelkezésre bocsátás”: a 
közösségi piacon valamely termék 
gazdasági tevékenység keretében történő 
rendelkezésre bocsátása értékesítés, 
fogyasztás vagy használat céljára, akár 
ingyenesen, akár fizetés ellenében;

o) „piaci rendelkezésre bocsátás”: 
valamely tagállam piacán valamely 
termék gazdasági tevékenység keretében 
történő rendelkezésre bocsátása értékesítés, 
fogyasztás vagy használat céljára, akár 
ingyenesen, akár fizetés ellenében;

Or. fr

Indokolás

A Bizottság javaslatának eredményeként a „gyártói” minőség a gazdasági szereplőre kerül 
át, aki a berendezést az európai piacra ismét behozhatja. Márpedig az európai piacra történő 
behozatal helye nem mindig az a tagállam, ahol a fogyasztó megveszi a terméket. Ennélfogva 
nehezebb lesz a gyártó felelőssége és az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok gyűjtésének szintje közötti kapcsolatot megteremteni. Következésképpen csökkenni 
fog a nemzeti piacon való forgalomba hozatallal kapcsolatos adatok megbízhatósága, 
amelyek a gyűjtéssel kapcsolatos új célkitűzések kiszámítására szolgáló, alapvető fontosságú 
adatok.

Módosítás 97
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) „piaci rendelkezésre bocsátás”: a 
közösségi piacon valamely termék 
gazdasági tevékenység keretében történő 
rendelkezésre bocsátása értékesítés, 
fogyasztás vagy használat céljára, akár 
ingyenesen, akár fizetés ellenében.

o) „piaci rendelkezésre bocsátás”: 
valamely tagállam nemzeti piacán
valamely termék gazdasági tevékenység 
keretében történő rendelkezésre bocsátása 
értékesítés, fogyasztás vagy használat 
céljára, akár ingyenesen, akár fizetés 
ellenében.
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Or. en

Indokolás

Mivel a gyűjtési célt nemzeti szinten állapítják meg, jobb egy pragmatikus meghatározással 
bírni arra vonatkozóan, hogy mit jelent a „piaci rendelkezésre bocsátás”, ami biztosítani 
fogja a szabályozás végrehajtását és érvényesítését, következésképpen pedig az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó hulladékok gyűjtésének és kezelésének finanszírozását 
az egyes tagállamokban.

Módosítás 98
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) „piaci forgalomba hozatal”: adott termék 
első alkalommal történő hozzáférhetővé 
tétele a közösségi piacon;

p) „piaci forgalomba hozatal”: adott termék 
első alkalommal történő hozzáférhetővé 
tétele valamely tagállam piacán;

Or. fr

Indokolás

A Bizottság javaslatának eredményeként a „gyártói” minőség a gazdasági szereplőre kerül 
át, aki a berendezést az európai piacra ismét behozhatja. Márpedig az európai piacra történő 
behozatal helye nem mindig az a tagállam, ahol a fogyasztó megveszi a terméket. Ennélfogva 
nehezebb lesz a gyártó felelőssége és az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok gyűjtésének szintje közötti kapcsolatot megteremteni. Következésképpen csökkenni 
fog a nemzeti piacon való forgalomba hozatallal kapcsolatos adatok megbízhatósága, 
amelyek a gyűjtéssel kapcsolatos új célkitűzések kiszámítására szolgáló, alapvető fontosságú 
adatok.

Módosítás 99
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) „piaci forgalomba hozatal”: adott termék p) „piaci forgalomba hozatal”: adott termék 
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első alkalommal történő hozzáférhetővé 
tétele a közösségi piacon;

első alkalommal történő hozzáférhetővé 
tétele valamely tagállam nemzeti piacán;

Or. en

Indokolás

Mivel a gyűjtési célt nemzeti szinten állapítják meg, jobb egy pragmatikus meghatározással 
bírni arra vonatkozóan, hogy mit jelent a „piaci rendelkezésre bocsátás”, ami biztosítani 
fogja a szabályozás végrehajtását és érvényesítését, következésképpen pedig az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó hulladékok gyűjtésének és kezelésének finanszírozását 
az egyes tagállamokban.

Módosítás 100
Karin Kadenbach

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) „piaci forgalomba hozatal”: adott termék 
első alkalommal történő hozzáférhetővé 
tétele a piacon;

p) „piaci forgalomba hozatal”: adott termék 
első alkalommal történő hozzáférhetővé 
tétele egy tagállam felségterületén;

Or. de

Indokolás

Es muss auch künftig für die Mitgliedstaaten möglich sein, die wesentlichen Verpflichtungen 
der Person aufzuerlegen, die Elektrogeräte erstmals auf den nationalen Markt bringt. In 
vergleichbaren Richtlinien wie zB der BatterienRL oder der AltfahrzeugeRL wird deshalb der 
Herstellerbegriff so festgelegt, dass jeweils der erste Inverkehrsetzer auf dem nationalen 
Markt verpflichtet werden kann. Der Vorschlag der Kommission würde massive Probleme bei 
der Kontrolle und der Rechtsdurchsetzung der Finanzierungsverantwortung und in weiterer 
Folge der Finanzierung der Sammlung und Behandlung der Elektroaltgeräte bewirken. Das 
wiederum würde zu massiven Problemen für die bestehenden Sammel- und 
Verwertungssysteme und für die kommunalen Sammeleinrichtungen führen.
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Módosítás 101
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) „kivonás”: kézi, gépi, vegyi vagy 
kohászati eljárás, melynek 
eredményeképpen a veszélyes anyagok, 
készítmények vagy összetevők 
azonosítható anyagfolyamként vagy 
anyagfolyam azonosítható részeként 
elkülöníthetők a kezelési eljárás végén. 
Egy anyag, készítmény vagy összetevő 
akkor minősül azonosíthatónak, ha a 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos kezelés igazolására nyomon 
követhető.

q) „kivonás”: a II. mellékletben 
meghatározott veszélyes anyagok, 
készítmények vagy összetevők kézi vagy
gépi szétválasztása.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által a „kivonás” tekintetében javasolt fogalommeghatározást módosítani kell, 
mivel az alapvetően a II. melléklet szerinti kezelési gyakorlatok megváltoztatására irányult, 
ami a következőket eredményezné: a) a kézi válogatók munkahelyeinek elvesztése az EU-ban 
nem versenghet gazdaságilag a kohókban végzett hőkezeléssel (a nemfémek elégetése); b) a 
szennyeződés felfogására kizárólag a fémművek légszűrőire hagyatkoznának; c) a 
fogalommeghatározás nem tartja tiszteletben a hulladékokról szóló keretirányelvben 
(2008/98/EK irányelv) meghatározott hulladékhierarchiát (4. cikk), amely a hőkezeléssel járó 
műveletekkel (hasznosítás) szemben előnyben részesítendő lehetőségnek tekinti az anyag
újrafeldolgozását.

Módosítás 102
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) „kivonás”: kézi, gépi, vegyi vagy 
kohászati eljárás, melynek 
eredményeképpen a veszélyes anyagok, 
készítmények vagy összetevők 

q) „kivonás”: a II. mellékletben felsorolt
veszélyes anyagok, készítmények vagy 
összetevők kézi vagy gépi elkülönítése;
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azonosítható anyagfolyamként vagy 
anyagfolyam azonosítható részeként 
elkülöníthetők a kezelési eljárás végén. 
Egy anyag, készítmény vagy összetevő 
akkor minősül azonosíthatónak, ha a 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos kezelés igazolására nyomon 
követhető;

Or. es

Indokolás

A cél a Bizottság szövegében körülményesen megfogalmazott „kivonás” fogalmának pontosítása és 
egyszerűsítése. Az előadó az irányelv mozgásterének megőrzésére irányuló javaslata alapján 
utal a II. mellékletre.

Módosítás 103
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) „kivonás”: kézi, gépi, vegyi vagy 
kohászati eljárás, melynek 
eredményeképpen a veszélyes anyagok, 
készítmények vagy összetevők azonosítható 
anyagfolyamként vagy anyagfolyam 
azonosítható részeként elkülöníthetők a 
kezelési eljárás végén. Egy anyag, 
készítmény vagy összetevő akkor minősül 
azonosíthatónak, ha a környezetvédelmi 
szempontból biztonságos kezelés 
igazolására nyomon követhető.

q) „kivonás”: kézi, gépi, vegyi vagy 
kohászati eljárás, melynek 
eredményeképpen a veszélyes anyagokat, 
készítményeket vagy összetevőket kivonják 
a kezelési eljárásból olyan mértékben, 
amennyire az műszakilag megvalósítható, 
és azonosítható anyagfolyamként vagy 
anyagfolyam azonosítható részeként 
elkülöníthetők a kezelési eljárás végén. 
Egy anyag, készítmény vagy összetevő 
akkor minősül azonosíthatónak, ha a 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos kezelés igazolására nyomon 
követhető. A zúzás nem tekinthető 
kivonásnak.

Or. en

Indokolás

A „kivonás” fogalmába nem szabad beletartoznia a zúzásnak, mivel ezzel a művelettel nem 
különíthetők el a veszélyes anyagok.
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Módosítás 104
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) „kivonás”: kézi, gépi, vegyi vagy 
kohászati eljárás, melynek 
eredményeképpen a veszélyes anyagok, 
készítmények vagy összetevők 
azonosítható anyagfolyamként vagy 
anyagfolyam azonosítható részeként 
elkülöníthetők a kezelési eljárás végén. 
Egy anyag, készítmény vagy összetevő 
akkor minősül azonosíthatónak, ha a 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos kezelés igazolására nyomon 
követhető.

q) „kivonás”: kézi, gépi, vegyi vagy 
kohászati eljárás, melynek 
eredményeképpen a veszélyes anyagokat, 
készítményeket vagy összetevőket a 
kezelési eljárás lehető legkorábbi 
szakaszában és olyan mértékben vonják 
ki, amennyire az műszakilag
megvalósítható. A kivonási eljárásnak 
minden más olyan eljárás előtt kell 
megtörténnie, amely veszélyes összetevők 
hulladékáramba való bevitelének vagy 
beömlésének kockázatával jár.

Or. en

Indokolás

A „kivonás” bizottsági javaslattal bevezetett új fogalommeghatározása közvetlen hatással jár 
az irányelv II. mellékletében a kezelésre vonatkozóan meghatározott 
minimumkövetelményekre, mivel a „kivonás” szó szerepel a II. melléklet 1. és 2. pontjában. 
Kétségeket ébreszthet, hogy a zúzás alkalmazható-e a kezelési eljárás során, még a veszélyes 
anyagok szétválasztása előtt. Ennek nem szabad megtörténnie, ezért ezzel kapcsolatban 
egyértelművé kell tenni a fogalommeghatározást.

Módosítás 105
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – s a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

sa) „helyhez kötött, nagyméretű ipari 
létesítmény”: az elektromágneses 
összeférhetőségről szóló 2004/108/EK 
irányelv 2. cikkének c) pontja szerinti 
helyhez kötött létesítmény.
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Or. en

Indokolás

Más uniós jogszabályokkal meglévő jobb összhang és koherencia biztosítása érdekében az 
elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékokról szóló irányelvnek az
elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelvben szereplő, a „helyhez 
kötött létesítményekre” vonatkozó, már meglévő fogalommeghatározásra kell hivatkoznia. A 
gyárakban és ipari folyamatokban alkalmazott ipari berendezéseknek nem szabad az 
irányelv hatálya alá tartozniuk: először is, környezetvédelmi relevanciájukat a Bizottság 
előkészítő tanulmányai nem jelentősként értékelték, másodsorban pedig az ilyen 
berendezések szintén nem kerülnek bele a lakossági hulladékáramba.

Módosítás 106
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – s a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

sa) „helyhez kötött, nagyméretű ipari 
létesítmény”: az elektromágneses 
összeférhetőségről szóló 2004/108/EK 
irányelv 2. cikkének c) pontja szerinti 
helyhez kötött létesítmény;

Or. en

Indokolás

Más uniós jogszabályokkal meglévő jobb összhang és koherencia biztosítása érdekében az 
elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékokról szóló irányelvnek az 
elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelvben szereplő, a „helyhez 
kötött létesítményekre” vonatkozó, már meglévő fogalommeghatározásra kell hivatkoznia. A 
jogbiztonság fokozása érdekében a Bizottság „gyakran ismétlődő kérdések” körében adott 
útmutatását kell bevezetni.
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Módosítás 107
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – s a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

sa) „helyhez kötött, nagyméretű ipari vagy 
üzleti célú létesítmény”: különböző típusú 
készülékek, illetve adott esetben egyéb 
eszközök nagy, ipari vagy üzleti célú 
egyedi kombinációja, amelyeket állandó, 
előre meghatározott helyen való használat 
céljával szerelnek össze és telepítenek;

Or. de

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás azért szükséges, mert e létesítményeket kizárják az irányelv 
hatálya alól. A fogalommeghatározás összhangban van a „helyhez kötött létesítmény” 
2004/108/EGK irányelvben szereplő fogalommeghatározásával. A helyhez kötötten telepített, 
nagyméretű ipari létesítményeket szakemberek telepítik és bontják szét. Szabályozott 
hulladékáramról van szó. Ezek a létesítmények emiatt eddig sem tartoztak a jelenleg érvényes 
2002/96/EK irányelv hatálya alá.

Módosítás 108
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – s b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

sb) „késztermék”: közvetlen funkcióval, 
saját borítással és – adott esetben – a 
végfelhasználóknak szánt portokkal és 
kapcsolókkal rendelkező eszköz vagy 
berendezés valamely egysége. A 
„közvetlen funkció” valamely alkotórész 
vagy késztermék azon funkciója, amely 
betölti a gyártó által a használati 
utasításban a végfelhasználó számára 
meghatározott, rendeltetés szerinti 
használatot. Ez a funkció további 
beállítások vagy illesztések nélkül elérhető 
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a bárki által elvégezhető egyszerűbb 
beállításokon és illesztéseken kívül.

Or. en

Indokolás

Más uniós jogszabályokkal meglévő jobb összhang és koherencia biztosítása érdekében az 
elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékokról szóló irányelvnek az 
elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelvben szereplő, a „helyhez 
kötött létesítményekre” vonatkozó, már meglévő fogalommeghatározásra kell hivatkoznia. A 
jogbiztonság fokozása érdekében a Bizottság „gyakran ismétlődő kérdések” körében adott 
útmutatását kell bevezetni.

Módosítás 109
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – s b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

sb) „rögzített, nagyméretű ipari 
szerszám”: több rendszer, végtermék 
és/vagy építőelem ipari célú kombinációja, 
amelyeket egy meghatározott helyen 
történő üzemeltetés céljából szakemberek 
kapcsolnak össze és/vagy telepítenek, hogy 
ipari környezetben együttműködjenek és 
egy meghatározott feladatot lássanak el;

Or. de

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás azért szükséges, mert e szerszámokat kizárják az irányelv hatálya 
alól. A rögzített, nagyméretű ipari szerszámokat szakemberek telepítik és bontják szét. 
Szabályozott hulladékáramról van szó. Ezek a szerszámok emiatt eddig sem tartoztak a 
jelenleg érvényes 2002/96/EK irányelv hatálya alá.
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Módosítás 110
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – s c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

sc) „kizárólag szakmai felhasználó által 
használt mobil gép”: olyan gépek, 
amelyek üzemeltetése megkívánja akár a 
munkavégzés közbeni helyváltoztatást, 
akár a rögzített munkaállások közötti 
folyamatos vagy részben folyamatos 
mozgást, vagy amelyeket működés közben 
nem mozgatnak, de fel lehet őket szerelni 
úgy, hogy az egyik helyről a másikra 
történő mozgatásukat megkönnyítik;

Or. de

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás azért szükséges, mert e gépeket kizárják az irányelv hatálya alól. 
A fogalommeghatározás összhangban van a „mobil gép” 2006/42/EK irányelve I. 
mellékletének 3.1.1. pontjában szereplő fogalommeghatározásával. A kizárólag szakmai 
felhasználó által használt mobil gépeket szakemberek szerelik le és ártalmatlanítják. Ebben az 
esetben szabályozott hulladékáramról van szó. Ezek a gépek emiatt eddig sem tartoztak a 
jelenleg érvényes 2002/96/EK irányelv hatálya alá.

Módosítás 111
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – s a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

sa) „helyhez kötött létesítmény”: az 
elektromágneses összeférhetőségre 
vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről szóló, 2004. december 15-i 
2004/108/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 2. cikkének c) pontja 
értelmében vett létesítmény. Ez magában 
foglalja például a fűtési és folyamathő, 
hideg és melegvíz előállítására szolgáló 
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termékeket, valamint az ezekkel szilárdan 
összekapcsolt komponenseket is, beleértve 
azok fogyasztásmérő berendezéseit;
1 Hl. L 390., 2004.12.31., 24. o.

Or. de

Indokolás

Im ZusammenhangAus Kohärenzgründen sollte auf die bestehende Definition der “ortsfesten 
Anlagen” in Richtlinie 2004/108/EG Bezug genommen werden. Beispiele für „ortsfeste 
Anlagen“ finden sich im petrochemischen Bereich, in der Automobilherstellung, im 
Pharmabereich, Energieerzeugung, Wasseraufbereitung, Papierherstellung, etc.. Auch 
Heizungsanlagen für Gebäude werden von spezialisierten Fachkräften auf- und abgebaut und 
sind nicht mit “plug-and play” Geräten, wie z.B. Fernsehern, Kühlschränken und mobilen 
Klimageräten zu vergleichen. Sie werden nicht dem kommunalen Abfallstrom zugeführt.

Módosítás 112
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – s a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

sa) „helyhez kötött létesítmény”: 
fogalommeghatározása szerint 
„különböző típusú készülékek, illetve 
adott esetben egyéb eszközök nagy, ipari 
célú egyedi kombinációja, amelyeket 
állandó, előre meghatározott helyen való 
használat céljával szerelnek össze és 
telepítenek”.

Or. en

Indokolás

Más uniós jogszabályokkal meglévő jobb összhang és koherencia biztosítása érdekében a 
veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelvnek az elektromágneses összeférhetőségről 
szóló 2004/108/EK irányelvben szereplő, a „helyhez kötött létesítményekre” vonatkozó, már 
meglévő fogalommeghatározásra kell hivatkoznia. A helyhez kötött létesítményekre példaként 
szolgálhatnak a petrokémiai, autógyártó, gyógyszeripari, anyagmozgatással foglalkozó, 
villamos energia termelő, vízkezeléssel foglalkozó, papírgyártó üzemekben található 
berendezések vagy egyes elektromos berendezések.



AM\808628HU.doc 59/107 PE439.856v01-00

HU

Módosítás 113
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közösségi termékekre vonatkozó 
jogszabályokkal, így a környezetbarát 
tervezésről szóló 2005/32/EK irányelvvel 
is összhangban a tagállamok ösztönzik 
azon intézkedések bevezetését, amelyek 
elősegítik, hogy az elektromos és 
elektronikus berendezéseket olyan módon 
tervezzék meg és állítsák elő, amely 
előmozdítja az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak, alkatrészeinek 
és anyagainak az újrahasználatát, a 
szétszerelését és a hasznosítását az . Ezek 
az intézkedések tiszteletben tartják a belső 
piac megfelelő működését. Ebben az 
összefüggésben a tagállamok megfelelő 
intézkedéseket tesznek annak érdekben, 
hogy a gyártók különleges tervezési 
megoldások vagy gyártási eljárások révén 
ne akadályozhassák meg az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
újrahasználatát, kivéve ha ezek a 
különleges tervezési megoldások és 
gyártási eljárások több előnnyel járnak, 
például a környezetvédelmi, illetve 
biztonsági követelmények tekintetében.

A közösségi termékekre vonatkozó 
jogszabályokkal, így a környezetbarát 
tervezésről szóló 2005/32/EK irányelvvel 
is összhangban a tagállamok ösztönzik 
azon pénzügyi és egyéb intézkedések 
bevezetését, amelyek elősegítik, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezéseket 
olyan módon tervezzék meg és állítsák elő, 
amely előmozdítja az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak, 
alkatrészeinek és anyagainak az 
újrahasználatát, a szétszerelését és a 
hasznosítását az . Ezek az intézkedések 
tiszteletben tartják a belső piac megfelelő 
működését. Ebben az összefüggésben a 
tagállamok megfelelő intézkedéseket 
tesznek annak érdekben, hogy a gyártók 
különleges tervezési megoldások vagy 
gyártási eljárások révén ne 
akadályozhassák meg az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
újrahasználatát, kivéve ha ezek a 
különleges tervezési megoldások és 
gyártási eljárások több előnnyel járnak, 
például a környezetvédelmi, illetve 
biztonsági követelmények tekintetében.

Or. en
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Módosítás 114
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közösségi termékekre vonatkozó 
jogszabályokkal, így a környezetbarát 
tervezésről szóló 2005/32/EK irányelvvel 
is összhangban a tagállamok ösztönzik 
azon intézkedések bevezetését, amelyek 
elősegítik, hogy az elektromos és 
elektronikus berendezéseket olyan módon 
tervezzék meg és állítsák elő, amely 
előmozdítja az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak, alkatrészeinek 
és anyagainak az újrahasználatát, a 
szétszerelését és a hasznosítását az . Ezek 
az intézkedések tiszteletben tartják a belső 
piac megfelelő működését. Ebben az 
összefüggésben a tagállamok megfelelő 
intézkedéseket tesznek annak érdekben, 
hogy a gyártók különleges tervezési 
megoldások vagy gyártási eljárások révén 
ne akadályozhassák meg az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
újrahasználatát, kivéve ha ezek a 
különleges tervezési megoldások és 
gyártási eljárások több előnnyel járnak, 
például a környezetvédelmi, illetve 
biztonsági követelmények tekintetében.

A közösségi termékekre vonatkozó 
jogszabályokkal, így a környezetbarát 
tervezésről szóló 2005/32/EK irányelvvel 
is összhangban a tagállamok ösztönzik a 
gyártók és újrafeldolgozók közötti 
együttműködést, valamint azon 
intézkedések bevezetését, amelyek 
elősegítik, hogy az elektromos és 
elektronikus berendezéseket olyan módon 
tervezzék meg és állítsák elő, amely 
előmozdítja az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak, alkatrészeinek 
és anyagainak az újrahasználatát, a 
szétszerelését és a hasznosítását az . Ezek 
az intézkedések tiszteletben tartják a belső 
piac megfelelő működését. Ebben az 
összefüggésben a tagállamok megfelelő 
intézkedéseket tesznek annak érdekben, 
hogy a gyártók különleges tervezési 
megoldások vagy gyártási eljárások révén 
ne akadályozhassák meg az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
újrahasználatát, kivéve ha ezek a 
különleges tervezési megoldások és 
gyártási eljárások több előnnyel járnak, 
például a környezetvédelmi, illetve 
biztonsági követelmények tekintetében.

Or. en

Indokolás

Article 4 (Product design) was added to the original directive by the Parliament and was 
intended generally to improve the eco-design of products and specifically to counter the 
threat to remanufacturers of printer cartidges by original manufacturers incorporating design 
or other features intended to prevent their re-use. Perhaps as a result this has not developed 
into a problem. Recyclers have since identified a number of design trends that could hamper 
recycling or create dangerous situations when products are returned in the future. Effective 
cooperation between designers and recyclers at an early stage can help improve design for 
recycling. The European Commission should facilitate this cooperation as product designers 
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generally design their products for the entire EU Internal Market.

Módosítás 115
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
fogadnak el az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak szelektálatlan 
települési hulladék formájában történő 
ártalmatlanításának minimálisra 
csökkentéséhez, és hogy nagy arányban 
megvalósuljon az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
szelektív gyűjtése, különösen és 
mindenekelőtt az ózonlebontó anyagokat 
és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat 
tartalmazó hűtő- és fagyasztóberendezések 
vonatkozásában.

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
fogadnak el az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak szelektálatlan 
települési hulladék formájában történő 
ártalmatlanításának felszámolása céljából, 
és hogy nagy arányban megvalósuljon az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak szelektív gyűjtése, 
különösen és mindenekelőtt az 
ózonlebontó anyagokat és fluorozott, 
üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó 
hűtő- és fagyasztóberendezések, higanyt 
tartalmazó lámpák, valamint kisgépek 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Nem elegendő az, ha a tagállamokat csupán az elektromos és elektronikus berendezések nem 
szelektíven gyűjtött hulladékai ártalmatlanításának minimálisra csökkentésére szólítják fel, ezt 
teljesen fel kell számolni. Ennek elérése során nemcsak egyes hűtő- és fagyasztóberendezések, 
hanem a higanyt tartalmazó lámpák, valamint a kisgépek tekintetében is prioritást kell 
biztosítani, amelyek gyakran tartalmaznak veszélyes anyagokat, elemeket vagy 
akkumulátorokat, és amelyek esetében igen valószínű, hogy – a kérdés nem kifejezett módon 
való kezelése esetén – a kukában végzik.

Módosítás 116
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
fogadnak el az elektromos és elektronikus 

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
fogadnak el az elektromos és elektronikus 
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berendezések hulladékainak szelektálatlan 
települési hulladék formájában történő 
ártalmatlanításának minimálisra 
csökkentéséhez, és hogy nagy arányban 
megvalósuljon az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
szelektív gyűjtése, különösen és 
mindenekelőtt az ózonlebontó anyagokat 
és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat 
tartalmazó hűtő- és fagyasztóberendezések 
vonatkozásában.

berendezések hulladékainak szelektálatlan 
települési hulladék formájában történő 
ártalmatlanításának megakadályozásához, 
és hogy nagy arányban megvalósuljon az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak szelektív gyűjtése, 
különösen és mindenekelőtt az 
ózonlebontó anyagokat és fluorozott, 
üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó 
hűtő- és fagyasztóberendezések, valamint 
higanyt tartalmazó lámpák és kisgépek 
vonatkozásában.

Or. de

Indokolás

Éppen a kisgépek és a lámpák esetében fordul elő gyakran, hogy a szelektálatlan települési 
hulladékkal együtt ártalmatlanítják. Ezért fontos, hogy az elektromos és elektronikus 
berendezések szelektálatlan települési hulladék formájában történő ártalmatlanításának 
megakadályozását célzó intézkedések a kisgépekre és a higanyt tartalmazó lámpákra is 
vonatkozzanak.

Módosítás 117
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko 
Todorov Panayotov 

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
fogadnak el az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak szelektálatlan 
települési hulladék formájában történő 
ártalmatlanításának minimálisra 
csökkentéséhez, és hogy nagy arányban 
megvalósuljon az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
szelektív gyűjtése, különösen és 
mindenekelőtt az ózonlebontó anyagokat 
és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat 
tartalmazó hűtő- és fagyasztóberendezések 
vonatkozásában.

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
fogadnak el az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak szelektálatlan 
települési hulladék formájában történő 
ártalmatlanításának minimálisra 
csökkentéséhez, és hogy nagy arányban 
megvalósuljon az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
szelektív gyűjtése, különösen és 
mindenekelőtt az ózonlebontó anyagokat 
és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat 
tartalmazó hűtő- és fagyasztóberendezések, 
higanyt tartalmazó lámpák, valamint 
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kisgépek vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Ami a hűtő- és fagyasztóberendezésekre igaz, az a higanyt tartalmazó lámpákra és kisgépekre
is igaz. Manapság a hűtő- és fagyasztóberendezések, a higanyt tartalmazó lámpák és a 
kisgépek szelektív gyűjtése nem elégséges, és a tagállamokat ösztönözni kell az e területeken 
végzett gyűjtés javítására. Ezek mindegyike veszélyes anyagokat tartalmaz, és különösen a 
lámpák és kisgépek esetében valószínű, hogy a kukában végzik. A kisgépek gyakran 
tartalmaznak újrafeldolgozandó, értékes erőforrásokat.

Módosítás 118
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
fogadnak el az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak 
szelektálatlan települési hulladék 
formájában történő ártalmatlanításának 
minimálisra csökkentéséhez, és hogy nagy 
arányban megvalósuljon az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
szelektív gyűjtése, különösen és 
mindenekelőtt az ózonlebontó anyagokat 
és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat 
tartalmazó hűtő- és fagyasztóberendezések 
vonatkozásában.

(1) Az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak szelektív 
gyűjtésének, valamint az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok valamennyi fajtája 
tekintetében a megfelelő kezelés 
megvalósulása érdekében, különösen és 
mindenekelőtt az ózonlebontó anyagokat 
és fluorozott, üvegházhatást okozó 
gázokat tartalmazó hűtő- és 
fagyasztóberendezések, higanyt 
tartalmazó lámpák, and kisgépek
vonatkozásában, a tagállamok biztosítják, 
hogy az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó valamennyi 
hulladékot szelektíven gyűjtik, és hogy 
azok nem vegyülnek más tömeges és nem 
szelektált háztartási hulladékkal, 
valamint hogy az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
kezeletlen hulladékokat nem küldik 
hulladéklerakóba vagy -égetőbe.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az elektromos és elektronikus berendezésekből 
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származó háztartási hulladékok – különösen a kisgépek – nem kerülnek a nem szelektált 
háztartási hulladékba. Ez megvalósítható olyan megfelelő intézkedések elfogadásával, 
amelyek azonnal a minimálisra csökkentik azt, a háztartási hulladékban az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó hulladékok ártalmatlanításának végleges megtiltása 
céljából. 

Az ózonfogyasztó anyagokat, fluorozott anyagokat tartalmazó berendezések hulladékaira 
különös figyelmet kell fordítani. Ez biztosítani fogja, hogy ezek a – bennük lévő anyagok 
jellege miatt – különös kezelést igénylő eszközök a saját hulladékáramukban végzik.

Módosítás 119
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A forgalmazók felelőssége annak 
biztosítása, hogy – amennyiben a 3. 
kategóriába tartozó terméket kínálnak –
az ilyen hulladékokat legalább 
költségmentesen, vissza lehet juttatni a 
forgalmazóhoz amennyiben a berendezés 
a kínált berendezéssel azonos jellegű, és 
ugyanazon feladatokat látta el, akkor is, 
ha nem vásárolnak ilyen jellegű új 
terméket;

Or. en

Módosítás 120
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok kijelölhetik az
elektromos és elektronikus berendezések
magánháztartásokból származó 
hulladékainak gyűjtését végző gazdasági 



AM\808628HU.doc 65/107 PE439.856v01-00

HU

szereplőket, és biztosítják, hogy az
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, a begyűjtést 
végző létesítményekben elhelyezett 
hulladékokat átadják a gyártóknak vagy a 
nevükben eljáró harmadik feleknek, 
illetve újrahasználatra való előkészítés 
céljából kijelölt létesítmények vagy 
vállalkozások számára.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak lehetőségük nyílik az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
begyűjtött hulladékok vonatkozásában kijelölni a szükséges érdekelt feleket, hogy el tudják 
érni a szükséges, nagyra törő célokat. Ez a módosítás biztosítani fogja, hogy még 
ambiciózusabb célokat lehessen elérni.

Módosítás 121
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új termékek szállításakor a forgalmazók 
felelősek annak biztosításáért, hogy az 
ilyen hulladékot legalább költségmentesen, 
egy az egyben vissza lehessen juttatni a 
forgalmazóhoz, amennyiben a berendezés a 
szállított berendezéssel azonos jellegű, és 
ugyanazon feladatokat látta el. A 
tagállamok eltérhetnek ettől a 
rendelkezéstől, ha biztosítják, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak visszajuttatása ezáltal nem 
válik nehezebbé a végső felhasználó 
számára, és ha ezek a rendszerek is 
költségmentesek maradnak a végső 
felhasználó számára. Az ezzel a 
rendelkezéssel élő tagállamok tájékoztatják 
erről a Bizottságot;

b) új termékek szállításakor a forgalmazók 
felelősek annak biztosításáért, hogy az 
ilyen hulladékot legalább költségmentesen, 
egy az egyben vissza lehessen juttatni a 
forgalmazóhoz, amennyiben a berendezés a 
szállított berendezéssel azonos jellegű, és 
ugyanazon feladatokat látta el. Az 1500m2-
es felülettel rendelkező forgalmazók 
feladata annak biztosítása, hogy a 
fogyasztók legalább költségmentesen 
visszajuttathatják az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
hulladékokat a forgalmazóknak, továbbá 
hogy erre szolgáló, megfelelő vízálló 
gyűjtő-és tárolóhelyiséggel rendelkeznek.
A tagállamok eltérhetnek ettől a 
rendelkezéstől, ha biztosítják, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak visszajuttatása ezáltal nem 
válik nehezebbé a végső felhasználó 
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számára, és ha ezek a rendszerek is 
költségmentesek maradnak a végső 
felhasználó számára. Az ezzel a 
rendelkezéssel élő tagállamok tájékoztatják 
erről a Bizottságot;

Or. en

Indokolás

Az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok megfelelőbb gyűjtésének 
lehetővé tétele érdekében – különösen a legkisebb eszközök tekintetében, amelyeket gyakran 
nem juttatnak vissza a tényleges, kötelező „egy az egyben” rendszer keretében –, a nagyobb 
forgalmazókat arra kell kérni, hogy a törvény erejénél fogva gyűjtőhelyekként járjanak el. Ez 
– a gyűjtőhelyek megsokszorozódása révén – rendkívüli módon megkönnyítené a gyűjtést, 
továbbá sokkal egyszerűbbé tenné a kidobott elektromos és elektronikus berendezések
visszajuttatását a végfelhasználók számára.

Módosítás 122
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új termékek szállításakor a forgalmazók 
felelősek annak biztosításáért, hogy az 
ilyen hulladékot legalább költségmentesen, 
egy az egyben vissza lehessen juttatni a 
forgalmazóhoz, amennyiben a berendezés a 
szállított berendezéssel azonos jellegű, és 
ugyanazon feladatokat látta el. A 
tagállamok eltérhetnek ettől a 
rendelkezéstől, ha biztosítják, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak visszajuttatása ezáltal nem 
válik nehezebbé a végső felhasználó 
számára, és ha ezek a rendszerek is 
költségmentesek maradnak a végső 
felhasználó számára. Az ezzel a 
rendelkezéssel élő tagállamok tájékoztatják 
erről a Bizottságot;

b) új termékek szállításakor a forgalmazók 
felelősek annak biztosításáért, hogy az 
ilyen hulladékot legalább költségmentesen, 
egy az egyben vissza lehessen juttatni a 
forgalmazóhoz, amennyiben a berendezés a 
szállított berendezéssel azonos jellegű, és 
ugyanazon feladatokat látta el. Az 1500m2-
es felülettel rendelkező forgalmazók 
feladata annak biztosítása, hogy a 
fogyasztók legalább költségmentesen 
visszajuttathatják az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
hulladékokat a forgalmazóknak, továbbá 
hogy erre szolgáló, megfelelő vízálló 
gyűjtő-és tárolóhelyiséggel rendelkeznek.
A tagállamok eltérhetnek ettől a 
rendelkezéstől, ha biztosítják, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak visszajuttatása ezáltal nem 
válik nehezebbé a végső felhasználó 
számára, és ha ezek a rendszerek is 
költségmentesek maradnak a végső 
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felhasználó számára. Az ezzel a 
rendelkezéssel élő tagállamok tájékoztatják 
erről a Bizottságot;

Or. en

Indokolás

A forgalmazók által alkalmazott „egy az egyben” rendszer nem elegendő. A begyűjtési 
arányok jelentősen javulhatnának, ha a fogyasztók bármely nagyobb forgalmazóhoz vissza 
tudnák juttatni elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékaikat.

Módosítás 123
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) új termékek szállításakor a forgalmazók 
felelősek annak biztosításáért, hogy az 
ilyen hulladékot legalább költségmentesen, 
egy az egyben vissza lehessen juttatni a 
forgalmazóhoz, amennyiben a berendezés a 
szállított berendezéssel azonos jellegű, és 
ugyanazon feladatokat látta el. A 
tagállamok eltérhetnek ettől a 
rendelkezéstől, ha biztosítják, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak visszajuttatása ezáltal nem 
válik nehezebbé a végső felhasználó 
számára, és ha ezek a rendszerek is 
költségmentesek maradnak a végső 
felhasználó számára. Az ezzel a 
rendelkezéssel élő tagállamok tájékoztatják 
erről a Bizottságot;

b) új termékek szállításakor a forgalmazók 
felelősek annak biztosításáért, hogy az 
ilyen hulladékot legalább költségmentesen, 
vagy a forgalmazó által fizetett némi 
visszatérítés mellett egy az egyben vissza 
lehessen juttatni a forgalmazóhoz, 
amennyiben a berendezés a szállított 
berendezéssel azonos jellegű, és ugyanazon 
feladatokat látta el. A tagállamok 
eltérhetnek ettől a rendelkezéstől, ha 
biztosítják, hogy az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
visszajuttatása ezáltal nem válik nehezebbé 
a végső felhasználó számára, és ha ezek a 
rendszerek is költségmentesek maradnak a 
végső felhasználó számára. Az ezzel a 
rendelkezéssel élő tagállamok tájékoztatják 
erről a Bizottságot;

Or. en

Indokolás

Jelentősen hozzájárulhat a begyűjtési arányokhoz annak biztosítása, ha a fogyasztók némi 
pénzt kapnak vissza az elektromos és elektronikus berendezésekből származó, általuk a 
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forgalmazókhoz visszajuttatott hulladékaikért. Előnyös lehetne a gyártók számára is, akik 
több elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékot kapnának 
újrafelhasználás céljából.

Módosítás 124
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok 2013-ig végrehajtanak 
egy, az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok
begyűjtésének javítására szolgáló tervet 
annak érdekében, hogy fokozzák az
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok
begyűjtését az elektromos és elektronikus 
berendezések háztartásokból származó 
hulladékok valamennyi kategóriája 
tekintetében, és javítsák a begyűjtési 
rendszerek hatékonyságát. A begyűjtés 
javítására szolgáló terv – kötelező 
minimumként – lehetővé teszi a 7. cikkben 
meghatározott begyűjtési arány elérését. A 
begyűjtés javítására szolgáló tervet
háromévente felülvizsgálják, és arról 
rendszeres jelentéseket bocsátanak a 
Bizottság rendelkezésére. A javításra 
szolgáló tervnek a begyűjtési rendszerek, a 
rendelkezésre bocsátott elektromos és 
elektronikus berendezések és a tagállami 
szintű, elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó 
hulladéktermelő potenciál felmérésére 
irányuló rendszeres tanulmányokat is 
tartalmaznia kell.

Or. en

Indokolás

Egy tagállami szintű, kötelező javítási terv a legjobb módja az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékáramokkal kapcsolatos ismeretek javításának, továbbá a 
megfelelőbb nyomon követés és a jobb eredmények biztosításának. A magára a tervre, 
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valamint a tényleges eredményekre vonatkozóan a Bizottsággal szembeni jelentéstételi 
kötelezettség lehetővé teszi, hogy az említett terv az intézkedések alapjául szolgáljon, és ne 
csupán a jó szándékok listája legyen.

Módosítás 125
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok elrendelik az elektromos 
és elektronikus berendezések kezeletlen, 
szelektíven összegyűjtött hulladékainak 
ártalmatlanítási tilalmát.

(1) A tagállamok elrendelik az elektromos 
és elektronikus berendezések kezeletlen, 
szelektíven összegyűjtött hulladékainak 
ártalmatlanítási tilalmát és azt nyomon 
követik.

Or. en

Indokolás

A megfelelő nyomon követésre szükség van az elektromos és elektronikus berendezések nem 
szelektíven gyűjtött és kezelt hulladékai ártalmatlanításának elkerülése érdekében.

Módosítás 126
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos, Vladko Todorov 
Panayotov 

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak szelektív gyűjtését és 
szállítását oly módon végezzék, hogy a 
veszélyes anyagokat optimális mértékben 
lehessen újrahasználni, újrafeldolgozni 
vagy elkülöníteni.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak szelektív gyűjtését és 
szállítását oly módon végezzék, hogy a 
veszélyes anyagokat optimális mértékben 
lehessen újrahasználni, újrafeldolgozni 
vagy elkülöníteni. A teljes részegységek
újbóli felhasználásának lehető 
legteljesebbé tétele érdekében a 
tagállamok biztosítják, hogy a begyűjtési 
rendszerek lehetővé teszik a szállítás előtt 
az elektromos és elektronikus 
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berendezésekből származó, a 
gyűjtőhelyeken szelektíven gyűjtött 
hulladékokból az újrafelhasználható 
részegységek kiválogatását.

Or. en

Indokolás

Az újrafelhasználható részegységek szelektív gyűjtésére nem gyakran kerül sor, ezért 
ösztönzőket kell biztosítani a tagállamok számára, hogy e meghatározott területeken javítsák 
a begyűjtési arányokat, valamint az e területre vonatkozó különös intézkedésekben tükrözni 
kell a teljes részegységek újrafelhasználására vonatkozó prioritást (az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó hulladékokról szóló irányelv korábbi 7. cikkének (1) 
bekezdése). A teljes részegységek újrafelhasználására vonatkozó prioritás megállapításának 
legjobb módja az esetlegesen újrafelhasználható részek lehető legkorábbi szakaszban történő 
szelektálásának és szétválasztásának előírása. Ezzel megőrizhető a minőségük, és 
maximalizálni lehet az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékokban 
rejlő újrafelhasználási potenciált.

Módosítás 127
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a gyártók vagy a nevükben eljáró 
harmadik felek legkésőbb 2016. december 
31-ig legalább 65%-os begyűjtési arányt 
érjenek el. A begyűjtési arány 
kiszámításának alapja a tagállamban az 
adott évben az 5. és a 6. cikkben 
foglaltaknak megfelelően összegyűjtött, 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
átlagos össztömegének a megelőző két 
évben a tagállamban piaci forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések össztömegéhez viszonyított 
százalékos aránya. A meghatározott 
begyűjtési arányt éves szinten és 2016-tól 
kezdődően kell teljesíteni.

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2016-ig az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó, a 
tagállamban keletkezett hulladékok 
legalább 85%-át begyűjtik.

A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektromos és elektronikus 
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berendezésekből származó, begyűjtött 
hulladékok mennyisége fokozatosan 
növekedik a 2013 és 2016 közötti években. 
A tagállamok legkésőbb [...*]-ig közlik a 
Bizottsággal az általuk megtenni 
szándékozott intézkedéseket.
A minimális begyűjtési arány elérésének 
igazolására a tagállamok biztosítják, hogy 
az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó azon 
hulladékokra vonatkozó információkat, 
amelyeket
- bármely gazdasági szereplő 
újrafelhasználás céljából előkészített, vagy 
hulladékkezelő létesítményekbe küldött, és 
amelyeket kezeltek a 8. cikkel 
összhangban,
- az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
szerint eljuttatnak a gyűjtőhelyekre,
- az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja 
szerint forgalmazókhoz szállítanak,
- a gyártók, illetve a nevükben eljáró 
harmadik felek szelektíven gyűjtenek és 
kezelnek,
- elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékokkal 
foglalkozó más gazdasági szereplő 
szelektíven gyűjtött és kezelt bármilyen 
módon,
díjmentesen jelentik a tagállamoknak 
ezen irányelv 16. cikkével összhangban.
* a hatálybalépésétől számított 18 hónap

Or. en

Indokolás

A begyűjtési cél eléréséért a tagállamoknak kell felelniük. A gyártók nem igazolhatják a más 
piaci szereplők általi begyűjtést, kollektív nemzeti célok pedig nem írhatók elő az egyes 
gyártókra.

Az egyes tagállamokra alkalmazandó célnak az elektromos és elektronikus berendezésekből 
származó hulladék legalább 85%-ának kell lennie (ez megfelel a Bizottság által javasolt 65%-
nak: az elektromos és elektronikus berendezésekből a statisztikák szerint képződő hulladékok
80%-ának 85%-a).

Módosítás 128
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
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Sârbu, Bogusław Sonik, Adina-Ioana Vălean

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a gyártók vagy a nevükben eljáró 
harmadik felek legkésőbb 2016. december 
31-ig legalább 65%-os begyűjtési arányt 
érjenek el. A begyűjtési arány 
kiszámításának alapja a tagállamban az 
adott évben az 5. és a 6. cikkben 
foglaltaknak megfelelően összegyűjtött, 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
átlagos össztömegének a megelőző két
évben a tagállamban piaci forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések össztömegéhez viszonyított 
százalékos aránya. A meghatározott 
begyűjtési arányt éves szinten és 2016-tól 
kezdődően kell teljesíteni.

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a gyártók vagy a nevükben eljáró 
harmadik felek legkésőbb 2016-ra legalább
40%-os begyűjtési arányt érjenek el, amely 
2020-ra 65%-ra nő. A begyűjtési arány 
kiszámításának alapja a tagállamban az 
adott évben az 5. és a 6. cikkben 
foglaltaknak megfelelően összegyűjtött, 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
átlagos össztömegének a megelőző három 
évben a tagállamban piaci forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések össztömegéhez viszonyított 
százalékos aránya. A meghatározott 
begyűjtési arányt éves szinten és 2016-tól 
kezdődően kell teljesíteni.

Or. en

Indokolás

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission. The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. The reference 
years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.

Módosítás 129
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
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hogy a gyártók vagy a nevükben eljáró 
harmadik felek legkésőbb 2016. december 
31-ig legalább 65%-os begyűjtési arányt 
érjenek el. A begyűjtési arány 
kiszámításának alapja a tagállamban az 
adott évben az 5. és a 6. cikkben 
foglaltaknak megfelelően összegyűjtött, 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
átlagos össztömegének a megelőző két 
évben a tagállamban piaci forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések össztömegéhez viszonyított 
százalékos aránya. A meghatározott
begyűjtési arányt éves szinten és 2016-tól 
kezdődően kell teljesíteni.

hogy legkésőbb 2016-ig az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó, a 
tagállamban keletkezett hulladékok 
legalább 85%-át begyűjtik. A tagállamok 
biztosítják, hogy 2012-re legalább 4kg/fő 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékot 
gyűjtenek. A tagállamok biztosítják, hogy 
az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, begyűjtött 
hulladékok mennyisége fokozatosan 
növekedik a 2012 és 2016 közötti években. 
A begyűjtési célokat éves szinten kell 
teljesíteni. A tagállamok – ha a 
gyakorlatban erre motiváltak – ennél 
nagyra törőbb egyedi célokat is 
meghatározhatnak, és ezt ebben az 
esetben jelentik a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 130
José Manuel Fernandes

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a gyártók vagy a nevükben eljáró 
harmadik felek legkésőbb 2016. december 
31-ig legalább 65%-os begyűjtési arányt 
érjenek el. A begyűjtési arány 
kiszámításának alapja a tagállamban az 
adott évben az 5. és a 6. cikkben 
foglaltaknak megfelelően összegyűjtött, 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
átlagos össztömegének a megelőző két 
évben a tagállamban piaci forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések össztömegéhez viszonyított 
százalékos aránya. A meghatározott 
begyűjtési arányt éves szinten és 2016-tól 

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy legkésőbb 2016-ig az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó, a 
tagállamban keletkezett hulladékok 
legalább 85%-át begyűjtik. A begyűjtési 
arány kiszámításának alapja a tagállamban 
az adott évben az 5. és a 6. cikkben 
foglaltaknak megfelelően összegyűjtött, 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
átlagos össztömegének a megelőző két 
évben a tagállamban piaci forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések össztömegéhez viszonyított 
százalékos aránya. A meghatározott 
begyűjtési arányt éves szinten és 2016-tól 
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kezdődően kell teljesíteni. kezdődően kell teljesíteni.

Or. en

Indokolás

A Bizottság azzal, hogy átlagosan a súly 65%-ában meghatározott begyűjtési célt ír elő, 
gyakorlatilag azt teszi lehetővé, hogy az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
néhány hulladék nem gyűjthető be hivatalos csatornákon keresztül, és esetlegesen azokat nem 
megfelelően kezelik. Ezért fennáll a könnyebb, kisebb eszközök figyelmen kívül hagyásának, 
valamint a kizárólag a nehezebb, tömegesebb berendezésekre való összpontosítás kockázata.

Módosítás 131
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a gyártók vagy a nevükben eljáró 
harmadik felek legkésőbb 2016. december 
31-ig legalább 65%-os begyűjtési arányt 
érjenek el. A begyűjtési arány 
kiszámításának alapja a tagállamban az 
adott évben az 5. és a 6. cikkben 
foglaltaknak megfelelően összegyűjtött, 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
átlagos össztömegének a megelőző két
évben a tagállamban piaci forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések össztömegéhez viszonyított 
százalékos aránya. A meghatározott 
begyűjtési arányt éves szinten és 2016-tól 
kezdődően kell teljesíteni.

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják a 
legalább 85%-os begyűjtési arány elérését. 
A begyűjtési arány kiszámításának alapja a 
tagállamban az adott évben az 5. és a 6. 
cikkben foglaltaknak megfelelően az I. 
mellékletben meghatározott valamennyi 
berendezéskategóriában összegyűjtött, 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
átlagos össztömegének a megelőző három
évben a tagállamban az I. mellékletben 
meghatározott valamennyi 
berendezéskategóriában piaci forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések össztömegéhez viszonyított 
százalékos aránya. A meghatározott 
begyűjtési arányt éves szinten és 2016-tól 
kezdődően kell teljesíteni. 2013-tól 2015 
végéig a tagállamok biztosítják azonos 
számítás mellett a legalább 45%-os 
begyűjtési arány elérését, amelyet éves 
szinten kell teljesíteni.

Or. de
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Indokolás

Csak úgy biztosított a kisméretű berendezések kielégítő begyűjtése, ha a begyűjtési arányt 
kategóriánként számítják ki. Ha nem tesznek különbséget a berendezéskategóriák között, csak 
a nagyméretű és nehéz berendezések kerülnek be a hasznosítási folyamatba. A kisméretű 
berendezéseket továbbra is a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítanák és égetnék el. A 
sok kisméretű berendezés elégetése ártalmas az emberek, az állatok és a környezet 
szempontjából, és szükségtelenül pazarolja az erőforrásokat.

Módosítás 132
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a gyártók vagy a nevükben eljáró 
harmadik felek legkésőbb 2016. december 
31-ig legalább 65%-os begyűjtési arányt 
érjenek el. A begyűjtési arány 
kiszámításának alapja a tagállamban az 
adott évben az 5. és a 6. cikkben 
foglaltaknak megfelelően összegyűjtött, 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
átlagos össztömegének a megelőző két
évben a tagállamban piaci forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések össztömegéhez viszonyított 
százalékos aránya. A meghatározott 
begyűjtési arányt éves szinten és 2016-tól 
kezdődően kell teljesíteni.

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják a 
legalább 55%-os begyűjtési arány elérését. 
A begyűjtési arány kiszámításának alapja a 
tagállamban az adott évben az 5. és a 6. 
cikkben foglaltaknak megfelelően 
összegyűjtött, elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
átlagos össztömegének a megelőző három
évben a tagállamban piaci forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések össztömegéhez viszonyított 
százalékos aránya. A meghatározott 
begyűjtési arányt éves szinten és 2016-tól 
kezdődően kell teljesíteni. 2013-tól 2015 
végéig a tagállamok biztosítják azonos 
számítás mellett a legalább 45%-os 
begyűjtési arány elérését, amelyet éves 
szinten kell teljesíteni.

Or. de

Indokolás

A legalább 65%-os begyűjtési arány az alapul szolgáló adatokat és számítást tekintve nehezen 
igazolható. Németország esetében például egyelőre csak 2006-ra vonatkozó adatok állnak 
rendelkezésre a berendezésekből származó hulladékok nyilvántartása, újrahasználata és 
kezelése tekintetében, amelyekből 41%-os begyűjtési arány adódik (az azonos évben piaci 
forgalomba hozott mennyiséghez viszonyítva). A begyűjtési aránynak az elektromos 
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berendezések hulladékainak visszavételével kapcsolatos gyakorlatra vonatkozó meglévő 
ismereteken és statisztikai adatokon kell nyugodnia. Az 55%-os begyűjtési arány nagyra 
törőnek, de mégis elérhetőnek látszik.

Módosítás 133
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a gyártók vagy a nevükben eljáró 
harmadik felek legkésőbb 2016. december 
31-ig legalább 65%-os begyűjtési arányt 
érjenek el. A begyűjtési arány 
kiszámításának alapja a tagállamban az 
adott évben az 5. és a 6. cikkben 
foglaltaknak megfelelően összegyűjtött, 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
átlagos össztömegének a megelőző két 
évben a tagállamban piaci forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések össztömegéhez viszonyított 
százalékos aránya. A meghatározott 
begyűjtési arányt éves szinten és 2016-tól 
kezdődően kell teljesíteni.

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy legkésőbb legalább 75%-os 
begyűjtési arányt érnek el. A begyűjtési 
arány kiszámításának alapja a tagállamban 
az adott évben az 5. és a 6. cikkben 
foglaltaknak megfelelően összegyűjtött, 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
átlagos össztömegének a megelőző két 
évben a tagállamban piaci forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések össztömegéhez viszonyított 
százalékos aránya. A meghatározott 
begyűjtési arányt éves szinten és 2016-tól 
kezdődően kell teljesíteni. 2013-tól 2015 
végéig a tagállamok biztosítják, hogy 
havonta legalább 50%-os, azonos módon 
kiszámított begyűjtési arányt érnek el.

Or. en

Indokolás

A kitűzött célok előadó által javasolt növelése.
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Módosítás 134
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a gyártók vagy a nevükben eljáró 
harmadik felek legkésőbb 2016. december 
31-ig legalább 65%-os begyűjtési arányt 
érjenek el. A begyűjtési arány 
kiszámításának alapja a tagállamban az 
adott évben az 5. és a 6. cikkben 
foglaltaknak megfelelően összegyűjtött, 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
átlagos össztömegének a megelőző két 
évben a tagállamban piaci forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések össztömegéhez viszonyított 
százalékos aránya. A meghatározott 
begyűjtési arányt éves szinten és 2016-tól 
kezdődően kell teljesíteni.

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2016-ig begyűjtik az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó, 
a tagállamban keletkezett hulladékok 
legalább 85%-át. A tagállamok 
biztosítják, hogy az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó, 
begyűjtött hulladékok mennyisége 
fokozatosan növekedik a 2012 és 2016 
közötti években. A tagállamok 2012-ig 
benyújtják a Bizottságnak a javításra 
szolgáló terveiket.

A tagállamok biztosítják, hogy 2011-re 
legalább 4kg/fő elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
hulladékot gyűjtenek.
A begyűjtési célokat éves szinten kell 
teljesíteni.
A tagállamok – ha a gyakorlatban erre 
motiváltak – ennél nagyra törőbb egyedi 
célokat is meghatározhatnak, és ezt ebben 
az esetben jelentik a Bizottságnak.
Az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok
azon részét, amelyet a 8. cikkel 
összhangban kezelnek – beleértve az 
újrahasználatra előkészítetteket is –, az 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, begyűjtött 
hulladékok éves mennyiségének kell 
tekinteni.
A minimális begyűjtési arány elérésének 
igazolására a tagállamok biztosítják, hogy 
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az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó azon 
hulladékmennyiségre vonatkozó 
információkat, amelyeket bármely piaci 
szereplő újrahasználatra készített elő vagy 
hulladékkezelő létesítményekbe küldött, és 
a 8. cikkel összhangban kezelt, jelentik a 
tagállamoknak ezen irányelv 16. cikkével 
összhangban.

Or. en

Indokolás

A begyűjtési célok kiszámításának egy másik módszere.

Módosítás 135
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a gyártók vagy a nevükben eljáró 
harmadik felek legkésőbb 2016. december 
31-ig legalább 65%-os begyűjtési arányt 
érjenek el. A begyűjtési arány 
kiszámításának alapja a tagállamban az 
adott évben az 5. és a 6. cikkben 
foglaltaknak megfelelően összegyűjtött, 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
átlagos össztömegének a megelőző két 
évben a tagállamban piaci forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések össztömegéhez viszonyított 
százalékos aránya. A meghatározott 
begyűjtési arányt éves szinten és 2016-tól 
kezdődően kell teljesíteni.

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy 2016-ig begyűjtik az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó, a 
tagállamban keletkezett hulladékok
legalább 85%-át.

A tagállamok biztosítják, hogy az
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, begyűjtött 
hulladékok mennyisége fokozatosan 
növekedik a 2012 és 2016 közötti években. 
A tagállamok 2011 végéig benyújtják a 
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Bizottságnak a javításra szolgáló terveiket.
A tagállamok biztosítják, hogy 2011-re 
legalább 4kg/fő elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
hulladékot gyűjtenek. 
A begyűjtési célokat éves szinten kell 
teljesíteni. A tagállamok – ha a 
gyakorlatban erre motiváltak – ennél 
nagyra törőbb egyedi célokat is 
meghatározhatnak, és ezt ebben az 
esetben jelentik a Bizottságnak.
Az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
azon részét, amelyet a 8. cikkel 
összhangban kezelnek – beleértve az 
újrahasználatra előkészítetteket is –, az 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, begyűjtött 
hulladékok éves mennyiségének kell 
tekinteni.
A minimális begyűjtési arány elérésének 
igazolására a tagállamok biztosítják, hogy 
az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó azon 
hulladékokra vonatkozó információkat, 
amelyeket
- bármely gazdasági szereplő 
újrafelhasználás céljából előkészített, vagy 
hulladékkezelő létesítményekbe küldött, és 
amelyeket kezeltek a 8. cikkel 
összhangban,
- az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
szerint eljuttatnak a gyűjtőhelyekre,
- az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja 
szerint forgalmazókhoz szállítanak,
- a gyártók, illetve a nevükben eljáró 
harmadik felek szelektíven gyűjtenek és 
kezelnek, 
- elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékokkal 
foglalkozó más gazdasági szereplő 
szelektíven gyűjtött és kezelt bármilyen 
módon,
díjmentesen jelentik a tagállamoknak 
ezen irányelv 16. cikkével összhangban.
Az elérendő célt az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó, a 
8. cikkel összhangban újrahasználatra 
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előkészített vagy kezelt hulladékok
tényleges mennyiségeként kell 
meghatározni.

Or. en

Indokolás

A begyűjtési cél elérése a tagállamok felelőssége. 
A gyártók nem lehetnek felelősek egy általános begyűjtési cél eléréséért, mivel nem tudják 
ellenőrizni az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékokat nyereség 
elérése céljából gyűjtő más piaci szereplőket, illetve nem rendelkeznek végrehajtási 
hatáskörökkel, továbbá a „gyártók” gyűjtőnév nem vonatkozhat egy olyan jogalanyra, 
amelyhez közösen lehet előírásokat intézni. Az elektromos és elektronikus berendezésekből 
származó, tagállami szinten keletkező hulladékok legalább 85%-ának begyűjtését el kell érni 
(ez megfelel a Bizottság által kitűzött 65%-nak, ami az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 80%-ának 85%-a, 100% elektromos és elektronikus 
berendezés forgalomba hozatalát követően két évvel keletkező, statisztikailag kiszámított 
mennyiség után).

Módosítás 136
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a gyártók vagy a nevükben eljáró 
harmadik felek legkésőbb 2016. december 
31-ig legalább 65%-os begyűjtési arányt 
érjenek el. A begyűjtési arány 
kiszámításának alapja a tagállamban az 
adott évben az 5. és a 6. cikkben 
foglaltaknak megfelelően összegyűjtött, 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
átlagos össztömegének a megelőző két 
évben a tagállamban piaci forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések össztömegéhez viszonyított 
százalékos aránya. A meghatározott 
begyűjtési arányt éves szinten és 2016-tól 
kezdődően kell teljesíteni.

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a gyártók vagy a nevükben eljáró 
harmadik felek legkésőbb legalább 65%-os 
begyűjtési arányt érjenek el. A begyűjtési 
arány kiszámításának alapja a tagállamban 
az adott évben az 5. és a 6. cikkben 
foglaltaknak megfelelően összegyűjtött, 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
átlagos össztömegének a megelőző két 
évben a tagállamban piaci forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések össztömegéhez viszonyított 
százalékos aránya. A meghatározott 
begyűjtési arányt éves szinten és 2016-tól 
kezdődően kell teljesíteni. Ez magába 
foglalja az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, 
újrafelhasználás céljából szelektíven 
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gyűjtött hulladékot is.

Or. fr

Indokolás

Ha valamely tagállam az újrafelhasználás kialakítása tekintetében nagyra törő politikával 
rendelkezik, úgy azt kockáztatja, hogy szankcionálni fogják abban az esetben, ha az 
elektromos és elektronikus berendezésekből származó, újrafelhasználás céljából gyűjtött
hulladékot nem számítják bele a gyűjtési arányokba. Ezért elengedhetetlen ezek 
figyelembevételének biztosítása; erre amiatt is szükség van, mert ezeknek egy meghatározott 
mennyiségét szerteágazóan gyűjtik, és azokat emiatt nem számítják bele a begyűjtött 
mennyiségekbe.

Módosítás 137
János Áder

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a gyártók vagy a nevükben eljáró 
harmadik felek legkésőbb 2016. december 
31-ig legalább 65%-os begyűjtési arányt 
érjenek el. A begyűjtési arány 
kiszámításának alapja a tagállamban az 
adott évben az 5. és a 6. cikkben 
foglaltaknak megfelelően összegyűjtött, 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
átlagos össztömegének a megelőző két 
évben a tagállamban piaci forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések össztömegéhez viszonyított 
százalékos aránya. A meghatározott 
begyűjtési arányt éves szinten és 2016-tól 
kezdődően kell teljesíteni.

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a gyártók vagy a nevükben eljáró 
harmadik felek legkésőbb 2016-ra legalább
50%-os begyűjtési arányt érjenek el, amely
2020-ra 65%-ra nő. A begyűjtési arány 
kiszámításának alapja a tagállamban az 
adott évben az 5. és a 6. cikkben 
foglaltaknak megfelelően összegyűjtött, 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
átlagos össztömegének a megelőző három 
évben a tagállamban piaci forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések össztömegéhez viszonyított 
százalékos aránya. A meghatározott 
begyűjtési arányt éves szinten és 2016-tól 
kezdődően kell teljesíteni. Ezen időpont 
előtt legalább évi átlag 4 kg/lakos
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó 
hulladékbegyűjtési arányt kell alkalmazni.

Or. en
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Indokolás

In many Member States the market for EEE is not saturated yet, resulting in a lower 
percentage of WEEE arising in relation to EEE placed on the market. Compared to the 
situation in other parts of the EU, it would be difficult for them to reach the 65% target 
proposed by the Commission. The proposed new target should take into account the national 
circumstances and structural constraints, for example, the use of EEE over the life cycle, 
recycling infrastructure deficit, which differs from a Member State to another. Until the new 
targets become applicable, the currently effective collection rate shall be extended. The 
reference years for calculating the rate should be at least 3 years instead of 2 years.

Módosítás 138
Linda McAvan

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A minimális begyűjtési arány 
elérésének igazolására a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
azon hulladékokra vonatkozó 
információkat, amelyeket: 
- az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
szerint eljuttatnak a gyűjtőhelyekre,

- az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja 
szerint forgalmazókhoz szállítanak,

- a gyártók, illetve a nevükben eljáró 
harmadik felek szelektíven gyűjtenek és 
kezelnek, illetve exportálnak,
- elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékokkal 
foglalkozó más gazdasági szereplő 
szelektíven gyűjtött és kezelt, használt fel 
újból vagy exportált bármilyen módon,

díjmentesen jelentik évente a 
tagállamoknak.

Or. en



AM\808628HU.doc 83/107 PE439.856v01-00

HU

Módosítás 139
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják a 
higanyt tartalmazó lámpák esetében 2016 
elejétől a legalább 45%-os begyűjtési 
arány elérését. A begyűjtési arány 
kiszámításának alapja az adott évben 
összegyűjtött higanytartalmú lámpák 
átlagos össztömegének a megelőző három 
évben a tagállamban piaci forgalomba 
hozott higanytartalmú lámpák 
össztömegéhez viszonyított százalékos 
aránya. 2012-től 2015 végéig a 
tagállamok biztosítják azonos számítás 
mellett a legalább 30%-os begyűjtési 
arány elérését, amelyet éves szinten kell 
teljesíteni.

Or. de

Módosítás 140
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy 
minden forgalmazó, aki nem tudja 
igazolni, hogy egy elektromos vagy 
elektronikus berendezés gyártója teljesíti a 
szóban forgó berendezés tekintetében 
pénzügyi és eljárástechnikai 
kötelezettségeit, maga teljesítse ezeket a 
kötelezettségeket, vagy gondoskodjon e 
kötelezettségek teljesítéséről, mielőtt a 
terméket tovább forgalmazná.
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Or. de

Indokolás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a gyártók eleget tegyenek a begyűjtéssel és az 
újrafeldolgozással kapcsolatos kötelezettségeiknek. Ezzel egyidejűleg a kereskedők számára 
ösztönzőket is meg kell határozni.

Módosítás 141
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy az I. 
melléklet szerinti 3. kategóriákba tartozó 
lámpák tekintetében külön minimális 
begyűjtési arányt határoznak meg. A 3. 
kategóriába tartozó lámpák gyártóinak a 
következő begyűjtési célokat kell elérniük:
a) 2012-től 30%,
b) 2016-tól 45%,
az adott tagállamban az előző három 
évben forgalomba hozott lámpák 
átlagsúlyának százalékos arányában 
kifejezve.

Or. en

Indokolás

Más elektromos és elektronikus berendezések piacához képest a kompakt fénycsövek piaca 
nem telített. Az elkövetkező évek során a fogyasztók régi izzóikat új kompakt fénycsövekre 
fogják kicserélni. E lámpák élettartama több mint öt év. Ennélfogva nem valósítható meg az 
előző három évben eladott lámpák mennyiségén alapuló 65%-os cél. Egy önálló begyűjtési cél 
egyúttal ösztönzésül szolgál arra is, hogy begyűjtsék a 3. kategóriába tartozó azon lámpákat, 
amelyeket másként – igen könnyű súlyuk miatt – figyelmen kívül hagynának a begyűjtési 
folyamat során.
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Módosítás 142
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A minimális begyűjtési arány 
elérésének megállapítására a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
azon hulladékokra vonatkozó 
információkat, amelyeket 
- az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
szerint eljuttatnak a gyűjtőhelyekre,
- az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja 
szerint forgalmazókhoz szállítanak,
- a gyártók, illetve a nevükben eljáró 
harmadik felek szelektíven gyűjtenek és 
kezelnek, illetve exportálnak, vagy
- más módokon szelektíven gyűjtenek,
díjmentesen jelentik.

Or. en

Indokolás

Az előadó módosításának elfogadása, kiemelt hangsúlyt fektetve a gyártói felelősségre, 
valamint arra, hogy az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékokat 
nekik átadó harmadik fél gyűjtőkkel e tekintetben szerződéssel kell rendelkezniük. E 
követelmény megerősítésének elmulasztása – különösen az Egyesült Királyságban – aláássa 
az irányelv működését az országban.

Módosítás 143
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A minimális begyűjtési arány 
elérésének megállapítására a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó
azon hulladékokra vonatkozó 
információkat, amelyeket: 
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- az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
szerint eljuttatnak a gyűjtőhelyekre,
- az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja 
szerint forgalmazókhoz szállítanak,
- a gyártók, illetve a nevükben eljáró 
harmadik felek szelektíven gyűjtenek és 
kezelnek, illetve exportálnak,
- vagy elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékokkal 
foglalkozó más gazdasági szereplő 
szelektíven gyűjtött és kezelt, használt fel 
újból vagy exportált bármilyen módon,
díjmentesen jelentik évente a számukra.

Or. en

Indokolás

A tagállamok felelőssége a begyűjtési célok teljesítése, és a 16. cikk (5) bekezdésével 
összhangban jelenteniük kell az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
begyűjtött és kezelt hulladékok mennyiségét, beleértve az újrahasználatra előkészített 
mennyiségeket is. Emiatt fontos, hogy valamennyi szelektíven gyűjtött mennyiséget 
bejelentsenek nekik, beleértve azt a mennyiséget is, amelyeket a gyártókon és a nevükben 
eljáró harmadik felektől eltérő, az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
hulladékokkal foglalkozó más gazdasági szereplők gyűjtenek be. Ez megkönnyíti a 
hulladékáram megfelelőbb nyomon követését.

Módosítás 144
José Manuel Fernandes

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamoknak évente kell 
jelenteniük a Bizottságnak a 
következőket:
- az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, a tagállamban 
az előző év során keletkezett hulladékok
mennyisége, a 3. pontban meghatározott 
közös módszertannak megfelelően;
- az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, a tagállamban 
az előző év során begyűjtött hulladékok
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mennyisége;
- az előző év során forgalomba hozott
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok
mennyisége, és a tagállamba behozott, 
vagy onnan kivitt, elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok mennyisége;
- az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, az előző év 
során nem megfelelően kezelt, 
hulladéklerakóba vitt vagy illegálisan 
exportált hulladékok becsült mennyisége.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak – amennyire csak lehetséges – adataikat más elemekkel is ki kell 
egészíteniük, mint például az elektromos és elektronikus berendezésekből származó, nem 
megfelelően (hulladéklerakóba vitt, lerakott és illegálisan elszállított) kezelt hulladékok.

Módosítás 145
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamoknak évente kell 
jelenteniük a Bizottságnak a 
következőket:
- az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, a tagállamban 
az előző év során keletkezett hulladékok 
mennyisége, a 3. pontban meghatározott 
közös módszertannak megfelelően;
- az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, a tagállamban 
az előző év során begyűjtött hulladékok 
mennyisége;
- az előző év során forgalomba hozott 
elektromos és elektronikus berendezések 
mennyisége, +/- a tagállamba behozott, 
vagy onnan kivitt, elektromos és 
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elektronikus berendezések mennyisége;
- az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, az előző év 
során nem megfelelően kezelt, 
hulladéklerakóba vitt vagy illegálisan 
exportált hulladékok becsült mennyisége.

Or. en

Módosítás 146
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamoknak évente kell 
jelenteniük a Bizottságnak a 
következőket:
- az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, a tagállamban 
az előző év során keletkezett hulladékok 
mennyisége, a 3. pontban meghatározott 
közös módszertannak megfelelően;
- az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, a tagállamban 
az előző év során begyűjtött hulladékok 
mennyisége;
- az előző év során forgalomba hozott 
elektromos és elektronikus berendezések 
mennyisége, +/- a tagállamba behozott, 
vagy onnan kivitt, elektromos és 
elektronikus berendezések mennyisége;
- az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, az előző év 
során nem megfelelően kezelt, 
hulladéklerakóba vitt vagy illegálisan 
exportált hulladékok becsült mennyisége.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak nyomon kell követniük az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
későbbi hulladékáramokat, és azokat évente jelenteniük kell. A tagállamok jelentik a 
Bizottságnak a következőket: az elektromos és elektronikus berendezésekből származó, begyűjtött 
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hulladékok mennyisége, a forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezések
mennyisége, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekből származó, különféle 
csatornákon keresztül feldolgozott hulladékok mennyisége.

A tagállamoknak továbbá tanulmányt kell készíteniük az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok mennyiségének megállapítására, amelyet az elektromos és
elektronikus berendezésekből származó, évente keletkező hulladékok összes súlyára vonatkozó 
adatok gyűjtésével fognak megbecsülni.

Mindezt – amennyire csak lehetséges – más hasznos adatokkal is ki kell egészíteniük, mint 
például az elektromos és elektronikus berendezésekből származó, nem megfelelően kezelt 
hulladékok.

Módosítás 147
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamoknak évente kell 
jelenteniük a Bizottságnak a következőket
- az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, a tagállamban 
az előző év során keletkezett hulladékok 
mennyisége, a 3. pontban meghatározott 
közös módszertannak megfelelően;
- az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, a tagállamban 
az előző év során begyűjtött hulladékok 
mennyisége;
- az előző év során forgalomba hozott 
elektromos és elektronikus berendezések 
mennyisége, +/- a tagállamba behozott, 
vagy onnan kivitt, elektromos és 
elektronikus berendezések mennyisége;
- az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, az előző év 
során nem megfelelően kezelt, 
hulladéklerakóba vitt vagy illegálisan 
exportált hulladékok becsült mennyisége.

Or. en
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Indokolás

Annak érdekében, hogy egyértelmű képet kapjunk az elektromos és elektronikus berendezések
és az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok közösségi szintű
áramairól, valamint hogy figyelemmel kísérhessük a nyomon követés hiányosságait, fontos, 
hogy a tagállamokkal adatokat gyűjtessünk az elektromos és elektronikus berendezések
életciklusláncában sorra kerülő különböző lépésekről, valamint az ilyen hulladék határokon 
átnyúló mozgásáról.

Módosítás 148
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Közös módszertant kell kidolgozni a 
nemzeti piacokon forgalomba hozott 
elektromos és elektronikus berendezések 
össztömegének kiszámítására vonatkozóan.

(3) Legkésőbb 2011. július 31-ig közös
módszertant kell kidolgozni a nemzeti 
piacokon forgalomba hozott elektromos és 
elektronikus berendezések össztömegének 
kiszámítására vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A kötelező határidőkre a jogbiztonság és a közös módszertan érvényesítése érdekében van 
szükség.

Módosítás 149
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Vittorio Prodi, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Michail 
Tremopoulos, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Közös módszertant kell kidolgozni a 
nemzeti piacokon forgalomba hozott 
elektromos és elektronikus berendezések 
össztömegének kiszámítására 

(3) 2014-ig közös módszertant kell 
kidolgozni az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, az egyes 
tagállamokban keletkezett hulladékok
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vonatkozóan. (súly és egység szerinti) mennyiségének 
meghatározására.

Or. en

Indokolás

Annak összehasonlíthatósága érdekében, hogy a tagállamokban milyen fejlemények mennek 
végbe, valamint hogy milyen célértéket érnek el, az ilyen célokat közös módszertanra kell 
alapozni. Ez biztosítja a tagállamok között a szükséges egyenlő feltételeket is.

Módosítás 150
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Közös módszertant kell kidolgozni a 
nemzeti piacokon forgalomba hozott 
elektromos és elektronikus berendezések 
össztömegének kiszámítására vonatkozóan.

(3) A hatékony begyűjtési rendszerek
működésének biztosítása érdekében a 
Bizottság – a 18a., 18b. és 18c. cikkel 
összhangban – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok révén közös módszertant 
fogad el a nemzeti piacokon forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések össztömegének kiszámítására 
vonatkozóan.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló ezen intézkedést a 
18. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a régi, ún. „komitológiai eljárást” igazítja az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikke szerinti új eljáráshoz.
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Módosítás 151
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Közös módszertant kell kidolgozni a 
nemzeti piacokon forgalomba hozott 
elektromos és elektronikus berendezések 
össztömegének kiszámítására 
vonatkozóan.

(3) 2012-ig közös módszertant kell 
kidolgozni az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, az egyes 
tagállamokban keletkezett hulladékok
mennyiségének súly szerinti 
meghatározására.

Or. en

Módosítás 152
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Közös módszertant kell kidolgozni a 
nemzeti piacokon forgalomba hozott 
elektromos és elektronikus berendezések 
össztömegének kiszámítására 
vonatkozóan.

(3) 2014-ig közös módszertant kell 
kidolgozni az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, az egyes 
tagállamokban keletkezett hulladékok 
mennyiségének (súly és egységek 
szerinti) meghatározására.

Or. en

Indokolás

A határidő és a cél egyértelművé tétele.
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Módosítás 153
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Közös módszertant kell kidolgozni a 
nemzeti piacokon forgalomba hozott 
elektromos és elektronikus berendezések 
össztömegének kiszámítására 
vonatkozóan. 

(3) 2014-ig közös módszertant kell 
kidolgozni az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó, az egyes 
tagállamokban keletkezett hulladékok 
mennyiségének (súly és egységek szerinti) 
meghatározására. 

Or. en

Indokolás

A módszert egyértelművé kell tenni.

Módosítás 154
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Parlament és a Tanács a 
Bizottság – adott esetben javaslattal kísért 
– jelentése alapján legkésőbb 2012. 
december 31-ig újravizsgálja az (1) 
bekezdésben említett begyűjtési arányt és a 
kitűzött határidőt, és e vizsgálat során a 
hűtő- és fagyasztóberendezések 
tekintetében egy külön szelektív 
hulladékgyűjtési előirányzat
meghatározását is megfontolja.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács a 
Bizottság – adott esetben javaslattal kísért 
– jelentése alapján legkésőbb 2012. 
december 31-ig újravizsgálja az (1) 
bekezdésben említett begyűjtési arányt és 
a kitűzött határidőt, és e vizsgálat során
különösen az ózonfogyasztó anyagokat 
vagy globális felmelegedést előidéző 
anyagokat tartalmazó berendezések –
mint például a hűtő- és 
fagyasztóberendezések, valamint a 
kisgépek (például játékok, elemes vagy 
akkumulátorral működő eszközök), 
valamint a higanyt tartalmazó 
berendezések, mint például a fénycsövek 
tekintetében – külön szelektív 
hulladékgyűjtési előirányzatok
meghatározását is megfontolja.

Or. en
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Indokolás

Egyedi célkitűzéseket kell megállapítani a kisgépekre és a legveszélyesebb hulladékáramokra. 

A hűtő- és fagyasztóberendezésekből és a higanyt tartalmazó lámpákból származó 
hulladékokra egyedi célokat kell megállapítani veszélyes anyag tartalmuk miatt. A kisgépek és 
lámpák hulladékáramaira egyedi célokat kell megállapítani, hogy a figyelem a gyűjtésükre és 
a hulladéklerakókból való elszállításukra összpontosuljon, mivel nagy a kockázata annak, 
hogy ha nem célzottan foglalkoznak velük, a legkisebb gépeket gyakran az általános 
háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítják.

Módosítás 155
José Manuel Fernandes

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Parlament és a Tanács a 
Bizottság – adott esetben javaslattal kísért 
– jelentése alapján legkésőbb 2012. 
december 31-ig újravizsgálja az (1) 
bekezdésben említett begyűjtési arányt és a 
kitűzött határidőt, és e vizsgálat során a 
hűtő- és fagyasztóberendezések 
tekintetében egy külön szelektív 
hulladékgyűjtési előirányzat
meghatározását is megfontolja.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács a 
Bizottság – adott esetben javaslattal kísért 
– jelentése alapján legkésőbb 2012. 
december 31-ig újravizsgálja az (1) 
bekezdésben említett begyűjtési arányt és a 
kitűzött határidőt, és e vizsgálat során
különösen az ózonfogyasztó anyagokat 
vagy globális felmelegedést előidéző 
anyagokat tartalmazó berendezések –
mint például a hűtő- és 
fagyasztóberendezések, valamint a 
kisgépek (például játékok, elemes vagy 
akkumulátorral működő eszközök), 
valamint a higanyt tartalmazó 
berendezések, mint például a fénycsövek 
tekintetében – külön szelektív 
hulladékgyűjtési előirányzatok
meghatározását is megfontolja.

Or. en

Indokolás

A hűtő- és fagyasztóberendezésekből, valamint a higanyt tartalmazó lámpákból származó 
hulladékot – veszélyes tartalmuk miatt – specifikusan kell értékelni. Máskülönben fennáll 
annak a veszélye, hogy ezeket a kisgépeket továbbra is gyakorta a szemétbe dobják a rendes 
háztartási hulladékkal együtt.
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Módosítás 156
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Parlament és a Tanács a 
Bizottság – adott esetben javaslattal kísért 
– jelentése alapján legkésőbb 2012. 
december 31-ig újravizsgálja az (1) 
bekezdésben említett begyűjtési arányt és a 
kitűzött határidőt, és e vizsgálat során a 
hűtő- és fagyasztóberendezések 
tekintetében egy külön szelektív 
hulladékgyűjtési előirányzat
meghatározását is megfontolja.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács a 
Bizottság – adott esetben javaslattal kísért 
– jelentése alapján legkésőbb 2012. 
december 31-ig újravizsgálja az (1) 
bekezdésben említett begyűjtési arányt és a 
kitűzött határidőt, és e vizsgálat során a
20xx/xx/EK irányelv (veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv) I. 
mellékletébe tartozó berendezések –
különösen a hűtő- és 
fagyasztóberendezések és higanyt 
tartalmazó lámpák – tekintetében külön 
szelektív hulladékgyűjtési előirányzatok
meghatározását is megfontolja.

Or. en

Indokolás

A kisgépekre és a legveszélyesebb hulladékáramokra vonatkozóan egyedi célokat kell 
megállapítani. Ha ezekkel nem foglalkoznak specifikusan, fennáll annak a veszélye, hogy 
ezeket a kisgépeket továbbra is gyakorta a szemétbe dobják a rendes háztartási hulladékkal 
együtt. Az elektromos és elektronikus berendezésekből származó egyéb hulladékkategóriák 
vonatkozásában specifikus célok meghatározásának lehetőségét meg kell tartani arra az 
esetre, ha a berendezések más kategóriáira vonatkozó egyedi célok nagyobb mértékű 
környezetvédelmet biztosíthatnak.

Módosítás 157
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Parlament és a Tanács a 
Bizottság – adott esetben javaslattal kísért 
– jelentése alapján legkésőbb 2012. 
december 31-ig újravizsgálja az (1) 
bekezdésben említett begyűjtési arányt és a 
kitűzött határidőt, és e vizsgálat során a 

(4) Az Európai Parlament és a Tanács a 
Bizottság – adott esetben javaslattal kísért 
– jelentése alapján legkésőbb 2012. 
december 31-ig újravizsgálja az (1) 
bekezdésben említett begyűjtési arányt és a 
kitűzött határidőt, és e vizsgálat során a 
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hűtő- és fagyasztóberendezések 
tekintetében egy külön szelektív 
hulladékgyűjtési előirányzat 
meghatározását is megfontolja.

hűtő- és fagyasztóberendezések, higanyt 
tartalmazó lámpák és kisgépek 
tekintetében külön szelektív 
hulladékgyűjtési előirányzat 
meghatározását is megfontolja.

Or. en

Indokolás

A higanyt tartalmazó lámpák veszélyt jelentenek az egészségre és a környezetre. Jelenleg nem 
érnek el magas begyűjtési arányokat a lámpák esetében minden országban, mivel azok súlya 
nem jelentős. Emiatt – és a környezetvédelmi követelményekre is tekintettel – fontolóra kell 
venni az ilyen lámpákra vonatkozó egyedi begyűjtési célokat. Ugyanígy kell eljárni a kisgépek 
esetében, amelyek gyakran tartalmaznak veszélyes anyagokat, mégis túl gyakran végzik az 
általános hulladékáramban.

Módosítás 158
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Parlament és a Tanács a 
Bizottság – adott esetben javaslattal kísért 
– jelentése alapján legkésőbb 2012. 
december 31-ig újravizsgálja az (1) 
bekezdésben említett begyűjtési arányt és a 
kitűzött határidőt, és e vizsgálat során a 
hűtő- és fagyasztóberendezések 
tekintetében egy külön szelektív 
hulladékgyűjtési előirányzat
meghatározását is megfontolja.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács a 
Bizottság – adott esetben javaslattal kísért 
– jelentése alapján legkésőbb 2012. 
december 31-ig újravizsgálja az (1) 
bekezdésben említett begyűjtési arányt és a 
kitűzött határidőt, és e vizsgálat során
különösen az ózonfogyasztó anyagokat 
vagy globális felmelegedést előidéző 
anyagokat tartalmazó berendezések –
mint például a hűtő- és 
fagyasztóberendezések, valamint a 
kisgépek (például játékok, elemes vagy 
akkumulátorral működő eszközök), 
valamint a higanyt tartalmazó 
berendezések, mint például a fénycsövek 
tekintetében – külön szelektív 
hulladékgyűjtési előirányzatok
meghatározását is megfontolja.

Or. en
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Indokolás

Külön begyűjtési célokra van szükség a veszélyes anyagokat tartalmazó termékek esetében.

Módosítás 159
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Parlament és a Tanács a 
Bizottság – adott esetben javaslattal kísért 
– jelentése alapján legkésőbb 2012. 
december 31-ig újravizsgálja az (1) 
bekezdésben említett begyűjtési arányt és a 
kitűzött határidőt, és e vizsgálat során a 
hűtő- és fagyasztóberendezések 
tekintetében egy külön szelektív 
hulladékgyűjtési előirányzat 
meghatározását is megfontolja. 

(4) Az Európai Parlament és a Tanács a 
Bizottság – adott esetben javaslattal kísért 
– jelentése alapján legkésőbb 2012.
december 31-ig újravizsgálja az (1) 
bekezdésben említett begyűjtési arányt és a 
kitűzött határidőt, és e vizsgálat során
különösen az ózonfogyasztó anyagokat 
vagy globális felmelegedést előidéző 
anyagokat tartalmazó berendezések –
mint például a hűtő- és 
fagyasztóberendezések, valamint a higanyt 
tartalmazó berendezések, mint például a
fénycsövek és a kisgépek (például játékok, 
elemes vagy akkumulátorral működő 
eszközök) tekintetében – külön szelektív 
hulladékgyűjtési előirányzatok
meghatározását is megfontolja.

Or. en

Indokolás

A hűtő- és fagyasztóberendezések, higanyt tartalmazó lámpák és az olyan kisgépek, mint a 
játékok, mobiltelefonok, laptopok stb. veszélyes anyagokat és/vagy ritka nyersanyagokat 
tartalmaznak. Környezetvédelmi és egészségügyi okok, valamint a hatékony erőforrás-
gazdálkodással kapcsolatos okok miatt indokoltak a külön begyűjtési célok, és azokat 
hamarabb kell alkalmazni az ezen irányelv hatálya alá tartozó többi berendezésére 
vonatkozóaknál.
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Módosítás 160
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezések 
összes szelektíven összegyűjtött hulladékát 
kezelik.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezések 
összes szelektíven összegyűjtött hulladékát 
kezelik. A Bizottság folytatja az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak gyűjtésére, kezelésére és 
újrafeldolgozására vonatkozó harmonizált 
szabványok kidolgozását, különösen az 
Európai Szabványügyi Bizottság 
megbízásán keresztül, hogy ennek az 
irányelvnek a hatálybalépése után 12 
hónapon belül harmonizált szabványokat 
dolgozzanak ki.

Ezeket a szabványokat használják fel a 
még kidolgozandó módszerek alapján a 
termékek jellemzőinek megvizsgálására a 
hasznos élettartam lejárta után az 
elbontás, hasznosíthatóság, valamint a 
veszélyes anyagok csökkentése céljából.

Tilos olyan szervezetekkel ügyletet 
lebonyolítani, amelyeket nem vettek 
nyilvántartásba vagy nem engedélyeztek, 
és amelyeket ennek megfelelően nem kell 
ellenőrizni.

Or. de

Indokolás

Az irányelv célja többek között az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok illegális kereskedelmének és kivitelének beszüntetése. Ezért világosnak kell lennie, 
hogy a begyűjtésben és hasznosításban csak olyan szervezetek vehetnek részt, amelyek a 
hivatalos lánc részei.
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Módosítás 161
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezések 
összes szelektíven összegyűjtött hulladékát 
kezelik.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezések 
összes szelektíven összegyűjtött hulladékát
kezelik. A Bizottság – különösen az 
Európai Szabványügyi Bizottság ennek 
megfelelő megbízása révén – ösztönzi az
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok
gyűjtésére, kezelésére és 
újrafeldolgozására szolgáló harmonizált 
szabványok kidolgozását. Az ilyen 
harmonizált szabványokra történő 
hivatkozást közzé kell tenni az Európai 
Közösségek Hivatalos Lapjában, és azt 
rendszeresen naprakésszé kell tenni.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak ösztönöznie kell a szabványok kidolgozását.

Módosítás 162
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezések 
összes szelektíven összegyűjtött hulladékát 
kezelik.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezések 
összes szelektíven összegyűjtött hulladékát 
kezelik. A Bizottság – különösen az 
Európai Szabványügyi Bizottság ennek 
megfelelő megbízása révén – elvégzi az
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok
begyűjtésére, kezelésére és 
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újrafeldolgozására szolgáló harmonizált 
szabványok kidolgozását, amelyeknek az 
ezen irányelv hatálybalépésétől számított 
12 hónapon belül rendelkezésre kell 
állniuk. Ezek a szabványok – a 4. cikkben 
előírtaknak megfelelően – magukban
foglalják a termékek, valamint az 
élettartam lejártával kapcsolatos jellemzők 
– többek között a szétbontás egyszerűsége, 
a ritka, stratégiai jelentőségű erőforrások 
kivonása, az újrahasznosíthatóság, 
valamint a veszélyes anyagok 
kibocsátásának csökkentése – értékelésére 
vonatkozó módszereket.

Or. en

Indokolás

Recycling standards have still not been developed. There are considerable differences in 
quality with regard to recycling and therefore also to how efficiently resources are handled. 
Furthermore, different standards result in distortions of competition, which is why a level 
playing field needs to be created. The standards to be developed should lever ecodesign for 
end of life of products, and not only refer to existing recycling practices. Particularly, the 
easiness of dismantling, the retrieval of strategic scarce raw materials, the recyclability and 
the hazardous emissions reduction should be incentivized by such standards. As a source of 
inspiration, they could build on existing work such as The e-Stewards Standard for 
Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment®, WEEE labex standards and all 
the recommendations for provisions in standards as published by CEN Guide for addressing 
environmental issues in product standards for end of life (Edition 3 November 2008).

Módosítás 163
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, 
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezések 
összes szelektíven összegyűjtött hulladékát 
kezelik

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezések 
összes szelektíven összegyűjtött hulladékát 
kezelik a 2008/98/EK irányelvben 
megállapított hulladékhierarchia-
rangsorral összhangban. Az 
újrahasználatra való előkészítés előnyben 
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részesítése érdekében minden kezelés előtt 
ellenőrzést kell végezni annak 
megállapítására, hogy a 
hulladékberendezések vagy azok egyes 
alkatrészei újrahasználhatók-e. Ezt az 
ellenőrzést a 2008/98/EK irányelv 11. 
cikke (1) bekezdésének és IV. 
mellékletének megfelelően létrehozott 
akkreditált szerelő- és újrafeldolgozó
központoknak, vagy hasonló 
szakképzettséggel rendelkező
személyzetnek kell végeznie.

Or. en

Indokolás

Létfontosságú, hogy az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok
begyűjtése és kezelése a rendelkezésre álló legjobb gyakorlatok alkalmazásával, és 
egyszersmind a hulladékról szóló keretirányelvben (2008/98/EK) megállapított 
hulladékhierarchiával összhangban történjen. A hulladékhierarchiával összhangban az
elektromos és elektronikus berendezésekből származó, szelektíven gyűjtött hulladékokat 
elsősorban az újrahasználatra kell előkészíteni, és csak akkor szabad újrafeldolgozási, 
energiahasznosítási vagy ártalmatlanítási céllal kezelni, ha nem újrahasználható. Az 
újrahasználhatóság kötelező ellenőrzése megfelelő intézkedés. Ennek megfelelő elvégzése 
érdekében a kezeléssel foglalkozó létesítményeknek vagy megfelelő szakképesítéssel 
rendelkező személyzetet kell alkalmazniuk, vagy akkreditált újrafeldolgozó központot kell 
igénybe venniük az ellenőrzés és a válogatás céljából.

Módosítás 164
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Vittorio 
Prodi, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított 12 hónapon 
belül elvégzi az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
begyűjtésére, kezelésére és 
újrafeldolgozására szolgáló harmonizált 
szabványok kidolgozását, amivel az 
Európai Szabványügyi Bizottságot bízza 
meg. Ezek a szabványok – a 4. cikkben 
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előírtaknak megfelelően – magukban
foglalják a termékek, valamint az 
élettartam lejártával kapcsolatos jellemzők 
– többek között a szétbontás egyszerűsége, 
az újrahasznosíthatóság, valamint a 
veszélyes anyagok kibocsátásának 
csökkentése – értékelésére vonatkozó 
módszereket.

Or. en

Indokolás

A minőséget illetően eltérések vannak a tekintetben, hogy mennyire hatékonyan kezelik az 
újrafeldolgozásra alkalmas erőforrásokat. A különböző szabványok versenytorzulást 
eredményeznek, és ezért van szükség egyenlő versenyfeltételekre. Az új szabványoknak 
fokozniuk kell a környezetbarát tervezést a elhasználódott termékek tekintetében, és nemcsak 
a már meglévő újrafeldolgozási gyakorlatokra kell hivatkozniuk. E tekintetben alkalmazhatók 
az e-Stewards Standard for Responsible Recycling and Reuse of EE®, az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó hulladékok címkézésére vonatkozó szabványok, 
valamint a CEN „Guide for addressing environmental issues in product standards for end of 
life” című útmutatójában (Ed. 3/11/2008) (a CEN elhasználódott termékekre vonatkozó 
termékszabványokkal kapcsolatos környezetvédelmi kérdések kezeléséről szóló útmutatója) 
szereplő szabványokkal kapcsolatos rendelkezésekre irányuló ajánlások.

Módosítás 165
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kezelés az összes folyadék kivonása 
mellett magában foglalja azt a kézi, gépi, 
vegyi vagy kohászati eljárást, amelynek 
során a veszélyes anyagokat, 
készítményeket vagy összetevőket a 
hasznosítási folyamat első lehetséges 
lépcsőjében, a műszakilag megvalósítható 
legalaposabb módon kivonják. A 
kivonásra azoknak az egyéb kezelési 
eljárásoknak az alkalmazása előtt kerül 
sor, amelyek veszélyes komponensek 
eloszlásához vezethetnének. Az aprítás 
nem minősül kivonásnak.
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Or. de

Indokolás

Az aprítás nem alkalmas a veszélyes anyagok elkülönítésére és megfelelő kezelésére.

Módosítás 166
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kezelésnek maximalizálnia kell a 3. 
cikkben meghatározott stratégiai 
fontosságú nyersanyagok kivonását.

Or. en

Indokolás

Az elektromos és elektronikus hulladék nem megfelelő újrafeldolgozása stratégiai fontosságú 
nyersanyagok jelentős mennyiségű elvesztéséhez vezet. A kezelést fokozni kell, hogy lehetővé 
váljon a kivonás, ezáltal pedig az ilyen anyagokkal való ellátás biztonsága.

Módosítás 167
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A II. melléklet módosítható egyéb
olyan kezelési technológiák bevezetése 
érdekében, amelyek az emberi egészség és 
a környezet védelme szempontjából 
legalább azonos szintű védelmet 
biztosítanak. 

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló ezen intézkedéseket 
a 18. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 

(4) Egyéb olyan kezelési technológiák 
bevezetése érdekében, amelyek az emberi 
egészség és a környezet védelme 
szempontjából legalább azonos szintű 
védelmet biztosítanak, a Bizottság – a 
18a., 18b. és 18c. cikkel összhangban –
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén kiigazításokat fogadhat el a II. 
melléklethez. A Bizottság elsődleges 
fontosságú feladatként vizsgálja meg, hogy 
kell-e módosítani a mobiltelefonok 
nyomtatott áramköreire és a 
folyadékkristályos kijelzőkre vonatkozó 
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elfogadni. A Bizottság elsődleges 
fontosságú feladatként vizsgálja meg, hogy 
kell-e módosítani a mobiltelefonok 
nyomtatott áramköreire és a 
folyadékkristályos kijelzőkre vonatkozó 
tételeket.

tételeket.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a régi, ún. „komitológiai eljárást” az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikke szerinti új eljáráshoz igazítja.

Módosítás 168
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kezelési tevékenységet végző valamennyi 
létesítmény vagy vállalkozás a hulladékról 
szóló 2008/xx/EK irányelv 23. cikkének 
megfelelően engedélyt kapjon az illetékes 
hatóságoktól.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kezelési tevékenységet végző valamennyi 
létesítményre vagy vállalkozásra
nyilvántartási kötelezettség vonatkozik, és
a hulladékról szóló 2008/xx/EK irányelv 
23. cikkének megfelelően engedélyt kap az 
illetékes hatóságoktól. Tilos a nem 
nyilvántartott és nem engedélyezett 
létesítményekkel folytatott ügyletek
végzése.

Or. en

Indokolás

E cikk célja annak biztosítása, hogy az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok gyűjtése és kezelése hivatalos csatornákon keresztül zajlik. Az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó hulladékok tekintetében a hulladéklánc valamely, 
hivatalos csatornaként el nem ismert gazdasági szereplőjével folytatott valamennyi ügylet 
tilalma lehetővé tenné a tagállamok általi megfelelő nyomon követést és végrehajtást.



AM\808628HU.doc 105/107 PE439.856v01-00

HU

Módosítás 169
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hulladékszállításról szóló 
1013/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel és az 1013/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet III. 
vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes 
hulladékoknak a hulladékok határokat 
átlépő szállításának felügyeletéről szóló 
OECD-határozat hatálya alá nem tartozó 
egyes országokba történő hasznosítási célú 
kiviteléről szóló, 2007. november 29-i 
1418/2007/EK bizottsági rendelettel 
összhangban elszállított elektromos és 
elektronikus berendezések hulladéka csak 
abban az esetben számolható el az ezen 
irányelv 11. cikkében szereplő 
kötelezettségek és célok teljesítéseként, ha 
az exportőr igazolni tudja, hogy a kezelést
az ezen irányelv előírásaival egyenértékű 
feltételek között végezték.

(2) A hulladékszállításról szóló 
1013/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel és az 1013/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet III. 
vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes 
hulladékoknak a hulladékok határokat 
átlépő szállításának felügyeletéről szóló 
OECD-határozat hatálya alá nem tartozó 
egyes országokba történő hasznosítási célú 
kiviteléről szóló, 2007. november 29-i 
1418/2007/EK bizottsági rendelettel 
összhangban elektromos és elektronikus 
berendezések hulladéka csak abban az 
esetben szállítható el, ha az exportőr 
igazolni tudja, hogy a hasznosítást az ezen 
irányelv – és különösen a II. és III. 
melléklet – előírásaival egyenértékű 
feltételek között végezték.

Or. en

Indokolás

Hátralépést jelent a Bizottság azon javaslata, hogy az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok elszállítását már ne az irányelvnek megfelelő 
hasznosítási feltételek teljesítésétől tegyék függővé, hanem hogy az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok exportjának lehetőségét pusztán e feltételeknek a 
kezelési szakasz során történő teljesüléséhez kössék. A hulladékhasznosításnak mindenkor 
összhangban kell állnia az irányelv által megállapított szabványoknak – a közösségi 
határokon belül és azokon kívül is.
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Módosítás 170
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok csak akkor engedik 
meg az elektromos és elektronikus 
berendezések bármely részének 
újrahasználatra szánt szállítását, ha 
valamely meghatározott személy vagy 
testület tanúsítja, hogy az 
rendeltetésszerűen működik és erre 
vonatkozó címkét visel.

Or. en

Indokolás

Az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok óriási mennyiségét viszik 
külföldre rettenetes körülmények közötti szétbontás céljából azzal az ürüggyel, hogy azok 
megfelelően működnek és hogy azt újrahasználatra szánják. Elrettent az illegális elszállítástól 
és megkönnyíti a bűncselekmények elkövetői elleni eljárásokat az a követelmény, hogy az 
újrahasználatra szánt termékeket rendeltetésszerű használatra alkalmasként egyedileg 
tanúsítsák.

Módosítás 171
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Meg kell állapítani az (1) és a (2) 
bekezdésben foglaltak végrehajtására
vonatkozó részletes szabályokat, különösen 
az egyenértékűségi kritériumok 
tekintetében. 

(3) A Közösségen kívül végzett, azonos 
szintű védelem mellett zajló kezelési 
műveletek lehetővé tétele érdekében a 
Bizottság – a 18a., 18b. és 18c. cikkel 
összhangban – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok révén elfogadja az (1) és a (2) 
bekezdésre vonatkozó részletes 
szabályokat, különösen az egyenértékűségi 
kritériumok tekintetében

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló ezen intézkedéseket 
a 18. cikk (3) bekezdésében említett 
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ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a régi, ún. „komitológiai eljárást” az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikke szerinti új eljáráshoz igazítja.


