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Módosítás 77
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó
szerződésre, és különösen annak 95. 
cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre, és különösen annak 114. 
cikkére,

Or. en

Indokolás

E módosítás megteremti az összhangot a jogalap és az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés által előidézett változások között.

Módosítás 78
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
5 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a Szerződés 251. cikkében megállapított 
eljárásnak megfelelően,

a Szerződés 294. cikkében megállapított 
eljárásnak megfelelően,

Or. en

Indokolás

E módosítás megteremti az összhangot a jogalap és az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés által előidézett változások között.
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Módosítás 79
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság által megrendelt, az 
elektromos és elektronikus 
berendezésekben előforduló veszélyes 
anyagokról szóló tanulmány határozottan 
javasolta a szerves bróm- és szerves 
klórvegyületek alkalmazásának fokozatos 
megszüntetését, mert polibrómozott és 
poliklórozott dioxinokat és furánokat 
képezhetnek a hulladékkezelési műveletek 
során, valamint a polivinil-kloridok 
(PVC), annak adalékanyagai és a 
veszélyes égéstermékek kisebb mértékű 
kibocsátásának biztosítása érdekében 
előnyben részesítette a polivinil-kloridok 
(PVC) fokozatos megszüntetését a 
szelektív kockázatkezelési lehetőségekkel 
szemben. A tanulmány a berilliumfém és 
a berillium-oxid címkén való feltüntetését, 
valamint több egyéb vizsgált anyag 
piacfelügyeletével együtt az önkéntes 
fokozatos kivonást is javasolja.

Or. en

Indokolás

Az Öko-Institut ajánlásait, valamint különböző választási lehetőségeit meg kell említeni, ami 
kifejezi azt, hogy a javaslatok túlmutatnak az anyagoknak a IV. mellékletben történő 
feltüntetésére irányuló ajánláson.
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Módosítás 80
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Tudományos kétségek merültek fel 
azzal kapcsolatban, hogy a nanoanyagok 
mennyire biztonságosak az emberi 
egészség és a környezet szempontjából, a 
nanoanyagonak nincs nemzetközileg 
elfogadott meghatározása és nincsenek 
nemzetközileg elfogadott vizsgálati 
iránymutatások; az új és újonnan 
azonosított egészségügyi kockázatok 
tudományos bizottsága (SCENIHR) 2005. 
szeptember 28–29-én véleményt fogadott 
el a nanotechnológiákról, amelyben azt a 
következtetést vonta le, hogy „a 
kockázatértékeléshez szükséges ismeretek 
terén jelentős hiányosságok 
tapasztalhatók”, valamint hogy 
„előfordulhat, hogy a meglévő 
toxikológiai és ökotoxikológiai módszerek 
nem elégségesek a nanorészecskékkel 
kapcsolatban felmerülő valamennyi 
kérdés tisztázásához.” Egyre több 
tudományos bizonyíték áll rendelkezésre 
arra vonatkozóan, hogy bizonyos szén 
nanocsövek az azbesztszálakhoz 
hasonlóan viselkedhetnek, ennélfogva 
súlyos kihatással lehetnek az emberi 
egészségre. Ugyanez vonatkozik az 
ezüstkolloid részecskékre, amelyek a 
kötnyezetbe juthatnak és súlyos kihatással 
lehetnek a talajra, valamint a vízi és 
szárazföldi organizmusokra.

Or. en

Indokolás

A feltörekvő nanotechnológiákkal kapcsolatos 2009. évi kutatási projekt megállapította, hogy 
807, nanoanyagokat tartalmazó termék van piaci forgalomban, ezek között vannak elektromos 
vagy elektronikus berendezések is. A nanotoxikológusok általánosságban egyetértenek abban, 
hogy valós az egészségre és a környezetre gyakorolt súlyos hatás kockázata, ezért a 
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nanoanyagokkal kapcsolatban elővigyázatossági intézkedések indokoltak. E módosítás a 4. 
cikk (1) bekezdésének új b) pontjára vonatkozó módosításhoz kapcsolódik, amely az 
ezüstkolloid és a szén nanocsövek tekintetében címkézést javasol.

Módosítás 81
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ezen irányelvvel szabályozott 
anyagokat alapos tudományos kutatásnak 
és értékelésnek vetették alá, és különböző 
intézkedéseket fogadtak el rájuk 
vonatkozóan mind közösségi, mind pedig 
nemzeti szinten.

(6) Az ezen irányelvvel szabályozott 
anyagokat alapos tudományos kutatásnak 
és értékelésnek kell alávetni a 
korlátozások megállapítását és azt 
megelőzően, hogy különböző 
intézkedéseket fogadnak el rájuk 
vonatkozóan mind közösségi, mind pedig 
nemzeti szinten.

Or. en

Indokolás

A III. mellékletben felsorolt anyagok értékelése még nem fejeződött be.

Módosítás 82
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ezen irányelvvel szabályozott 
anyagokat alapos tudományos kutatásnak 
és értékelésnek vetették alá, és különböző 
intézkedéseket fogadtak el rájuk 
vonatkozóan mind közösségi, mind pedig 
nemzeti szinten.

(6) Az ezen irányelvvel szabályozott 
anyagokat alapos tudományos kutatásnak 
és értékelésnek kell alávetni a 
korlátozások megállapítását és azt 
megelőzően, hogy különböző 
intézkedéseket fogadnak el rájuk 
vonatkozóan mind közösségi, mind pedig 
nemzeti szinten.

Or. en
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Indokolás

A III. mellékletben felsorolt anyagok értékelésének tervét már elkészítették, amelyet alaposan 
végre kell hajtani; ez a munka azonban még nem fejeződött be.

Módosítás 83
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ezen irányelvvel szabályozott 
anyagokat alapos tudományos kutatásnak 
és értékelésnek vetették alá, és különböző 
intézkedéseket fogadtak el rájuk 
vonatkozóan mind közösségi, mind pedig 
nemzeti szinten.

(6) Az ezen irányelvvel szabályozott 
anyagokat részben alapos tudományos 
kutatásnak és értékelésnek vetették alá, és 
különböző intézkedéseket fogadtak el rájuk 
vonatkozóan mind közösségi, mind pedig 
nemzeti szinten – ezt a munkát részben a 
lehetséges korlátozásokkal és/vagy egyéb 
intézkedésekkel kapcsolatos határozatokat 
megelőzően kell elvégezni.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által említett tudományos munka még nem fejeződött be minden anyag, különösen 
a III. mellékletben felsorolt, értékelésre beütemezett anyagok vonatkozásában.

Módosítás 84
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ezen irányelvvel szabályozott 
anyagokat alapos tudományos kutatásnak 
és értékelésnek vetették alá, és különböző 
intézkedéseket fogadtak el rájuk 
vonatkozóan mind közösségi, mind pedig 
nemzeti szinten.

(6) Az ezen irányelvvel szabályozott 
anyagokat alapos tudományos kutatásnak 
és értékelésnek vetették alá, és különböző 
intézkedéseket fogadtak el rájuk 
vonatkozóan mind közösségi, mind pedig 
nemzeti szinten. A III. mellékletben 
felsorolt anyagokat alapos tudományos 
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kutatásnak és értékelésnek kell alávetni a 
korlátozások megállapítását megelőzően.

Or. en

Indokolás

A III. mellékletben felsorolt anyagok értékelésének tervét már elkészítették, amelyet alaposan 
végre kell hajtani; ez a munka azonban még nem fejeződött be.

Módosítás 85
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ezen irányelvben előírt intézkedések 
figyelembe veszik a meglévő nemzetközi 
iránymutatásokat és ajánlásokat, és a 
rendelkezésre álló tudományos és műszaki 
adatok értékelésén alapulnak. Az 
intézkedésekre az emberi és állati 
egészség, valamint a környezet 
védelmének megfelelő szintjének 
megvalósítása érdekében van szükség, 
tekintettel azokra a kockázatokra, 
amelyeket az intézkedések hiánya 
okozhatna a Közösségben. Az 
intézkedéseket a rendelkezésre álló 
műszaki és tudományos információk 
figyelembevétele érdekében folyamatosan 
felül kell vizsgálni, szükség esetén pedig ki 
kell igazítani.

(7) Az ezen irányelvben előírt intézkedések 
figyelembe veszik a meglévő nemzetközi 
iránymutatásokat és ajánlásokat, és a 
rendelkezésre álló tudományos és műszaki 
adatok értékelésén alapulnak. Az 
intézkedésekre az emberi és állati 
egészség, valamint a környezet 
védelmének megfelelő szintjének 
megvalósítása érdekében van szükség, 
tekintettel azokra a kockázatokra, 
amelyeket az intézkedések hiánya 
okozhatna a Közösségben. Az 
intézkedéseket a rendelkezésre álló 
műszaki és tudományos információk 
figyelembevétele érdekében folyamatosan 
felül kell vizsgálni, szükség esetén pedig ki 
kell igazítani. Különösen az 1907/2006/EK 
rendelet XIV. mellékletében felsorolt 
anyagok felhasználásából származó, az 
emberi egészségre és a környezetre nézve 
veszélyt jelentő kockázatokat kell kiemelt 
fontosságúnak tekinteni, külön figyelmet 
fordítva a hexabróm-ciklododekánra 
(HBCDD), a Bisz(2-etilhexil)-ftalátra, a 
benzil-butil-ftalátra (BBP) és a dibutil-
ftalátra (DBP).
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Or. en

Indokolás

Azon anyagok, amelyekkel kapcsolatban különböző szervezetek aggályaikat fejezték ki.

Módosítás 86
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ezen irányelvben előírt intézkedések 
figyelembe veszik a meglévő nemzetközi 
iránymutatásokat és ajánlásokat, és a 
rendelkezésre álló tudományos és műszaki 
adatok értékelésén alapulnak. Az 
intézkedésekre az emberi és állati 
egészség, valamint a környezet 
védelmének megfelelő szintjének 
megvalósítása érdekében van szükség, 
tekintettel azokra a kockázatokra, 
amelyeket az intézkedések hiánya 
okozhatna a Közösségben. Az 
intézkedéseket a rendelkezésre álló 
műszaki és tudományos információk 
figyelembevétele érdekében folyamatosan 
felül kell vizsgálni, szükség esetén pedig ki 
kell igazítani.

(7) Az ezen irányelvben előírt intézkedések 
figyelembe veszik a meglévő nemzetközi 
iránymutatásokat és ajánlásokat, és a 
rendelkezésre álló tudományos és műszaki 
adatok értékelésén alapulnak. Az 
intézkedésekre az emberi és állati 
egészség, valamint a környezet 
védelmének megfelelő szintjének 
megvalósítása érdekében van szükség, 
tekintettel azokra a kockázatokra, 
amelyeket az intézkedések hiánya 
okozhatna a Közösségben. Az 
intézkedéseket a rendelkezésre álló 
műszaki és tudományos információk 
figyelembevétele érdekében folyamatosan 
felül kell vizsgálni, szükség esetén pedig ki 
kell igazítani. Különösen az 1907/2006/EK 
rendelet XIV. mellékletében felsorolt 
anyagok felhasználásából származó, az 
emberi egészségre és a környezetre nézve 
veszélyt jelentő kockázatokat kell kiemelt 
fontosságúnak tekinteni, külön figyelmet 
fordítva a hexabróm-ciklododekánra 
(HBCDD), a Bisz(2-etilhexil)-ftalátra, a 
benzil-butil-ftalátra (BBP) és a dibutil-
ftalátra (DBP).

Or. en

Indokolás

A III. melléletre vonatkozó módosításhoz kapcsolódik.
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Módosítás 87
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Amint rendelkezésre állnak 
tudományos bizonyítékok, az 
elővigyázatosság elvének 
figyelembevételével meg kell vizsgálni 
további veszélyes anyagok betiltásának és 
olyan környezetbarát anyagokkal történő 
helyettesítésének lehetőségét, amelyek a 
fogyasztók számára legalább azonos szintű 
védelmet nyújtanak, figyelmet fordítva az 
egyéb közösségi rendelkezésekkel – és 
különösen a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló, 2006. december 18-i 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel –
való összhangra. Különösen figyelembe 
kell venni a kkv-re esetlegesen gyakorolt 
hatást.

(12) Amint rendelkezésre állnak 
tudományos bizonyítékok, az 
elővigyázatosság elvének 
figyelembevételével meg kell vizsgálni 
további veszélyes anyagok betiltásának és 
olyan alternatív környezetbarát 
anyagokkal, illetve technológiákkal
történő helyettesítésének lehetőségét, 
amelyek a fogyasztók számára legalább 
azonos szintű védelmet nyújtanak. Ennek 
érdekében a Bizottságnak tanulmányoznia 
kell az egyéb veszélyes anyagok káros 
hatásait és helyettesíthetőségüket –
különös tekintettel az elektromos és 
elektronikus berendezések életciklusának 
végére –, ezen irányelv rendelkezéseinek 
megerősítését célzó jogalkotási javaslatok 
rendszeres benyújtása céljából. E 
vizsgálatnak teljes körű hatásvizsgálatot 
kell magában foglalnia az érintett felekkel 
való konzultációval együtt a 4. cikk (7) 
bekezdésében részletezettek szerint. 
Ezenkívül a vizsgálatnak figyelmet kell 
fordítania az egyéb közösségi 
rendelkezésekkel való összhangra, 
valamint maximális szintre kell emelnie a 
vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH) szóló, 2006. 
december 18-i európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 alapján elvégzett 
munkával való szinergiákat. Különösen 
figyelembe kell venni a kkv-re esetlegesen 
gyakorolt hatást.

Or. en
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Indokolás

A jövőbeni korlátozás szempontjából további, veszélyes jellemzőkkel rendelkező anyagokat 
kell megvizsgálni, de csak azt követően, hogy sor került egy hatásvizsgálat és egy megfelelő 
értékelés elvégzésére annak megállapítása céljából, hogy az alternatív lehetőségek 
alkalmazása jelentős hasznot hoz az emberi egészség és a környezet tekintetében. 

Módosítás 88
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Amint rendelkezésre állnak 
tudományos bizonyítékok, az 
elővigyázatosság elvének 
figyelembevételével meg kell vizsgálni 
további veszélyes anyagok betiltásának és 
olyan környezetbarát anyagokkal történő 
helyettesítésének lehetőségét, amelyek a 
fogyasztók számára legalább azonos szintű 
védelmet nyújtanak, figyelmet fordítva az 
egyéb közösségi rendelkezésekkel – és 
különösen a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló, 2006. december 18-i 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel –
való összhangra. Különösen figyelembe 
kell venni a kkv-re esetlegesen gyakorolt 
hatást.

(12) Amint rendelkezésre állnak 
tudományos bizonyítékok, az 
elővigyázatosság elvének 
figyelembevételével meg kell vizsgálni 
további veszélyes anyagok betiltásának és 
olyan környezetbarát anyagokkal történő 
helyettesítésének lehetőségét, amelyek a 
fogyasztók számára legalább azonos szintű 
védelmet nyújtanak. E vizsgálatnak teljes 
körű hatásvizsgálatot kell magában 
foglalnia az érintett felekkel való 
konzultációval együtt. Ezenkívül a 
vizsgálatnak figyelmet kell fordítania az 
egyéb közösségi rendelkezésekkel – és 
különösen a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló, 2006. december 18-i 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel –
való összhangra. Különösen figyelembe 
kell venni a kkv-re esetlegesen gyakorolt 
hatást.

Or. en
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Módosítás 89
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A megújuló energiák fejlesztése az 
Európai Unió egyik kulcsfontosságú 
célkitűzése, és a megújuló 
energiaforrások hozzájárulása a 
környezetvédelmi és éghajlati 
célkitűzésekhez nagyon lényeges. A 
megújuló forrásokból előállított energia 
támogatásáról szóló, 2009. április 23-i
2009/28/EK irányelv1 emlékeztet arra, 
hogy biztosítani kell a koherenciát e 
célkitűzések és az Unió többi 
környezetvédelmi jogszabálya között. 
Ezért ennek az irányelvnek nem szabad
akadályoznia a megújuló energiák 
technológiáinak a fejlődését, mely 
energiák nem jelentenek veszélyt,
fenntarthatóak és gazdaságilag 
működőképesek, mint például a 
fotovoltaikus napkollektorok, amelyeket ki 
kellene zárni az említett irányelv 
alkalmazási köréből. A Bizottság által kért 
független hatástanulmányok is javasolják 
a fotovoltaikus napkollektorok kizárását 
az említett irányelv hatálya alól.
 HL L 140., 2009.6.5., 16. o.

Or. fr

Indokolás

Az RoHS irányelv felülvizsgálatát az EU éghajlatváltozásra vonatkozó célkitűzéseivel 
összhangban kellene elvégezni, és lehetővé kellene tenni a fenntartható és gazdaságilag 
működőképes fenntartható energiák fejlődését. Ezért lényeges, hogy az irányelv hatálya alól 
speciális kizárások legyenek, amelyek segítik az EU-t abban, hogy a környezetvédelem, az 
energiaellátás biztonsága és az éghajlatváltozás elleni küzdelem terén szélesebb körű 
célkitűzéseket érjen el.
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Módosítás 90
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
12a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A REACH-rendelet közelgő 
felülvizsgálatakor el kell végezni a 
2002/95/EK (RoHS) irányelv hozzáadott 
értékének alapos elemzését a RoHS-
irányelvnek az 1907/2006/EK rendeletbe 
való beépítése céljából.

Or. en

Indokolás

Hosszú távú tervnek a REACH-rendelet és a RoHS-irányelv egyesítését kell tekinteni.

Módosítás 91
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Mentesség a helyettesítő megoldások 
követelménye alól akkor engedélyezhető, 
ha tudományos és műszaki szempontból a 
helyettesítés nem lehetséges – különös 
figyelemmel a kkv-k helyzetére –, vagy ha 
a helyettesítés által okozott káros 
környezeti, egészségügyi vagy társadalmi-
gazdasági hatások várhatóan felülmúlják a 
helyettesítésből származó egészségügyi, 
környezeti vagy társadalmi-gazdasági
előnyöket, vagy nincs biztosítva a 
helyettesítő anyagok elérhetősége és 
megbízhatósága.  Továbbá az elektromos 
és elektronikus berendezésekben a 
veszélyes anyagok helyettesítését úgy kell 
elvégezni, hogy az összeegyeztethető 
legyen az elektromos és elektronikus 
berendezések felhasználóinak egészségével 

(13) Mentesség a helyettesítő megoldások 
követelménye alól akkor engedélyezhető, 
ha tudományos és műszaki szempontból a 
helyettesítés nem lehetséges – különös 
figyelemmel a kkv-k helyzetére –, vagy ha 
a helyettesítés által okozott káros 
környezeti, egészségügyi vagy társadalmi-
gazdasági hatások várhatóan felülmúlják a 
helyettesítésből származó egészségügyi,
illetve környezeti előnyöket, vagy nincs 
biztosítva a helyettesítő anyagok 
elérhetősége és megbízhatósága. Továbbá 
az elektromos és elektronikus 
berendezésekben a veszélyes anyagok 
helyettesítését úgy kell elvégezni, hogy az 
összeegyeztethető legyen az elektromos és 
elektronikus berendezések felhasználóinak 
egészségével és biztonságával.  Az 
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és biztonságával. Az orvostechnikai 
eszközök forgalomba hozatalához – a 
93/42/EK és a 98/79/EK irányelv 
értelmében – megfelelőségértékelési eljárás 
szükséges, s ez a tagállam illetékes 
hatóságai által kijelölt bejelentett 
szervezetek valamelyikének 
közreműködését igényelheti. Ha egy ilyen 
bejelentett szervezet igazolja, hogy az 
orvostechnikai eszközökben vagy in vitro 
orvostechnikai eszközökben való 
szándékolt felhasználás lehetséges 
helyettesítésének biztonságos volta nincs 
bizonyítva, ezt egyértelműen kedvezőtlen 
társadalmi-gazdasági, egészségügyi és 
fogyasztóbiztonsági hatásnak kell 
tekinteni. Indokolt, hogy már az irányelv 
hatálybalépésétől kezdve kérelmezni 
lehessen a hatálya alá kerülő berendezések 
mentesítését, még akkor is, ha az érintett 
berendezés csak később kerül ténylegesen 
az irányelv hatálya alá.

orvostechnikai eszközök forgalomba 
hozatalához – a 93/42/EK és a 98/79/EK 
irányelv értelmében –
megfelelőségértékelési eljárás szükséges, s 
ez a tagállam illetékes hatóságai által 
kijelölt bejelentett szervezetek 
valamelyikének közreműködését 
igényelheti. Ha egy ilyen bejelentett 
szervezet igazolja, hogy az orvostechnikai 
eszközökben vagy in vitro orvostechnikai 
eszközökben való szándékolt felhasználás 
lehetséges helyettesítésének biztonságos 
volta nincs bizonyítva, ezt egyértelműen 
kedvezőtlen társadalmi-gazdasági, 
egészségügyi és fogyasztóbiztonsági 
hatásnak kell tekinteni.  Indokolt, hogy már 
az irányelv hatálybalépésétől kezdve 
kérelmezni lehessen a hatálya alá kerülő 
berendezések mentesítését, még akkor is, 
ha az érintett berendezés csak később kerül 
ténylegesen az irányelv hatálya alá.

Or. en

Indokolás

Önmagukban akár az egészségügyi, akár a környezeti előnyök indokolhatják a mentesség 
bevezetésének szükségességét. A biztonságosabb alternatívákra való áttérés mérlegelésekor 
fontos felismerni, hogy a biztonság és a megbízhatóság eredendően nem kapcsolódnak össze.  
A megbízhatóság a termék azon sajátossága, hogy működési feltételei mellett egész 
élettartama alatt folyamatosan megfelel célteljesítményének, míg a biztonság a termék azon 
tulajdonságára vonatkozik, hogy működése során a vele kapcsolatba lépők egészségére, 
illetve fizikai jólétére nem gyakorol káros hatást.

Módosítás 92
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Mentesség a helyettesítő megoldások 
követelménye alól akkor engedélyezhető, 
ha tudományos és műszaki szempontból a 

(13) Mentesség a helyettesítő megoldások 
követelménye alól akkor engedélyezhető, 
ha tudományos és műszaki szempontból a 
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helyettesítés nem lehetséges – különös 
figyelemmel a kkv-k helyzetére –, vagy ha 
a helyettesítés által okozott káros 
környezeti, egészségügyi vagy társadalmi-
gazdasági hatások várhatóan felülmúlják a 
helyettesítésből származó egészségügyi, 
környezeti vagy társadalmi-gazdasági  
előnyöket, vagy nincs biztosítva a 
helyettesítő anyagok elérhetősége és 
megbízhatósága. Továbbá az elektromos 
és elektronikus berendezésekben a 
veszélyes anyagok helyettesítését úgy kell 
elvégezni, hogy az összeegyeztethető 
legyen az elektromos és elektronikus 
berendezések felhasználóinak egészségével 
és biztonságával. Az orvostechnikai 
eszközök forgalomba hozatalához – a 
93/42/EK és a 98/79/EK irányelv 
értelmében – megfelelőségértékelési eljárás 
szükséges, s ez a tagállam illetékes 
hatóságai által kijelölt bejelentett 
szervezetek valamelyikének 
közreműködését igényelheti. Ha egy ilyen 
bejelentett szervezet igazolja, hogy az 
orvostechnikai eszközökben vagy in vitro 
orvostechnikai eszközökben való 
szándékolt felhasználás lehetséges 
helyettesítésének biztonságos volta nincs 
bizonyítva, ezt egyértelműen kedvezőtlen 
társadalmi-gazdasági, egészségügyi és 
fogyasztóbiztonsági hatásnak kell 
tekinteni.  Indokolt, hogy már az irányelv 
hatálybalépésétől kezdve kérelmezni 
lehessen a hatálya alá kerülő berendezések 
mentesítését, még akkor is, ha az érintett 
berendezés csak később kerül ténylegesen 
az irányelv hatálya alá.

helyettesítés nem lehetséges – különös 
figyelemmel a kkv-k helyzetére –, vagy ha 
a helyettesítés által okozott káros 
környezeti és egészségügyi hatások 
várhatóan felülmúlják a helyettesítésből 
származó egészségügyi és környezeti 
előnyöket. Továbbá az elektromos és 
elektronikus berendezésekben a veszélyes 
anyagok helyettesítését úgy kell elvégezni, 
hogy az összeegyeztethető legyen az 
elektromos és elektronikus berendezések 
felhasználóinak egészségével és 
biztonságával. Az orvostechnikai eszközök 
forgalomba hozatalához – a 93/42/EK és a 
98/79/EK irányelv értelmében –
megfelelőségértékelési eljárás szükséges, s 
ez a tagállam illetékes hatóságai által 
kijelölt bejelentett szervezetek 
valamelyikének közreműködését 
igényelheti. Ha egy ilyen bejelentett 
szervezet igazolja, hogy az orvostechnikai 
eszközökben vagy in vitro orvostechnikai 
eszközökben való szándékolt felhasználás 
lehetséges helyettesítésének biztonságos 
volta nincs bizonyítva, ezt egyértelműen 
kedvezőtlen társadalmi-gazdasági, 
egészségügyi és fogyasztóbiztonsági 
hatásnak kell tekinteni.  Indokolt, hogy már 
az irányelv hatálybalépésétől kezdve 
kérelmezni lehessen a hatálya alá kerülő 
berendezések mentesítését, még akkor is, 
ha az érintett berendezés csak később kerül 
ténylegesen az irányelv hatálya alá.

Or. de

Indokolás

Az ebben az irányelvben meghatározott tiltott anyagok felhasználása veszélyt jelent az 
emberre és a környezetre. A társadalmi-gazdasági hatások fontosak ugyan, ezeknek a 
veszélyes anyagoknak az esetében azonban mégsem múlják felül az emberre és a környezetre 
jelentett veszélyekkel kapcsolatos bizonytalanságokat. A kkv-k különleges helyzetét a fenti 
preambulumbekezdés figyelembe veszi.
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Módosítás 93
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Egyes meghatározott anyagok és 
alkatrészek tilalma esetében indokolt a 
mentesítések alkalmazási körét korlátozni,
hogy ezáltal a veszélyes anyagok az 
elektromos és az elektronikus 
berendezésekből fokozatosan 
kiszoruljanak, mivel várhatóan 
elkerülhetővé válik ezen anyagok 
felhasználása a szóban forgó 
berendezésekben.

(14) Egyes meghatározott anyagok és 
alkatrészek tilalma esetében indokolt 
megkülönböztetni a mentesítéseket 
tudományos, illetve műszaki típus szerint. 
Ezeket pontosan meg kell határozni, és 
külön tagolni kell típustól függően. Azon 
kivételeknél, ahol a típus arra utal, hogy a 
helyettesítő anyag alkalmazása
műszakilag nehezen megoldható vagy 
lehetetlen, e kivételt 4 évente időszakosan 
felül kell vizsgálni. Azon kivételek 
esetében, amelyek típusa arra utal, hogy 
az alkotóelem vagy anyag fizikai-kémiai 
jellemzői nem teszik lehetetlenné a 
helyettesítést az adott helyettesítő anyag 
esetében, a kivételt 10 évente időszakosan 
felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatok 
célja, hogy a veszélyes anyagok az 
elektromos és az elektronikus 
berendezésekből fokozatosan 
kiszoruljanak, mivel várhatóan 
elkerülhetővé válik ezen anyagok 
felhasználása a szóban forgó 
berendezésekben.

Or. pl

Indokolás

Az RoHS irányelv működése óta az utóbbi években észre lehetett venni, hogy a kivételek egy 
részét, jelentőségükre tekintettel, illetve az alternatív tudományos megoldások hiánya miatt 
sokkal hosszabb időbeli távlatban kell szemlélni. A preambulum e pontja különbséget tesz a 
technológiai fejlődéshez való hozzáigazítás miatti kivételeket és a tudományos kivételeket
érintő felülvizsgálatok ideje között. 
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Módosítás 94
Chris Davies, Dirk Sterckx

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Egyes meghatározott anyagok és 
alkatrészek tilalma esetében indokolt a 
mentesítések alkalmazási körét korlátozni, 
hogy ezáltal a veszélyes anyagok az 
elektromos és az elektronikus 
berendezésekből fokozatosan 
kiszoruljanak, mivel várhatóan
elkerülhetővé válik ezen anyagok 
felhasználása a szóban forgó 
berendezésekben.

(14) Egyes meghatározott anyagok és 
alkatrészek tilalma esetében indokolt a 
mentesítések alkalmazási körét korlátozni, 
valamint a mentesítéseket időben 
korlátozott felülvizsgálatoknak 
alárendelni, amelyek időközeinek és 
időtartamának megállapítására eseti 
alapon kerülne sor, hogy ezáltal a 
veszélyes anyagok az elektromos és az 
elektronikus berendezésekből fokozatosan 
kiszoruljanak, mivel várhatóan 
elkerülhetővé válik ezen anyagok 
felhasználása a szóban forgó 
berendezésekben.

Or. en

Indokolás

Helytelen minden terméket egyformának tekinteni. Eseti alapon lehetőséget kell biztosítani 
rövidebb, illetve hosszabb időtartamú mentességek előírására.

Módosítás 95
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Egyes meghatározott anyagok és 
alkatrészek tilalma esetében indokolt a 
mentesítések alkalmazási körét korlátozni, 
hogy ezáltal a veszélyes anyagok az 
elektromos és az elektronikus 
berendezésekből fokozatosan 
kiszoruljanak, mivel várhatóan 
elkerülhetővé válik ezen anyagok 
felhasználása a szóban forgó 

(14) Egyes meghatározott anyagok és 
alkatrészek tilalma esetében indokolt a 
mentesítések alkalmazási körét korlátozni, 
valamint a mentesítéseket időben 
korlátozott felülvizsgálatoknak 
alárendelni, amelyek időközeinek és 
időtartamának megállapítására eseti 
alapon kerülne sor, hogy ezáltal a 
veszélyes anyagok az elektromos és az 
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berendezésekben. elektronikus berendezésekből fokozatosan 
kiszoruljanak, mivel várhatóan 
elkerülhetővé válik ezen anyagok 
felhasználása a szóban forgó 
berendezésekben.

Or. en

Indokolás

Eseti alapon el kell végezni a mentesítések és a kapcsolódó határidők vizsgálatát, valamint 
megállapítását. Továbbá a nagyobb jogbiztonság és kiszámíthatóság biztosítása érdekében a 
mentesítéseket időben korlátozott felülvizsgálatnak kell alárendelni.

Módosítás 96
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Egyes meghatározott anyagok és 
alkatrészek tilalma esetében indokolt a 
mentesítések alkalmazási körét korlátozni, 
hogy ezáltal a veszélyes anyagok az 
elektromos és az elektronikus 
berendezésekből fokozatosan 
kiszoruljanak, mivel várhatóan 
elkerülhetővé válik ezen anyagok 
felhasználása a szóban forgó 
berendezésekben.

(14) Egyes meghatározott anyagok és 
alkatrészek tilalma esetében indokolt a 
mentesítések alkalmazási körét korlátozni, 
hogy ezáltal a veszélyes anyagok az 
elektromos és az elektronikus 
berendezésekből fokozatosan 
kiszoruljanak, mivel várhatóan 
elkerülhetővé válik ezen anyagok 
felhasználása a szóban forgó 
berendezésekben. A mentesítések 
időtartamát eseti alapon kell 
megállapítani, és annak a RoHS-irányelv 
célkitűzéseinek teljesítésére szolgáló 
konkrét alkalmazásra irányuló 
innovációra való ösztönzést kell 
képviselnie, hogy biztosított legyen a 
berendezés műszaki működőképessége és 
megbízhatósága.

Or. en

Indokolás

A mentesítéseket annak alapján kell megadni, hogy műszaki és gazdasági szempontból mi 
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lehetséges és ésszerű. Ezért nem indokolt, hogy a mentesítéseket előzetesen csak négy évre 
korlátozzák. 

Módosítás 97
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A nanoanyagok elektromos és 
elektronikus berendezésekben való 
alkalmazása a technológia további 
fejlődésével fokozódhat. Elegendő 
információ áll rendelkezésre az 
ezüstkolloid és bizonyos szén nanocsövek 
elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának 
betiltásához. Nincs elegendő információ 
más nanoanyagok elektromos és 
elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásáról és az azzal kapcsolatos 
kockázatokról. Annak lehetővé tétele 
érdekében, hogy a Bizottság értékelhesse 
az elektromos és elektronikus 
berendezésekben előforduló nanoanyagok 
biztonságát, a gazdasági szereplőknek be 
kell jelenteniük a nanoanyagok 
elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazását, 
valamint az emberi egészség és a 
környezet szempontjából biztonságuk 
tekintetében meg kell adniuk minden 
lényeges adatot. A Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia a beérkező információkat és 
szükség esetén megfelelő 
kockázatkezelésre vonatkozó jogalkotási 
javaslatot kell előterjesztenie. A 
gyártóknak címkével kell ellátniuk a 
nanoanyagokat tartalmazó elektromos és 
elektronikus berendezéseket, hogy a 
fogyasztók tájékozott döntést
hozhassanak.

Or. en
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Indokolás

Az ezüstkolloidot már alkalmazzák antimikrobiális szerként az elektromos és elektronikus 
berendezésekben, pl. a mobiltelefonok bevonataként, sőt mosógépek is bocsátanak ki ilyen 
anyagot. Amellett, hogy az ilyen alkalmazások feleslegesek, veszélyeztetik az emberi 
egészséget és a környezetet. A szén nanocsövek alkalmazhatók elektromos és elektronikus 
berendezésekben, bár bebizonyosodott, hogy az azbesztéhoz hasonló tulajdonságokkal 
rendelkezhetnek. Véget kell vetnünk annak, hogy nem állnak rendelkezésre információk a 
nanoanyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásáról és 
biztonságáról. A gyártókat kötelezni kell arra, hogy számoljanak be az alkalmazásokról és
közöljék a biztonsági adatokat, hogy a Bizottság felkészülhessen a szükséges jogszabályi 
intézkedésre, valamint hogy ennek megfelelően címkézzék termékeiket.

Módosítás 98
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az ezen irányelv végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal1

összhangban kell elfogadni.

törölve

Or. en

(E módosítás kapcsolódik a korábbi, „ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárásnak” az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke szerinti új eljárással, a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktussal történő felváltásához.)

Indokolás

A módosított (20) preambulumbekezdés kiterjed a szükséges rendelkezésekre.

                                               
1 HL L 184., 1999.7.17., 23. o.
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Módosítás 99
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak indokolt 
felhatalmazást kapnia különösen arra, hogy 
a II., a III., a IV., az V. és a VI.
mellékletet hozzáigazítsa a műszaki és 
tudományos fejlődéshez, és hogy elfogadja 
a szükséges végrehajtási intézkedéseket. 
Mivel az említett intézkedések általános 
hatályúak és a 2002/95/EK irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányulnak, az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében meghatározott, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni őket. 

(20) A Bizottságnak indokolt 
felhatalmazást kapnia különösen arra, hogy 
a IV. és az V. mellékletet hozzáigazítsa a 
műszaki és tudományos fejlődéshez, és 
hogy elfogadja a szükséges végrehajtási 
intézkedéseket. Mivel az említett 
intézkedések általános hatályúak és a 
2002/95/EK irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányulnak, az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkében meghatározott, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni őket.

Or. pl

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdéséhez fűzött javaslat értelmében a II. melléklet törlésre került a javasolt 
tág hatály miatt. A III. melléklet helyébe az irányelv hatálya alóli mentesítések tekintetében a 
IIIa. melléklet lép. A VI. melléklet az V. melléklet része lett. 

Módosítás 100
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A Bizottságnak indokolt 
felhatalmazást kapnia különösen arra, 
hogy a II., a III., a IV., az V. és a VI. 
mellékletet hozzáigazítsa a műszaki és 
tudományos fejlődéshez, és hogy elfogadja
a szükséges végrehajtási intézkedéseket. 
Mivel az említett intézkedések általános 
hatályúak és a 2002/95/EK irányelv nem 

(20) Annak lehetővé tétele érdekében, 
hogy ezen irányelv rendelkezéseit hozzá 
lehessen igazítani a műszaki és 
tudományos fejlődéshez, és hogy el 
lehessen fogadni a szükséges 
intézkedéseket, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően felhatalmazáson 
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alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányulnak, az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében meghatározott, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni őket.

alapuló jogi aktusokat fogadjon el az V., a 
VI., a VIa. és a VIb. melléklet 
hozzáigazítása, az V. mellékletnek az ipari 
felügyeleti és vezérlő eszközökre való 
alkalmazhatósága, a maximális 
koncentrációk betartására, valamint az 
elektromos és elektronikus eszközökben 
előforduló nanoanyagok címkén való 
feltüntetésének alkalmazására vonatkozó 
részletes szabályok, továbbá a REACH-
hez való hozzáigazítások tekintetében.

Or. en

(Kapcsolódik a 2. cikk (1) bekezdését, a 4. cikk (6) bekezdését, az I. mellékletet, a II. 
mellékletet és a VIa. mellékletet érintő módosításokhoz, amelyek az alkalmazási kört 

kitágítják. Kapcsolódik a korábbi, „ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak” 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke szerinti új eljárással, a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktussal történő felváltásához.)

Indokolás
A Bizottságra csak annak érdekében kell hatáskört ruházni, hogy felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal hozzon döntést bizonyos mellékletekről (az V., VI. és VIa. mellékletben szereplő
mentesítések; a VIa. mellékletben szereplő mentesítés iránti kérelem). A II. mellékletet („Az I. 
mellékletben felsorolt kategóriákba tartozó termékek kötelező jegyzéke”) a javaslat szerint 
törölni kell, akkor viszont itt is ez legyen a sorsa. A III. és IV. mellékletet csak a jogalkotó 
módosíthatja. A többi átruházott hatáskört félreértést kizáróan fel kell sorolni.

Módosítás 101
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az emberi egészség és a környezet 
magas szintű védelmének elősegítése 
érdekében ezen irányelv alkalmazásában 
az anyagok értékelésére szolgáló 
módszertannak összhangban kell lennie a 
vegyi anyagokkal kapcsolatos egyéb 
jogszabályokkal, különösen az 
1907/2006/EK rendelettel (REACH), 
valamint az ilyen jogszabályok 
alkalmazása során szerzett ismeretekkel. 
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Különösen az e rendelet alapján 
benyújtott, vonatkozó kémiai biztonsági 
jelentéseket, illetve kockázatértékeléseket 
kell megemlíteni.

Or. en

Indokolás

Az anyagok korlátozásaival és azok következményeivel kapcsolatos, már rendelkezésre álló 
információk nem veszhetnek kárba. Hasznosak lehetnek az ismeretek terén meglévő 
hiányosságok betöltéséhez és a RoHS-irányelv szerinti fenntartható határozatok 
előmozdításához.

Módosítás 102
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az emberi egészség és a környezet 
magas szintű védelmének elősegítése 
érdekében ezen irányelv alkalmazásában 
az anyagok értékelésére szolgáló 
módszertannak összhangban kell lennie a 
vegyi anyagokkal kapcsolatos egyéb 
jogszabályokkal, különösen az 
1907/2006/EK rendelettel (REACH), 
valamint az ilyen jogszabályok 
alkalmazása során szerzett ismeretekkel. 
Különösen az e rendelet alapján 
benyújtott, vonatkozó kémiai biztonsági 
jelentéseket, illetve kockázatértékeléseket 
kell megemlíteni.

Or. en

Indokolás

Az anyagok korlátozásaival és azok következményeivel kapcsolatos, már rendelkezésre álló 
információk nem veszhetnek kárba. Hasznosak lehetnek az ismeretek terén meglévő 
hiányosságok betöltéséhez és a RoHS-irányelv szerinti fenntartható határozatok 
előmozdításához.
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Módosítás 103
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) A REACH-rendelet közelgő 
felülvizsgálatakor el kell végezni az 
RoHS-irányelv hozzáadott értékének 
alapos elemzését a 2002/95/EK RoHS-
irányelvnek az 1907/2006/EK rendeletbe 
való beépítése céljából.

Or. en

Indokolás

A REACH-rendelet és a RoHS-irányelv két párhuzamos keretet hoz létre az azonos 
termékekben előforduló azonos anyagokkal kapcsolatos korlátozásokra vonatkozóan. 
Biztosítani kell a két jogszabály közötti összhangot annak érdekében, hogy az elektromos és 
elektronikus berendezések terén elkerüljük az ellentmondó követelmények kockázatát, 
valamint a környezeti célkitűzések mérséklését.

Módosítás 104
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
23 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23c) Amennyiben valamely, a IV. 
mellékletben feltüntetett anyagot az 
1907/2006/EK rendelet 58. cikke (2) 
bekezdésében szereplő engedélyezési 
követelményekkel kapcsolatos 
eljárásoknak vetik alá, a Bizottságnak és 
az 1907/2006/EK rendelet alapján 
létrehozott illetékes szerveknek vizsgálatot 
kell végezniük a RoHS-irányelvben 
szereplő anyagra vonatkozó mentesítések 
fenntartása szükségességének elemzése 
érdekében, és amennyiben szükséges, 



AM\808689HU.doc 25/80 PE439.865v01-00

HU

határozniuk kell az adott mentesítés 
megújításának kezdeményezéséről.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy nagyobb legyen az átláthatóság az egy időben alkalmazandó, a RoHS-
irányelvben foglalt követelmények és a REACH-rendelet engedélyezési követelményei között.

Módosítás 105
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv a veszélyes anyagok 
elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazását 
korlátozó szabályokat határoz meg  az 
emberi egészség védelméhez, valamint az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak környezetvédelmi 
szempontból megfelelő hasznosításához és 
ártalmatlanításához történő hozzájárulás  
érdekében.

Ez az irányelv a veszélyes anyagok 
elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazását 
korlátozó szabályokat határoz meg a 
környezetvédelemhez, az emberi egészség 
védelméhez, valamint az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
környezeti szempontból megfelelő 
hasznosításához és ártalmatlanításához 
történő hozzájárulás érdekében.

Or. sv

Indokolás

A veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelvnek a környezetvédelemre 
is ki kell terjednie, mivel az irányelv az elektromos és elektronikus berendezésekben található 
egyes veszélyes anyagokra vonatkozó szabályokat tartalmaz, és megakadályozza azt, hogy a 
veszélyes anyagok a környezeti szempontból nem megfelelően hasznosított hulladékból 
szétterjedjenek.
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Módosítás 106
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
meghatározott kategóriákba a II. melléklet 
szerint besorolt elektromos és elektronikus 
berendezésekre kell alkalmazni.

1. Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
meghatározott kategóriákba besorolt 
elektromos és elektronikus berendezésekre 
kell alkalmazni, ideértve az elektromos 
vezetékeket, az elektromos vagy 
elektronikus fogyóeszközöket, és az 
elektromos vagy elektronikus tartozékokat
is.

Or. fr

Indokolás

El kell kerülni, hogy az RoHS irányelv az elektromos és elektronikus berendezéseken kívül 
más területre is kiterjedjen, mivel ez negatív hatással járhat mind környezeti, mind pedig 
gazdasági téren. Bizonyos orvosi berendezéseket is sújthatna például: ily módon egy 
elektromos pumpával működtetett, a betegnek anyagokat adagoló csőre is kiterjedhetne az 
RoHS, miközben ez esetben nem elektromos, nem elektronikus, hanem teljes mértékben eltérő 
rendszerekben újrahasznosítható kiegészítőről van szó.

Módosítás 107
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
meghatározott kategóriákba a II. melléklet 
szerint besorolt elektromos és elektronikus 
berendezésekre kell alkalmazni.

1. Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
meghatározott kategóriákba a II. melléklet 
szerint besorolt elektromos és elektronikus 
berendezésekre – többek között az 
elektromos vezetékekre, az elektromos 
vagy elektronikus fogyóeszközökre, 
valamint az elektromos vagy elektronikus 
tartozékokra – kell alkalmazni.

Or. en
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Indokolás

Az előadó által előterjesztett 14. módosítás kavarodást idéz elő a felülvizsgált RoHS-irányelv 
hatálya tekintetében. Ezért egyértelművé kell tenni, hogy a „vezetékek”, a „fogyóeszközök” és 
a „tartozékok” csak akkor tartoznak az irányelv hatálya alá, ha maguk is elektromos vagy 
elektronikus eszközök.

Módosítás 108
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
meghatározott kategóriákba a II. melléklet 
szerint besorolt elektromos és elektronikus 
berendezésekre kell alkalmazni.

1. Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
meghatározott kategóriákba a II. melléklet 
szerint besorolt elektromos és elektronikus 
berendezésekre – többek között az 
elektromos vezetékekre – kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Jill Evans jelentéstervezetének 14. módosításában javasoltak szerint a „fogyóeszközöknek és a 
tartozékoknak” a RoHS-irányelv hatálya alá vonása lényegesen kiterjesztené az irányelv 
hatályát. Például a gyógyszerek és sóoldat elektromos infúziós pumpán keresztül történő 
beadásához használt kanülök egyszerre csak a RoHS-irányelv hatálya alá tartoznának annak 
ellenére, hogy nem elektromos berendezések. A RoHS-irányelv soha nem törekedett az EU-n 
belüli egészségügyi szolgáltatás szempontjából alapvető fontosságú és a 93/42/EGK irányelv 
alapján már szabályozott termékek szabályozására.

Módosítás 109
Mario Pirillo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
meghatározott kategóriákba a II. melléklet 
szerint  besorolt elektromos és elektronikus 

1. Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
meghatározott kategóriákba a II. melléklet 
szerint  besorolt elektromos és elektronikus 
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berendezésekre kell alkalmazni. berendezésekre kell alkalmazni; nem 
tartoznak az irányelv hatálya alá a 
gépjárművek.

Or. it

Indokolás

A gépjármű-ágazat tekintetében a veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozását a 
2000/53/EK irányelv már szabályozza. Az egymást átfedő jogszabályok és a kettős 
szabályozás elkerülése érdekében a gépjárműveket ki kell zárni ezen irányelv hatálya alól.

Módosítás 110
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
meghatározott kategóriákba a II. 
melléklet szerint besorolt elektromos és 
elektronikus berendezésekre kell 
alkalmazni.

1. Ezt az irányelvet elektromos és 
elektronikus berendezésekre kell 
alkalmazni.

Or. pl

Indokolás

A nagyra törő környezetvédelmi célok megtartása érdekében, és hogy egyúttal közelítsük ezen 
irányelv hatáskörét a 2002/96/EK (WEEE) irányelvhez, tág hatályt javaslunk. Nem szabad 
elfelejteni, hogy a RoHS-irányelvnek és a WEEE-irányelnek kölcsönösen ki kell egészítenie 
egymást. E módosítás célja, hogy a RoHS irányelv minden olyan elektronikus és elektromos 
berendezést felöleljen, amelyek élettartamuk végével hulladékká válnak, annak érdekében, 
hogy a Közösség szintjén ellenőrizhessük a veszélyes anyagokat ebben a konkrét
hulladékáramban. 

Módosítás 111
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ezt az irányelvet a biztonságra, az törölve
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egészségre és a vegyi anyagokra
vonatkozó közösségi szabályozásban – és 
különösen az 1907/2006/EK rendeletben –
, valamint a vonatkozó közösségi 
hulladékgazdálkodási szabályozásban 
foglalt követelmények  sérelme nélkül 

kell alkalmazni.

Or. sv

Indokolás

A veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelvnek nem szabad mindig háttérbe 
szorulnia például a REACH-rendelettel szemben. A cikk nem áll összhangban az 5. cikk (4) 
bekezdésével, amely úgy rendelkezik, hogy a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó 
irányelvben meghatározott kivételek a REACH engedélyezési követelményei alól is 
mentesülnek. Nem biztos, hogy a megfogalmazás világos helyzetet teremt.

Módosítás 112
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ezt az irányelvet a biztonságra, az 
egészségre és a vegyi anyagokra
vonatkozó közösségi szabályozásban – és 
különösen az 1907/2006/EK rendeletben –, 
valamint a vonatkozó közösségi 
hulladékgazdálkodási szabályozásban 
foglalt követelmények sérelme nélkül kell 

alkalmazni.

2. Ezt az irányelvet a biztonságra, az 
egészségre és a vegyi anyagokra vonatkozó 
közösségi szabályozásban – és különösen 
az 1907/2006/EK rendeletben, valamint az 
elhasználódott járművekről szóló, 2000. 
szeptember 18-i 2000/53/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben1 –, 
valamint a vonatkozó közösségi 
hulladékgazdálkodási szabályozásban 
foglalt követelmények sérelme nélkül kell 

alkalmazni.

____________
1 H.L. L 269 21.10.2000,  34.o.

Or. pl
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Indokolás

E módosítás egyértelműen kizárja az elhasználódott gépkocsikat az RoHS-irányelvből, azok 
elektronikus alkotórészeivel együtt. E járművek sohasem kerülnek az elhasznált elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékáramába, ezért mint egyéb szabályozás által 
szabályozottakat, ki kellene zárni őket a RoHS-irányelv hatálya alól is. 

Módosítás 113
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni a 
következőkre:

(3) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni a 
IIIa. mellékletben felsorolt 
alkalmazásokra.

(a) a tagállamok biztonságához fűződő 
alapvető érdekek védelméhez szükséges 
berendezések, beleértve a kifejezetten 
katonai célokra szánt fegyvereket, 
lőszereket és hadi felszerelést is;

(b) minden olyan berendezés, amelyet 
kifejezetten egy másik fajta, ezen irányelv 
hatálya alá nem tartozó berendezés 
részének szánnak, és amely csak ez utóbbi 
berendezés részeként alkalmas 
rendeltetésének betöltésére;

(c) különálló működési vagy forgalmazási 
egységként való piaci forgalmazásra nem 
szánt berendezések.

Or. pl

Indokolás

A jelenleg hatályos irányelvben számos zavaros elem található. Ez a módosítás ezek 
kiigazítását szolgálja. Az irányelv hatálya alóli mentesítések a IIIa. mellékletbe kerülnek át. E 
melléklet módosítása csakis együttdöntési eljárással lesz lehetséges. 
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Módosítás 114
Chris Davies, Dirk Sterckx

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. (3) Ezt az irányelvet nem kell 
alkalmazni a következőkre: 

3. (3) Hacsak a II. melléklet nem említi 
kifejezetten, ezt az irányelvet nem kell 
alkalmazni a következőkre:

Or. en

Indokolás

Amennyiben arra vonatkozó határozat születik, hogy a II. mellékletet NEM kell törölni 
(következésképpen az irányelv hatályának kiszélesítését nem támogatják), e módosítás 
egyértelműbb helyzetet teremt és megakadályozza, hogy kibúvók jöjjenek létre, amelyeket a 
„potyautasok” kihasználhatnak a nem teljesítés igazolására.

Módosítás 115
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) minden olyan berendezés, amelyet 
kifejezetten egy másik fajta, ezen irányelv 
hatálya alá nem tartozó berendezés 
részének szánnak, és amely csak ez utóbbi 
berendezés részeként alkalmas 
rendeltetésének betöltésére;

törölve

Or. fr

Indokolás

Amennyiben a jelenlegi RoHS-irányelv nem ír elő ilyen kizárást, az Európai Bizottság által 
javasolt új mentesség tartalmát pontosítani vagy átmenetileg törölni kell.
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Módosítás 116
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) minden olyan berendezés, amelyet 
kifejezetten egy másik fajta, ezen irányelv 
hatálya alá nem tartozó berendezés 
részének szánnak, és amely csak ez utóbbi 
berendezés részeként alkalmas 
rendeltetésének betöltésére;

(b) felszerelések, berendezések vagy 
szállítóeszközök részegységei, amelyek 
nem elektromos vagy elektronikus 
jellegűek;

Or. fr

Indokolás

El kell kerülni, hogy az RoHS-irányelv az elektromos és elektronikus berendezéseken kívül 
más területre is kiterjedjen, mivel ez negatív hatással járhat mind környezeti, mind pedig 
gazdasági téren. Bizonyos orvosi berendezéseket is sújthatna például: ily módon egy 
elektromos pumpával működtetett, a betegnek anyagokat adagoló csőre is kiterjedhetne az 
RoHS, miközben ez esetben nem elektromos, nem elektronikus, hanem teljes mértékben eltérő 
rendszerekben újrahasznosítható kiegészítőről van szó.

Módosítás 117
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden olyan berendezés, amelyet 
kifejezetten egy másik fajta, ezen irányelv 
hatálya alá nem tartozó berendezés 
részének szánnak, és amely csak ez utóbbi 
berendezés részeként alkalmas 
rendeltetésének betöltésére;

b) felszerelések, berendezések, 
szállítóeszközök, fogyóeszközök vagy 
tartozékok nem elektromos vagy 
elektronikus része.

Or. en

Indokolás

A felszerelések, berendezések, szállítóeszközök, fogyóeszközök vagy tartozékok nem 
elektromos és nem elektronikus részei továbbra sem tartozhatnak az RoHS-irányelv hatálya 
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alá. Ez összhangban van az RoHS-irányelv általános környezetvédelmi céljával, és elkerüli, 
hogy jogi bizonytalanság alakuljon ki a fent említett eszközök nem elektromos és nem 
elektronikus részei tekintetében. 

Módosítás 118
Frédérique Ries

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden olyan berendezés, amelyet 
kifejezetten egy másik fajta, ezen irányelv 
hatálya alá nem tartozó berendezés 
részének szánnak, és amely csak ez utóbbi 
berendezés részeként alkalmas 
rendeltetésének betöltésére;

b) helyhez kötött ipari nagylétesítmények 
és szállítóeszközök nem elektromos és nem 
elektronikus részei;

Or. en

Indokolás

3. módosításunkhoz és a helyhez kötött ipari nagylétesítmények egyértelmű 
fogalommeghatározásának szükségességéhez kapcsolódik.

Módosítás 119
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden olyan berendezés, amelyet 
kifejezetten egy másik fajta, ezen irányelv 
hatálya alá nem tartozó berendezés 
részének szánnak, és amely csak ez utóbbi 
berendezés részeként alkalmas 
rendeltetésének betöltésére;

b) minden olyan berendezés, amelyet 
kifejezetten egy másik fajta, ezen irányelv 
hatálya alá nem tartozó berendezés 
részének szánnak – például az irányelv 
hatálya alá nem tartozó késztermékek 
része vagy a helyhez kötött létesítmények 
része –, és amely csak ez utóbbi 
berendezés részeként alkalmas 
rendeltetésének betöltésére;

Or. en
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Indokolás

Az európai intézményeknek törekedniük kell arra, hogy a legpontosabban határozzák meg, 
mely termékek tartoznak e jogszabály hatálya alá. A gyárakban és az ipari eljárások során 
alkalmazott ipari berendezések nem tartozhatnak a jogszabály hatálya alá: először is a 
Bizottság előkészítő tanulmányaiban környezeti jelentőségüket nem tartották lényegesnek, 
másodszor pedig az ilyen berendezések végül nem kerülnek a települési hulladékok közé. A 
„helyhez kötött létesítmény” fogalmát nem csupán a Bizottság útmutatójában (GYIK) kell 
meghatározni, hanem az irányelvben is.

Módosítás 120
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden olyan berendezés, amelyet 
kifejezetten egy másik fajta, ezen irányelv 
hatálya alá nem tartozó berendezés 
részének szánnak, és amely csak ez utóbbi 
berendezés részeként alkalmas 
rendeltetésének betöltésére;

b) minden olyan berendezés, amelyet 
kifejezetten egy másik fajta, ezen irányelv 
hatálya alá nem tartozó berendezés 
részének szánnak – például az irányelv 
hatálya alá nem tartozó késztermékek 
része vagy a helyhez kötött létesítmények 
része –, és amely csak ez utóbbi 
berendezés részeként alkalmas 
rendeltetésének betöltésére;

Or. en

Indokolás

A többi uniós jogszabállyal való összhang biztosítása érdekében az RoHS-irányelvnek 
hivatkoznia kell a „helyhez kötött létesítmények”-nek az elektromágneses összeférhetőségről 
szóló 2004/108/EK irányelvben megadott fogalommeghatározására.  A gyárakban és az 
ipari eljárások során alkalmazott ipari berendezések nem tartozhatnak a jogszabály hatálya 
alá, mivel a Bizottság nem tartotta lényegesnek környezeti jelentőségüket.
A „késztermék”-nek a gyakran ismételt kérdéseket (GYIK) tartalmazó dokumentumban 
szereplő fogalommeghatározását be kell építeni, mert elősegíthetné a hatály megfelelőbb 
meghatározását, valamint így elkerülhető lenne a részekkel és alkatrészekkel kapcsolatos 
bizonytalanság kialakulása. 
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Módosítás 121
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden olyan berendezés, amelyet 
kifejezetten egy másik fajta, ezen irányelv 
hatálya alá nem tartozó berendezés 
részének szánnak, és amely csak ez utóbbi 
berendezés részeként alkalmas 
rendeltetésének betöltésére;

b) minden olyan berendezés, amelyet 
kifejezetten egy másik fajta, ezen irányelv 
hatálya alá nem tartozó berendezés 
részének szánnak – például az irányelv 
hatálya alá nem tartozó késztermékek 
része vagy a helyhez kötött létesítmények
része –, és amely csak ez utóbbi 
berendezés részeként alkalmas 
rendeltetésének betöltésére;

Or. en

Indokolás

A szakmai vonatkozásban felhasznált vállalatközi (B2B) termékek nem tartozhatnak az 
irányelvek hatálya alá: először is a Bizottság előkészítő tanulmányaiban környezeti 
jelentőségüket nem tartották lényegesnek, másodszor pedig az ilyen berendezések végül nem 
kerülnek a települési hulladékok közé.

Módosítás 122
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden olyan berendezés, amelyet 
kifejezetten egy másik fajta, ezen irányelv 
hatálya alá nem tartozó berendezés 
részének szánnak, és amely csak ez utóbbi 
berendezés részeként alkalmas 
rendeltetésének betöltésére;

b) minden olyan berendezés, amelyet 
kifejezetten egy másik fajta, ezen irányelv 
hatálya alá nem tartozó berendezés 
részének szánnak – például az irányelv 
hatálya alá nem tartozó késztermékek 
része vagy a helyhez kötött létesítmények 
része –, és amely csak ez utóbbi 
berendezés részeként alkalmas 
rendeltetésének betöltésére;

Or. en
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Indokolás

A gyárakban és az ipari eljárások során alkalmazott ipari berendezések nem tartozhatnak a 
jogszabály hatálya alá. A Bizottság nem tartotta lényegesnek környezeti jelentőségüket, és az 
ilyen berendezések végül nem kerülnek a települési hulladékok közé. A „helyhez kötött 
létesítmény” fogalmát nem csupán a Bizottság útmutatójában (GYIK) kell meghatározni, 
hanem az irányelvben is. A többi uniós jogszabállyal való összhang biztosítása érdekében az 
RoHS-irányelvnek be kell vezetnie a „helyhez kötött létesítmények”-nek az elektromágneses 
összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelvben megadott fogalommeghatározását. 

Módosítás 123
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden olyan berendezés, amelyet 
kifejezetten egy másik fajta, ezen irányelv 
hatálya alá nem tartozó berendezés 
részének szánnak, és amely csak ez utóbbi 
berendezés részeként alkalmas 
rendeltetésének betöltésére;

b) minden olyan berendezés, amelyet 
kifejezetten egy másik fajta, ezen irányelv 
hatálya alá nem tartozó berendezés 
részének szánnak, és amely csak ez utóbbi 
berendezés részeként alkalmas 
rendeltetésének betöltésére, és ezért nem 
késztermék;

Or. en

Indokolás

Az irányelv különösen annak biztosítására törekszik, hogy az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékait megfelelően összegyűjtsék és ártalmatlanítsák. A helyhez kötött 
létesítmények össze- és szétszerelését szakértő személyzet végzi; külön hulladéktípust 
alkotnak, amelynek a problémájával már foglalkoznak. Az ilyen berendezések nem kerülnek a 
települési hulladékok közé.
Az irányelv nem alkalmazható sem a személy-, sem az áruszállító eszközökre. Ez a termékkör 
nem tartozik a környezetbarát tervezésről szóló irányelv hatálya alá. Ezenkívül az 
elhasználódott járművekről szóló irányelv (ELV-irányelv) az autók kivételével megegyezik a 
WEEE- és a RoHS-irányelvvel, és ez jogi szempontból átfedést hozna létre.
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Módosítás 124
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) olyan fotovoltaikus modulok, 
amelyeket köz-, kereskedelmi és 
magáncélokra történő áramtermeléshez, 
megadott telephelyen való állandó 
működés céljából tervezett, beszerelt és 
beüzemelt rendszerben való alkalmazásra 
szántak, amennyiben biztonsággal 
kizárható, hogy a felhasznált anyagok 
nem jelentenek veszélyt az emberre és a 
környezetre;

Or. de

Indokolás

A hatály kitágításának bevezetése esetében a fotovoltaikus modulokat ki kell venni az irányelv 
hatálya alól. A fotovoltaikus ágazatot innovációk jellemzik. Tervezési biztonságra van szükség 
annak érdekében, hogy folytatódhassanak az ilyen típusú, a környezetvédelemhez, a 
munkahelyteremtéshez és a gazdasági fejlődéshez jelentősen hozzájáruló innovációk 
kifejlesztése. A hatály alóli, időben korlátozott mentességek nem teljesítik ezt a feltételt.

Módosítás 125
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) nem elektromos és elektronikus 
fogyóeszközök és tartozékok.

Or. en

Indokolás

A RoHS-irányelv az elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozik. Következésképpen 
a nem elektromos és elektronikus alkatrészek nem tartozhatnak az irányelv hatálya alá. 
Ezenkívül más uniós jogszabályok vonatkoznak a fogyóeszközökre és a tartozékokra (pl.: a 
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tintapatron a REACH-rendelet hatálya alá tartozik), és ezért nem kell a RoHS-irányelv 
hatálya alá tartozniuk. Ezt tisztázni kell.

Módosítás 126
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx, Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) személy-, illetve áruszállító eszközök 
és azok részei;

Or. en

Indokolás

A szállítóeszközökre több különböző, a biztonsággal és a működésük hatékonyságával 
kapcsolatos előírás és követelmény vonatkozik.

Módosítás 127
Anja Weisgerber, Chris Davies, Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) közúti személy-, illetve áruszállító 
eszközök

Or. en

Indokolás

A közúti szállítóeszközöket ki kell zárni a RoHS irányelv hatálya alól az elhasználódott 
járművekről szóló (2000/53/EK) irányelvvel való kettős szabályozás elkerülése érdekében, 
amely szintén tartalmaz anyagokra vonatkozó korlátozásokat és teljes mértékben lefedi az 
összes járműalkatrészt és -anyagot, beleértve az elektromos rendszereket és az elektronikát.  
Az ágazatspecifikus ELV-irányelv mérheti fel legjobban az anyagok helyettesítésének 
kivitelezhetőségét, figyelembe véve a jármű belsejével kapcsolatos konkrét biztonsági és egyéb 
követelményeket (pl. magasabb rezgés).
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Módosítás 128
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) szállítóeszközök;

Or. en

Indokolás

A tág hatály szükségessé teszi a kizárt termékek egyértelmű felsorolását, különösen azon 
termékek vonatkozásában, amelyek már más jogszabályok hatálya alá tartoznak. El kell 
kerülni a mentesítés iránti kérelmek nehezen kezelhető mennyiségének kialakulását. Ezen 
irányelvnek nem lehet célja, hogy magában foglaljon olyan szállítóeszközöket, mint például a 
repülőgépek, vonatok, hajók és autók. Az irányelv hatályának ki kell terjednie a kisebb 
szállítóeszközökre, amelyekre a hulladékkezelés tekintetében nem vonatkozik konkrét 
jogszabály, és amelyek esetében nagyobb annak a kockázata, hogy bekerülnek a háztartási 
hulladékok közé, ide tartoznak például az elektromos kerékpárok. Ezt a 3. cikkben szereplő, a 
szállítóeszközök fogalommeghatározására vonatkozó javaslatunkban rögzítjük.

Módosítás 129
Christofer Fjellner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) személy- és áruszállító eszközök;

Or. en

Indokolás

Az irányelv különösen annak biztosítására törekszik, hogy az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékait megfelelően összegyűjtsék és ártalmatlanítsák. A helyhez kötött 
létesítmények össze- és szétszerelését szakértő személyzet végzi; külön hulladéktípust 
alkotnak, amelynek a problémájával már foglalkoznak. Az ilyen berendezések nem kerülnek a 
települési hulladékok közé. Az irányelv nem alkalmazható sem a személy-, sem az áruszállító 
eszközökre. Ez a termékkör nem tartozik a környezetbarát tervezésről szóló irányelv hatálya 
alá.  Ezenkívül az elhasználódott járművekről szóló irányelv (ELV-irányelv) az autók 
kivételével megegyezik a WEEE- és a RoHS-irányelvvel, és ez jogi szempontból átfedést hozna 
létre.
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Módosítás 130
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 különösen annak biztosítására törekszik, hogy az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékait megfelelően összegyűjtsék és ártalmatlanítsák. A helyhez kötött 
létesítmények össze- és szétszerelését szakértő személyzet végzi; külön hulladéktípust 
alkotnak, amelynek a problémájával már foglalkoznak. Az ilyen berendezések nem kerülnek a 
települési hulladékok közé. Az irányelv nem alkalmazható sem a személy-, sem az áruszállító 
eszközökre. Ez a termékkör nem tartozik a környezetbarát tervezésről szóló irányelv hatálya 
alá.  Ezenkívül az elhasználódott járművekről szóló irányelv (ELV-irányelv) az autók 
kivételével megegyezik a WEEE- és a RoHS-irányelvvel, és ez jogi szempontból átfedést hozna 
létre.

Módosítás 131
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) helyhez kötött létesítmények

Or. en

Indokolás

A helyhez kötött létesítmények magukban foglalhatják az elektromos ajtókat és lifteket, a 
tartós használatra szánt termékeket, amelyek valamely épület szerkezetének részét képezik, és 
amelyeknek gyakran több biztonsági előírásnak kell megfelelniük. NEM foglalják magukban a 
falra szerelt televíziókat, illetve az inkább ideiglenes jellegű egyéb termékeket.
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Módosítás 132
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) helyhez kötött ipari 
nagylétesítmények;

Or. en

Indokolás

Az összes elektromos és elektronikus berendezésre kiterjedő tág hatály szükségessé teszi a 
kizárt termékek egyértelmű felsorolását, különösen azon termékek vonatkozásában, amelyek 
már más jogszabályok hatálya alá tartoznak. Ezenkívül el kell kerülni a mentesítés iránti 
kérelmek nehezen kezelhető mennyiségének kialakulását, különösen olyan esetekben, amikor a 
hulladékok problémája már megfelelő ellenőrzés alá tartozik.  A 3. cikkre vonatkozó 
javaslatunkban meghatározott, helyhez kötött ipari nagylétesítményeket szakemberek szerelik 
be, kezelik, ellenőrzik és szerelik szét, és nem áll fenn annak a veszélye, hogy az elektromos és 
elektronikus berendezések hagyományos hulladékai közé kerülnek.

Módosítás 133
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) nagyméretű ipari szerszámok;

Or. en

Indokolás

Az összes elektromos és elektronikus berendezésre kiterjedő tág hatály szükségessé teszi a 
kizárt termékek egyértelmű felsorolását, különösen azon termékek vonatkozásában, amelyek 
már más jogszabályok hatálya alá tartoznak. Ezenkívül el kell kerülni a mentesítés iránti 
kérelmek nehezen kezelhető mennyiségének kialakulását, különösen olyan esetekben, amikor a 
hulladékok problémája már megfelelő ellenőrzés alá tartozik.  Nem valószínű, hogy a 3. 
cikkre vonatkozó javaslatunkban meghatározott szerszámok az elektromos és elektronikus 
berendezések hagyományos hulladékai közé kerülnek, valamint ipari környezetben kerül sor 
elhelyezésükre, kezelésükre és szétszerelésükre.
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Módosítás 134
Chris Davies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) helyhez kötött, nagyméretű ipari 
szerszámok;

Or. en

Indokolás

A helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok olyan árucikkek, amelyeket szakemberek 
szerelnek majd le, és amelyeket újrahasznosítanak. Egyáltalán nem tartoznak az elektromos és 
elektronikus berendezések szokásos hulladékai közé.

Módosítás 135
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) a kutatás és fejlesztés céljából a 
Közösségben gyártott vagy importált 
berendezések, valamint fejlesztési 
eszközök;

Or. en

Indokolás

A fejlesztési eszközök olyan berendezések, amelyeket nem különálló működési vagy 
forgalmazási egységként való piaci forgalmazásra szánnak, és ezeket nem is forgalmazzák 
önálló árucikként. Amint azonban forgalomba hozott késztermék válik belőlük, ezen irányelv 
rendelkezései vonatkoznának rájuk. Az ezen irányelvben foglalt rendelkezések nem 
jelenthetnek terhet az EU-n belüli kutatás, fejlesztés és innováció számára. Következésképpen 
az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos kutatást és fejlesztést (pl. a kis 
sorozatban beszerelt prototípusokat) az 1907/2006/EK REACH-rendeletben foglaltakhoz 
hasonló rendelkezések révén továbbra is ki kell zárni az irányelv hatálya alól.
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Módosítás 136
Chris Davies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a kutatás és fejlesztés céljából a 
Közösségben gyártott vagy importált 
berendezések.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy az innováció véletlenül se kerüljön hátrányos helyzetbe.

Módosítás 137
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a kutatás és fejlesztés céljából a 
Közösségben gyártott vagy importált 
berendezések.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályának az összes elektromos és elektronikus berendezésre – többek között a 
kutatásra és fejlesztésre szolgáló eszközökre (pl. a kis sorozatban beszerelt prototípusokra) –
való kiterjedés céljából tervezett kitágítása akadályozná az EU-n belüli innovációt, 
következésképpen az EU-n kívüli kutatásnak és fejlesztésnek kedvezne.  Az elektromos és 
elektronikus berendezésekkel kapcsolatos kutatást és fejlesztést az 1907/2006/EK REACH-
rendelethez hasonlóan továbbra is ki kell zárni az irányelv hatálya alól.
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Módosítás 138
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) a kutatási és fejlesztési célra gyártott 
berendezések, például a nem forgalomba 
hozatalra szánt, kis sorozatban gyártott 
prototípusok.

Or. fr

Indokolás

Az irányelv alkalmazási köréből ki kell zárni bizonyos kutatási és fejlesztési célú 
berendezéseket (orvosi eszközök prototípusai, például szívritmus-szabályozók vagy infúziós 
pumpák), amelyeket nem kívánnak forgalomba hozni, de alapvető fontossággal bírnak az 
innovációban. E rendelkezés szintén hatályos az 1907/2006/EK rendeletben (REACH).

Módosítás 139
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ce) a 2006. július 1-je előtt forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések javításához vagy 
újrahasználatához, funkcionális 
frissítéséhez vagy képességei fokozásához, 
illetve az olyan elektromos és elektronikus 
berendezésekhez felhasznált 
cserealkatrészek, amelyek mentességet 
élveznek és a mentesség lejárta előtt 
hozták forgalomba őket. Ez az ezen 
irányelv 4. cikkében részletesen 
meghatározott konkrét kategóriákra 
vonatkozó, fokozatosan bevezetendő 
rendelkezésekre is érvényes. 
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Or. en

Indokolás

A jogi átláthatóság javítása érdekében a cserealkatrészek kizárását a 4. cikkből a 2. cikkbe 
kell visszahelyezni.

Módosítás 140
Chris Davies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a 2006. július 1-je előtt forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések javításához vagy 
újrahasználatához, illetve az olyan 
elektromos és elektronikus 
berendezésekhez felhasznált 
cserealkatrészek, amelyek mentességet 
élveznek és a mentesség lejárta előtt 
hozták forgalomba őket.

Or. en

Indokolás

A visszaható erejű követelmények bevezetésének megakadályozása.

Módosítás 141
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) nem elektromos és elektronikus 
fogyóeszközök és tartozékok.

Or. en
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Indokolás

A jogszabály soha nem törekedett arra, hogy magába foglalja a nyomtatótintát vagy az 
elektromos szerszámokban lévő szegeket.  Ezt pontosítani kell.

Módosítás 142
Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Pilar Ayuso, Bill Newton Dunn, Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca)a közüzemi, kereskedelmi és lakossági
felhasználásra szánt elektromos áram 
termelésére szolgáló, meghatározott 
helyen állandó felhasználás céljából 
tervezett, összeállított és beüzemelt
rendszerben használt fotovoltaikus 
napkollektorokra;

Or. fr

Indokolás

A fotovoltaikus napkollektorokra vonatkozó speciális mentesség azért szükséges, mert 
lehetővé teszi e technológia hosszú távú fejlődését, amelynek előnyei a környezet 
szempontjából jelentősek. E technológia fokozottabb használata lényeges mértékben segíti 
majd az EU-t a megújuló energiák terén 2020-ra kitűzött célja elérésében. E módosítás 
egyértelműen megkülönbözteti a napi fogyasztási cikkekben használt fotovoltaikus napenergia 
technikát, mely cikkekre e mentesség nem fog vonatkozni.

Módosítás 143
Richard Seeber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) valamennyi nem elektromos, illetve 
nem elektronikus felszerelés és 
fogyóeszköz, mint például 
csiszolóanyagok, fűrészlapok, 
porszívózsákok stb.
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Or. de

Indokolás

A csiszolóanyagok és ehhez hasonlók nem tartoznak a veszélyes anyagok használatának 
korlátozásáról szóló hatályos irányelv hatálya alá. Nem tartalmaznak semmilyen a III. és IV. 
mellékletben (4. cikk (7) bekezdés) felsorolt anyagot, ezért ezeknek az anyagoknak a 
csökkentése szempontjából nem mérvadóak. Legtöbbször azonban állandó jelleggel hozzá 
vannak kötve egy elektromos berendezéshez, és ezért ezeket kifejezetten ki kell venni az 
irányelv hatálya alól. A használat során elfogynak és azokat így újra kell cserélni. A 
hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések begyűjtése és újrafeldolgozása 
szempontjából ezért nincs jelentőségük. 

Módosítás 144
Chris Davies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cd) megújuló energiát termelő 
technológiák, amelyeket olyan 
rendszerben szándékoznak alkalmazni, 
amelyet egy meghatározott helyen való 
tartós használatra terveztek, szereltek 
össze és üzemeltek be közüzemi, 
kereskedelmi és lakossági felhasználás 
céljából történő energiatermeléshez;

Or. en

Indokolás

A megújulóenergia-ágazat fejlődése szempontjából fontos a szabályozás stabilitása. Az, hogy 
jelenleg az RoHS-irányelv hatálya alá tartozik, a megújuló energiákkal kapcsolatos uniós 
stratégia gyengítésének veszélyével jár.
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Módosítás 145
Chris Davies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Bizottság legkésőbb 2014. december 
31-ig jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
megvizsgálja az irányelv hatályát, 
figyelembe véve a 2. cikk (3) bekezdésében 
és a VI. mellékletben említett, jelenleg 
mentességet élvező berendezések 
bevonásának lehetőségét.

Or. en

Indokolás

Bár most lehetséges rendelkezéseket hozni a mentességekre vonatkozóan, a jogszabály 
hatályát a megfelelő hatásvizsgálatok elvégzését követő felülvizsgálatnak kell alávetni.

Módosítás 146
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az irányelv hatályának 
megváltoztatásához az érintett felekkel –
többek között az iparággal és a civil 
társadalommal – való konzultációt követő, 
alapos és reprezentatív, uniós szintű 
hatásvizsgálat szükséges.

Or. en

Indokolás

Az ezen irányelv hatályával kapcsolatos változtatások jelentős következményekkel járnak az 
érintett termékekre és ágazatokra nézve, éppen ezért a változtatások végrehajtása előtt 
hatásvizsgálatra van szükség.  Az érintett ágazatokkal és a civil társadalmi szervezetekkel, 
például a nem kormányzati környezetvédelmi szervezetekkel konzultációt kell folytatni többek 
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között azért, hogy a döntések az említett csoportok tényleges hozzájárulásán alapuljanak.

Módosítás 147
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az irányelv hatályának 
megváltoztatásához az érintett felekkel való 
konzultációval együtt alapos és 
reprezentatív, uniós szintű hatásvizsgálat 
szükséges.

Or. en

Indokolás

Az új jogszabályi keret és a jobb szabályozás általános elveivel összhangban az érdekeltekkel 
való konzultációkat is magában foglaló, a RoHS-irányelv hatálya kiterjesztésének 
következményeit értékelő, alapos hatásvizsgálatot kell végezni. Korábban a 2002/95/EK 
irányelvben az orvostechnikai eszközökkel, valamint a felügyeleti és vezérlő eszközökkel 
kapcsolatban alkalmazott megközelítéssel összhangban a mentességekre is kiterjedő 
hatásvizsgálatot kell elvégezni annak elérése érdekében, hogy a RoHS-irányelv hatályának 
bármilyen elfogadott módosítása gördülékenyen menjen végbe.

Módosítás 148
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az ezen irányelvből való kizárástól 
eltekintve a gazdasági szereplők minden 
szükséges intézkedést megtesznek annak 
érdekében, hogy a IV. mellékletben 
felsorolt, az elektromos és elektronikus 
berendezésekhez felhasznált anyagokban 
és alkatrészekben megtalálható 
anyagoknak való kitettséget mind a 
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fogyasztók és a munkavégzők, mind a 
környezet számára a műszakilag és 
gyakorlatilag megvalósítható 
legalacsonyabb szintre csökkentsék.

Or. en

Indokolás

Egyértelműen ki kell jelenteni, hogy az irányelv hatálya alóli kizárás nem menti fel a 
gazdasági szereplőket azon kötelezettség alól, hogy az ezen anyagoknak való kitettséget a 
teljes életciklus során csökkentsék.

Módosítás 149
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „elektromos és elektronikus 
berendezések”: olyan berendezések, 
amelyek megfelelő működéséhez 
elektromos áram vagy elektromágneses 
mező szükséges, valamint az elektromos 
áram vagy elektromágneses mező 
generálására, átalakítására és mérésére 
szolgáló olyan berendezések, amelyeket 
váltóáram mellett legfeljebb 1000 V, 
egyenáram mellett pedig legfeljebb 1500 V 
feszültségre terveztek;

a) „elektromos és elektronikus 
berendezések”: olyan berendezések, 
amelyek megfelelő működéséhez 
elektromos áram vagy elektromágneses 
mező szükséges, valamint az elektromos 
áram vagy elektromágneses mező 
generálására, átalakítására és mérésére 
szolgáló olyan berendezések, amelyek a 
RoHS-irányelv mellékletében 
meghatározott kategóriákba tartoznak, és
amelyeket váltóáram mellett legfeljebb 
1000 V, egyenáram mellett pedig 
legfeljebb 1500 V feszültségre terveztek.
Az elektromos áramtól való függőség azt 
jelenti, hogy a berendezésnek elsődleges 
energiaforrásként villamos energiára van 
szüksége alapvető funkciójának 
ellátásához. 

Or. en

Indokolás

A többi uniós jogszabállyal való nagyobb összhang biztosítása érdekében a RoHS-irányelvnek 
hivatkoznia kell a „helyhez kötött létesítmények”-nek az elektromágneses összeférhetőségről 
szóló 2004/108/EK irányelvben megadott fogalommeghatározására.  A helyhez kötött 
létesítmények közé tartoznak a petrokémiai, gépkocsigyártó, gyógyszerészeti, anyagmozgató, 
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energiatermelő, víztisztító, papírgyártó üzemek, illetve bizonyos elektromos létesítmények.  

Módosítás 150
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „elektromos és elektronikus 
berendezések”: olyan berendezések, 
amelyek megfelelő működéséhez 
elektromos áram vagy elektromágneses 
mező szükséges, valamint az elektromos 
áram vagy elektromágneses mező 
generálására, átalakítására és mérésére 
szolgáló olyan berendezések, amelyeket 
váltóáram mellett legfeljebb 1000 V, 
egyenáram mellett pedig legfeljebb 1500 V
feszültségre terveztek;

a) „elektromos és elektronikus 
berendezések”: olyan berendezések, 
amelyek megfelelő működéséhez 
elektromos áram vagy elektromágneses 
mező szükséges, valamint az elektromos 
áram vagy elektromágneses mező 
generálására, átalakítására és mérésére 
szolgáló olyan berendezések, amelyek ezen 
irányelv IA. mellékletében meghatározott 
kategóriákba tartoznak, és amelyeket 
váltóáram mellett legfeljebb 1000 V, 
egyenáram mellett pedig legfeljebb 1500 V 
feszültségre terveztek. Az elektromos 
áramtól való függőség azt jelenti, hogy a 
berendezésnek elsődleges 
energiaforrásként villamos energiára van 
szüksége alapvető funkciójának 
ellátásához. 

Or. en

Indokolás

A „függő” fogalmát a Bizottság útmutatójának (GYIK) megfelelően tisztázni kell.

Módosítás 151
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „elektromos és elektronikus a) „elektromos és elektronikus 
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berendezések”: olyan berendezések, 
amelyek megfelelő működéséhez 
elektromos áram vagy elektromágneses 
mező szükséges, valamint az elektromos 
áram vagy elektromágneses mező 
generálására, átalakítására és mérésére 
szolgáló olyan berendezések, amelyeket 
váltóáram mellett legfeljebb 1000 V, 
egyenáram mellett pedig legfeljebb 1500 V 
feszültségre terveztek;

berendezések”: olyan berendezések, 
amelyek megfelelő működéséhez 
elektromos áram vagy elektromágneses 
mező szükséges, valamint az elektromos 
áram vagy elektromágneses mező 
generálására, átalakítására és mérésére 
szolgáló olyan berendezések, amelyeket 
váltóáram mellett legfeljebb 1000 V, 
egyenáram mellett pedig legfeljebb 1500 V 
feszültségre terveztek. Az elektromos 
áramtól való függőség azt jelenti, hogy a 
berendezésnek energiaforrásként villamos 
energiára van szüksége alapvető 
funkciójának ellátásához. 

Or. en

Indokolás

Pontosabban meg kell határozni a „elektromos és elektronikus berendezések”-nek tekintett 
készülékeket. A módosítás megkülönbözteti azon készülékeket, amelyek működéséhez villamos 
energiára van szükség, valamint azokat, amelyek villamos energia nélkül is el tudják látni 
alapvető funkciójukat.

Módosítás 152
Chris Davies, Dirk Sterckx

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „gyártó”: minden olyan természetes 
vagy jogi személy, aki elektromos vagy 
elektronikus berendezést gyárt, illetőleg 
saját neve vagy védjegye alatt ilyen 
berendezést terveztet vagy gyártat;

b) „gyártó”: minden olyan természetes 
vagy jogi személy, aki elektromos vagy 
elektronikus berendezést gyárt, illetőleg 
saját neve vagy védjegye alatt ilyen 
berendezést terveztet vagy gyártat vagy 
ilyen terméket forgalmaz;

Or. en

Indokolás

Mivel a RoHS-irányelv jelenlegi átdolgozásához a 756/2008/EK rendelet szolgál hivatkozási 
alapul, a fogalommeghatározásokat össze kell hangolni a zavarok, illetve az eltérő 
értelmezések elkerülése érdekében.
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Módosítás 153
Chris Davies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) „társadalmi-gazdasági kritériumok”: 
a veszélyes anyagok folyamatos 
alkalmazásához viszonyítva a 
korlátozások vagy helyettesítések 
előírásának – az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolttól eltérő – hatásai. 
A társadalmi-gazdasági kritériumok a 
helyettesítő anyagok megbízhatóságára és 
a helyettesítő anyagok szellemi 
tulajdonjoggal kapcsolatos korlátozásaira 
vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás jogi átláthatóságot biztosít a mentesítési eljárással kapcsolatos 
társadalmi-gazdasági kritériumok alkalmazása tekintetében. Összhangban van a REACH-
rendeletben foglalt társadalmi-gazdasági elemzés során alkalmazott, a REACH-rendelet XVI. 
mellékletében meghatározott társadalmi-gazdasági kritériumok értelmezésével.

Módosítás 154
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) vezetékek, fogyóeszközök és 
tartozékok;

Or. en

Indokolás

A vezetékek, fogyóeszközök és tartozékok felvétele bizonyos területeken igen problematikus 
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lehet, különösen az orvostechnikai eszközök esetében, amelyeknél gyakran alkalmaznak 
vezetékeket és tartozékokat, de nem az elektromos áram biztosításához szükséges kapcsolat 
létrehozására szolgálnak; ezenkívül összhangban van a 3a. cikkel kapcsolatos módosítással, 
amely a következőt mondja ki: „Az elektromos áramtól való függőség azt jelenti, hogy a 
berendezésnek energiaforrásként villamos energiára van szüksége alapvető funkciójának 
ellátásához”, és az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatban használt vezetékek esetében 
gyakran nem erről van szó.

Módosítás 155
Chris Davies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) „helyhez kötött, nagyméretű ipari 
szerszámok”: berendezések, rendszerek, 
késztermékek és/vagy alkatrészek 
kombinációjából álló gépek vagy 
rendszerek, amelyeket szakemberek egy 
adott helyen üzemelnek be ipari gépekbe 
vagy ipari létesítménybe egy konkrét 
feladat ellátása érdekében;

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottságnak a RoHS-irányelvvel kapcsolatos, „Gyakran Ismételt Kérdések” című 
dokumentumában alkalmazott fogalommeghatározás.

Módosítás 156
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „homogén anyag”: olyan anyag, 
amelynek összetétele mindenütt egységes, 
és amely mechanikus úton nem bontható 
több anyagra, vagyis amelynek összetevőit 
elvben nem lehet mechanikus eszközökkel 

l) „homogén anyag” lehet:
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– például szétcsavarozással, vágással, 
zúzással, őrléssel vagy csiszolással –
különválasztani;

- olyan anyag, amely csupán egyetlen 
anyagféleségből áll
- több anyagféleség kombinációja, amely 
mechanikus úton nem bontható több 
anyagra, kivéve a felületi bevonatokat; 
vagy
- felületi bevonat; vagy
- kis alkatrészek vagy legfeljebb 4 mm³ 
nagyságú anyagok 

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározás fontos annak biztosításához, hogy a mintavétellel és a vizsgálattal 
kapcsolatban megvalósuljon a jogbiztonság. A jogbiztonság biztosítása érdekében külön 
meg kell határozni, mit jelent az, hogy „mechanikus úton bontható”.

Módosítás 157
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) „mechanikus úton bontható”: olyan 
anyag, amely elvileg mechanikai úton –
például szétcsavarozással, vágással, 
zúzással, őrléssel vagy csiszolással –
szétválasztható

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározás fontos annak biztosításához, hogy a mintavétellel és a vizsgálattal 
kapcsolatban megvalósuljon a jogbiztonság. A jogbiztonság biztosítása érdekében külön 
meg kell határozni, mit jelent az, hogy „mechanikus úton bontható”.
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Módosítás 158
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) „mechanikus úton bontható”: olyan 
anyag, amely elvileg mechanikai úton –
például szétcsavarozással, vágással, 
zúzással, őrléssel vagy csiszolással –
szétválasztható;

Or. en

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás pontosítja a „homogén anyag” meghatározását

Módosítás 159
Jill Evans

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) „nanoanyag”: olyan mesterségesen 
előállított anyag, amely belső 
szerkezetének vagy felszínének egy vagy 
több mérete nem haladja meg a 100 nm 
tartományt, illetve különálló funkcionális 
részekből áll, amelyek közül több nem 
haladja meg a 100 nm tartományt, 
beleértve a struktúrákat, 
agglomerátumokat vagy aggregátumokat, 
amelyek nagysága meghaladhatja a 100 
nm tartományt, de megtartják a 
nanoléptékre jellemző tulajdonságokat.
A nanoléptékre jellemző tulajdonságok 
közé tartoznak a következők:
i. az érintett anyagok nagy fajlagos 
felületével kapcsolatos tulajdonságok 
és/vagy
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ii. ugyanazon anyag nem 
nanoformájának tulajdonságaitól eltérő 
különleges fizikai-kémiai tulajdonságok.

Or. en

Indokolás

Be kell vezetni a nanoanyagok fogalmának meghatározását. Ez fogalommeghatározás 
megegyezik az új élelmiszerekről szóló rendelettel összefüggésben mindhárom intézmény által 
elfogadott meghatározással.

Módosítás 160
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) „nanoanyag”: olyan mesterségesen 
előállított anyag, amely belső 
szerkezetének vagy felszínének egy vagy 
több mérete nem haladja meg a 300 nm 
tartományt, illetve különálló funkcionális 
részekből áll, amelyek közül több nem 
haladja meg a 300 nm tartományt, 
beleértve a struktúrákat, 
agglomerátumokat vagy aggregátumokat, 
amelyek nagysága meghaladhatja a 300 
nm tartományt, de megtartják a 
nanoléptékre jellemző tulajdonságokat:
i. az érintett anyagok nagy fajlagos 
felületével kapcsolatos tulajdonságok;
ii. ugyanazon anyag nem 
nanoformájának tulajdonságaitól eltérő 
különleges fizikai-kémiai tulajdonságok.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az egyes nanoanyagok címkézésére és a nanoanyagokkal kapcsolatos potenciális 
jövőbeni rendelkezésekre, a lehető legmagasabb szintű fogyasztóvédelem biztosításához 
szükséges a nanoanyag fogalmának átfogó meghatározása.  Ennek széles tartományt (300nm-
ig), az adott anyagok sajátos nanotulajdonságait kell figyelembe vennie, valamint magában 
kell foglalnia az agglomerátumokat és aggregátumokat.
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Módosítás 161
Jill Evans

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) „fogyóeszköz”: bármiféle olyan, egy 
vagy több elektromos vagy elektronikus 
részt tartalmazó részegység, amely 
szükséges az elektromos vagy elektronikus 
berendezés működéséhez, illetve amely 
nem képes az elektromos vagy
elektronikus berendezés nélkül működni; 

Or. en

(A 26. módosítás helyébe lép.)

Indokolás

Mivel az elektromos vagy elektronikus berendezések, valamint a fogyóeszközök kölcsönösen 
függnek egymástól, a fogyóeszközöknek is szerepelniük kell az irányelvben, annál is inkább, 
mert rendszerint rövidebb az élettartamuk, így hamarabb válnak hulladékká, mint az 
elektromos vagy elektronikus berendezések. Ezért van szükség egy fogalommeghatározás 
beillesztésére. A fogalommeghatározás az elektromos/elektronikus részekkel rendelkező 
egységekre korlátozódik. Ennélfogva magában foglalná például a nyomtatópatronokat, de 
nem terjedne ki a CD-kre, a nyomtatópapírra, a mosogatógépekhez való mosogatóporra vagy 
a fúrófejekre.

Módosítás 162
Christofer Fjellner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) „helyhez kötött létesítmény”: az
elektromágneses összeférhetőségről szóló 
2004/108/EK irányelv 2. cikkének c) 
pontja szerinti, helyhez kötött létesítmény, 
amelyet állandó, előre meghatározott 
helyen való használat céljával szerelnek 
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össze és üzemelnek be.

Or. en

Indokolás

A többi uniós jogszabállyal való összhang biztosítása érdekében az RoHS-irányelvnek 
hivatkoznia kell a „helyhez kötött létesítmények”-nek az elektromágneses összeférhetőségről 
szóló 2004/108/EK irányelvben megadott fogalommeghatározására.  A gyárakban és az 
ipari eljárások során alkalmazott ipari berendezések nem tartozhatnak a jogszabály hatálya 
alá, mivel a Bizottság nem tartotta lényegesnek környezeti jelentőségüket.
A „késztermék”-nek a gyakran ismételt kérdéseket (GYIK) tartalmazó dokumentumban 
szereplő fogalommeghatározását be kell építeni, mert elősegíthetné a hatály megfelelőbb 
meghatározását, valamint így elkerülhető lenne a részekkel és alkatrészekkel kapcsolatos 
bizonytalanság kialakulása. 

Módosítás 163
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A többi uniós jogszabállyal való nagyobb összhang biztosítása érdekében a RoHS-irányelvnek 
hivatkoznia kell a „helyhez kötött létesítmények”-nek az elektromágneses összeférhetőségről 
szóló 2004/108/EK irányelvben megadott fogalommeghatározására.  A gyárakban és az ipari 
eljárások során alkalmazott ipari berendezések nem tartozhatnak a jogszabály hatálya alá: 
először is a Bizottság előkészítő tanulmányaiban környezeti jelentőségüket nem tartották 
lényegesnek, másodszor pedig az ilyen berendezések végül nem kerülnek a települési 
hulladékok közé.
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Módosítás 164
Chris Davies, Holger Krahmer, Dirk Sterckx

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy minden tagállam ugyanúgy értelmezze a „helyhez kötött 
létesítmény” fogalmát, be kell építeni egy fogalommeghatározást. Ezt a 
fogalommeghatározást az elektromágneses összeférhetőségről szóló (2004/108/EK) irányelv 
tartalmazza.

Módosítás 165
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) „helyhez kötött létesítmény”: az 
elektromágneses összeférhetőségről szóló 
2004/108/EK irányelv 2. cikkének c) pontja 
szerinti, helyhez kötött létesítmény, amelyet 
állandó, előre meghatározott helyen való 
használat céljával szerelnek össze és 
üzemelnek be;

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság növelése érdekében be kell vezetni a Bizottság „Gyakran Ismételt Kérdések” 
című dokumentumában szereplő útmutatást.
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Módosítás 166
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pb) „késztermék”: minden olyan eszköz 
vagy berendezés-részegység, amelynek 
közvetlen funkciója van, saját házzal, 
valamint adott esetben a 
végfelhasználóknak szánt portokkal és 
kapcsolódásokkal rendelkeznek. 
„Közvetlen funkció”: az alkatrész vagy a 
késztermék olyan funkciója, amely 
megfelel a gyártó által a 
végfelhasználóknak szóló használati 
utasításban meghatározott alkalmazásnak. 
E funkció elérése a bárki által elvégezhető, 
egyszerű szerelésen vagy összekapcsoláson 
kívül nem igényel továbbiakat.

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság növelése érdekében be kell vezetni a Bizottság „Gyakran Ismételt Kérdések” 
című dokumentumában szereplő útmutatást.

Módosítás 167
Jill Evans

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pb) „tartozék”: minden olyan, egy vagy 
több elektromos vagy elektronikus részt 
tartalmazó, elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásra 
tervezett részegység, amely nem szükséges 
az elektromos vagy elektronikus 
berendezés működéséhez, amely viszont 
nem képes az elektromos vagy 
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elektronikus berendezés nélkül működni;

Or. en

(A 27. módosítás helyébe lép.)

Indokolás

A RoHS-irányelvnek a tartozékokat is magában kell foglalnia. Ezért van szükség a 
fogalommeghatározás beillesztésére. A fogalommeghatározás az elektromos/elektronikus 
részekkel rendelkező egységekre korlátozódik. Ezért magában foglalná a digitális kamerák 
különálló lencséit, nem terjedne ki azonban a kamera, illetve a lencsék tárolására szolgáló 
táskára.

Módosítás 168
Chris Davies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) „tartozék”: bármiféle különálló, az 
elektromos és elektronikus 
berendezésekkel együtt a működéshez, az 
áramszolgáltatáshoz vagy a felhasználó, 
valamint az elektromos és elektronikus 
berendezések közötti kapcsolathoz 
használatos, elektromos részegység.

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt fogalommeghatározás azzal a veszéllyel jár, hogy kiterjed az 
elektromos és elektronikus berendezések belsejében lévő, nem elektromos részekre, például a 
papírra. Az itt javasolt meghatározás nem terjed ki a papírra, magában foglalja azonban a 
telefontöltőket és a számítógépekhez használt egereket.
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Módosítás 169
Jill Evans

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pc) „elektromos vagy elektronikus rész”: 
különálló funkciót betöltő bármilyen 
részegység, amely legalább két 
csatlakozóvezetékkel vagy fémbetéttel
rendelkezik, amely része az elektromos
áramkörnek;

Or. en

Indokolás

Mivel a „fogyóeszközök” és a „tartozékok” fogalmának újonnan bevezetett meghatározása az 
„elektromos vagy elektronikus rész” tartalmazását említi, meg kell adni az e részekre 
vonatkozó meghatározást.

Módosítás 170
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pc) „szállítóeszköz”: legalább két kerékkel 
rendelkező, személy- vagy áruszállításra 
használt jármű, például repülőgép, hajó, 
vonat, villamos, autóbusz, tehergépkocsi 
és személyautó;

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározás azért szükséges, mert a 2. cikk bevezeti a „szállítóeszközök” 
kizárását.
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Módosítás 171
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – p d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pd) „helyhez kötött ipari 
nagylétesítmény”: különböző típusú 
készülékek, illetve adott esetben egyéb 
eszközök egyedi kombinációja, amelyeket 
állandó, előre meghatározott helyen, ipari 
környezetben való használat céljával 
szerelnek össze és üzemelnek be, és 
amelyeket az épület vagy az épület egy 
részének lebontása nélkül nem lehet 
eltávolítani;

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározás azért szükséges, mert a 2. cikk bevezeti a „helyhez kötött ipari 
nagylétesítmények” kizárását.

Módosítás 172
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – p e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pe) „nagyméretű ipari szerszámok”: olyan 
gépek vagy rendszerek, amelyeket 
kizárólag ipari használatra terveztek. E 
szerszámok üzembe helyezését a gyártó, a 
felhasználó, a gyártó képviselője által 
alkalmazott hozzáértő személyzet vagy 
kizárólag az üzembe helyezésért felelős 
más szakemberek végzik el. A 
szakemberek a szerszámok használatának 
ideje alatt állandó jelleggel a helyszínen
tartózkodnak.
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Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározás azért szükséges, mert a 2. cikk bevezeti a „nagyméretű ipari 
szerszámok” kizárását.

Módosítás 173
Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) „helyhez kötött ipari 
nagylétesítmény”: különböző típusú 
készülékek, illetve adott esetben egyéb 
eszközök egyedi kombinációja, amelyeket 
állandó, előre meghatározott helyen, ipari 
környezetben való használat céljával 
szerelnek össze és helyeznek üzembe, 
beleértve a fűtőberendezéseket, és 
amelyeket az épület vagy az épület egy 
részének lebontása nélkül rendszerint 
nem lehet eltávolítani;

Or. en

Indokolás

A helyhez kötött ipari nagylétesítmény fogalmának egyértelmű meghatározására is szükség 
van.

Módosítás 174
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – p f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pf) „fejlesztési eszközök”: többek között az 
értékeléshez, validáláshoz, 
demonstrációhoz illetve fejlesztéshez és 
minták tervezéséhez használt táblák és 
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rendszerek, amelyeket nem szánnak 
különálló működési vagy forgalmazási 
egységként való piaci forgalmazásra;

Or. en

Indokolás

A fogalommeghatározás azért szükséges, mert a 2. cikk bevezeti a „fejlesztési eszközök” 
kizárását.

Módosítás 175
Åsa Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) „nanoanyagok": minden olyan 
mesterségesen előállított anyag, amelyben 
megváltoztatták a részecskeméretet.

Or. sv

Indokolás

Mivel a nanoanyagok említésre kerülnek az irányelvben, hasznos a fogalommeghatározás 
felvétele.

Módosítás 176
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) „helyes működés”: a legtöbb energiát 
felhasználó funkció működése

Or. pl
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Indokolás

E meghatározás alapján könnyű lesz azonosítani az elektromos vagy elektronikus 
berendezések hulladékait. Megszünteti a téves értelmezés lehetőségét, és megoldja az olyan 
hibrid berendezések problémáját, amelyek nem közvetlenül árammal működnek, de vannak 
támogató elektronikus elemeik. Ezenfelül a 3a. cikk alapján olyan berendezés is lesz az 
irányelvben, amelynek működési rendeltetése közvetlenül az elektromos áram és az 
elektromágneses mezők termelésének és mérésének transzferálása. 

Módosítás 177
Bogusław Sonik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pb) az „A” típusú kivétel a 4. cikk (1) 
bekezdésben meghatározott tiltás alól 
mentesített alkalmazások azon kivételeit 
jelenti, amelyekhez vagy nem léteznek, 
vagy nem terjedtek el olyan műszaki 
megoldások, amelyekkel a helyettesítő 
alkotórész használatával ugyanolyan 
minőségű terméket lehet előállítani.

Or. pl

Módosítás 178
Bogusław Sonik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pc) A „B” típusú kivétel a 4. cikk (1) 
bekezdésben meghatározott tiltás alól 
mentesített alkalmazások azon kivételeit 
jelenti, amelyek alkotórészei esetében nem 
léteznek olyan fizikai, vagy fizikai-kémiai 
lehetőségek, amelyekkel ugyanolyan 
minőségű anyag gyártási technológiáját ki 
lehetne dolgozni.
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Or. pl

Indokolás

A kivételek típusainak bevezetése lehetővé teszi, hogy az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontja és 
az 5. cikk (1) bekezdésének bb) pontja módosításaiban egyesíthető legyen az irányelv 
kivételeinek táblázata a kivételek egyedi számozásának megőrzésével. A kivételek 
számozásának megőrzése fontos a vállalkozók számára, mert lehetővé teszi, hogy elkerüljék a 
dokumentáció hozzáigazításának felesleges költségeit. A kivételtípusok bevezetése lehetővé 
teszi a kivételek könnyű megkülönböztetését tisztán műszaki kivételekre, ahol a vállalkozóknak 
a technológia alkalmazásával vannak problémái, illetve tisztán fizikai kivételekre, ahol a 
vállalkozók az alkotórészek tulajdonságaival küzdenek.

Módosítás 179
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalomba hozott elektromos és 
elektronikus berendezések – beleértve a 
javításukhoz vagy újrahasználatukhoz 
felhasznált cserealkatrészeket is – ne 
tartalmazzák a IV. mellékletben felsorolt 
anyagokat.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalomba hozott elektromos és 
elektronikus berendezések – beleértve a 
javításukhoz vagy újrahasználatukhoz 
felhasznált cserealkatrészeket, a 
vezetékeket, fogyóeszközöket és 
tartozékokat, valamint a funkcionális 
frissítéshez vagy a képességek 
fokozásához szükséges részeket is – ne 
tartalmazzák a IV. melléklet A. részében
felsorolt anyagokat.

Or. en

(A 28. módosítás helyébe lép.)

Indokolás

E módosítás annak a következménye, hogy az irányelv hatálya kifejezetten kiterjed a 
vezetékekre, fogyóeszközökre és a tartozékokra. Ezenkívül az irányelvet a funkcionális 
frissítéshez vagy a képességek fokozásához szükséges részekre is alkalmazni kell. A IV. 
mellékletben külön szakaszban kell határidőt biztosítani az új korlátozások alkalmazására.
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Módosítás 180

Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalomba hozott elektromos és 
elektronikus berendezések – beleértve a 
javításukhoz vagy újrahasználatukhoz 
felhasznált cserealkatrészeket is – ne 
tartalmazzák a IV. mellékletben felsorolt 
anyagokat.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalomba hozott elektromos és 
elektronikus berendezések – beleértve a 
javításukhoz vagy újrahasználatukhoz,
funkcionális frissítésükhöz vagy 
képességeik fokozásához felhasznált 
cserealkatrészeket is – ne tartalmazzák a 
IV. melléklet A. részében felsorolt 
anyagokat.

Or. en

Indokolás

E módosítás megegyezik az előadó 28. módosításával. Itt azért ismételjük meg, hogy a IV. 
melléklet A. és B. részébe külön szakaszt vezessünk be. 

Módosítás 181
Jill Evans

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalomba hozott elektromos és 
elektronikus berendezések – beleértve a 
javításukhoz vagy újrahasználatukhoz 
felhasznált cserealkatrészeket, a 
vezetékeket, fogyóeszközöket és 
tartozékokat, valamint a funkcionális 
frissítéshez vagy a képességek 
fokozásához szükséges részeket is – ne 
tartalmazzák a IV. melléklet B. részében 
felsorolt anyagokat.
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Or. en

(A 29. módosítás helyébe lép.)

Indokolás

A IV. mellékletben külön szakaszban kell határidőt biztosítani az új korlátozások 
alkalmazására.

Módosítás 182
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalomba hozott elektromos és 
elektronikus berendezések – beleértve a 
javításukhoz vagy újrahasználatukhoz, 
funkcionális frissítésükhöz vagy 
képességeik fokozásához felhasznált 
cserealkatrészeket is – ne tartalmazzák a 
IV. melléklet B. részében felsorolt 
anyagokat.

Or. en

Indokolás

E módosítás megegyezik az előadó 29. módosításával. Itt azért ismételjük meg, hogy a IV. 
melléklet A. és B. részébe külön szakaszt vezessünk be. 

Módosítás 183
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok biztosítják, hogy a IVa. 
mellékletben felsorolt anyagokat 
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tartalmazó elektromos és elektronikus 
berendezéseket a 6. cikk (1) bekezdésének 
új 3a. francia bekezdése alapján 
kidolgozandó módszer szerint címkézzék.

Or. en

Indokolás

Az Öko-Institut előkészítő tanulmánya bizonyos anyagok esetében címkézést javasolt. 
Amennyiben a címkézés fejleszti az újrahasznosíthatóságot, valamint az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak kezelése során növeli a biztonságot, továbbá 
hozzájárul a fogyasztók tájékoztatásához, figyelembe kell venni ezt a lehetőséget. Biztosítani 
kell az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények 
megállapításának kereteiről szóló 2005/32/EK irányelvvel való optimális kapcsolatot. E 
módosítás a 6. cikk (1) bekezdésének új 3a. francia bekezdésére és az új IV. mellékletre 
vonatkozó módosításhoz kapcsolódik.

Módosítás 184
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 
következők javításához vagy 
újrahasználatához felhasznált 
cserealkatrészekre:

törölve

a) 2006. július 1. előtt forgalomba hozott 
elektromos vagy elektronikus eszközök;
b) 2014. január 1. előtt forgalomba hozott 
orvostechnikai eszközök;
c) 2016. január 1. előtt forgalomba hozott 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök;
d) 2014. január 1. előtt forgalomba hozott 
felügyeleti és vezérlő eszközök;
e) 2017. január 1. előtt forgalomba hozott 
ipari felügyeleti és vezérlő eszközök;
f) korábban mentességet élvező és még a 
mentesség hatályvesztése előtt forgalomba 
hozott elektromos vagy elektronikus 
eszközök.

Or. en



PE439.865v01-00 72/80 AM\808689HU.doc

HU

Indokolás

A jogbiztonság miatt erre a 2. cikknek kell kiterjednie, ahogy az a mi javaslatainkban is 
szerepel. 

Módosítás 185
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 
következők javításához vagy 
újrahasználatához felhasznált 
cserealkatrészekre:

törölve

a) 2006. július 1. előtt forgalomba hozott 
elektromos vagy elektronikus eszközök;
b) 2014. január 1. előtt forgalomba hozott 
orvostechnikai eszközök;
c) 2016. január 1. előtt forgalomba hozott 
diagnosztikai orvostechnikai eszközök;
d) 2014. január 1. előtt forgalomba hozott 
felügyeleti és vezérlő eszközök;
e) 2017. január 1. előtt forgalomba hozott 
ipari felügyeleti és vezérlő eszközök;
f) korábban mentességet élvező és még a 
mentesség hatályvesztése előtt forgalomba 
hozott elektromos vagy elektronikus 
eszközök.

Or. pl

Indokolás

A fentiek az irányelv egyértelművé tétele érdekében átkerültek a IIIa. mellékletbe, amely az 
irányelv hatálya alóli mentességek körébe eső berendezéseket tartalmazza. 
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Módosítás 186
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 
következők javításához vagy
újrahasználatához felhasznált 
cserealkatrészekre:

4. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 
garanciához vagy a javítás 
támogatásához, vagy az ipari felügyeleti 
és vezérlő eszközök újrakalibrálásához, 
illetve a következők újrahasználatához, 
funkcionális frissítéséhez vagy 
képességeinek fokozásához felhasznált 
cserealkatrészekre:

Or. en

Indokolás

A cserealkatrészekre vonatkozó mentességekre az ipari felügyeleti és vezérlő eszközök 
élettartamának kiterjesztése, valamint a teljesítmény pontosságának az újrakalibrálás révén 
történő fenntartása céljából van szükség. A garancia ideje alatt rendelkezésre bocsátott 
cserealkatrészek, valamint a garanciális idő lejárta utáni támogatás elősegítik az elektromos 
és elektronikus berendezéseknek az első felhasználó részére történő rendelkezésére bocsátását
követő élettartama során történő javítást. A cserealkatrészeket ideiglenesen is alkalmazzák, 
amíg az átmenetileg nem működő ipari felügyeleti és vezérlő eszközöket a pontosság 
fenntartása céljából újrakalibrálják, majd visszaszolgáltatják a felhasználóknak, ezáltal 
minimalizálva az ipari alkalmazások terén az állásidőt.

Módosítás 187
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 
következők javításához vagy
újrahasználatához felhasznált 
cserealkatrészekre:

4. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 
garanciához vagy a javítások 
támogatásához, vagy az ipari felügyeleti 
és vezérlő eszközök újrakalibrálásához, 
illetve a következők újrahasználatához, 
funkcionális frissítéséhez vagy 
képességeinek fokozásához felhasznált 
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cserealkatrészekre:

Or. en

Indokolás

A „nem értékesítési célú” cserékre vonatkozó mentességekre a berendezések élettartama 
meghosszabbításának és pontosságuk újrakalibrálás révén történő fenntartása miatt van 
szükség.

Módosítás 188
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 
következők javításához vagy 
újrahasználatához felhasznált 
cserealkatrészekre:

4. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a
következők javításához vagy 
újrahasználatához felhasznált 
cserealkatrészekre, a vezetékekre, 
fogyóeszközökre és tartozékokra, valamint 
a funkcionális frissítéshez vagy a 
képességek fokozásához szükséges 
részekre:

Or. en

A 30. módosítás helyébe lép. A 4. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosításhoz kapcsolódik.

Indokolás

Ha az általános hatály kiterjed a vezetékekre, fogyóeszközökre és tartozékokra, valamint a 
funkcionális frissítéshez vagy a képességek fokozásához szükséges részekre is, akkor ennek a 
megfelelő mentesség formájában is ki kell fejeződnie.
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Módosítás 189
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 
következők javításához vagy
újrahasználatához felhasznált 
cserealkatrészekre:

4. Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 
garanciához vagy a javítások 
támogatásához, vagy az ipari felügyeleti 
és vezérlő eszközök újrakalibrálásához, 
illetve a következők újrahasználatához, 
funkcionális frissítéséhez vagy 
képességeinek fokozásához felhasznált 
cserealkatrészekre:

Or. en

Indokolás

A „nem értékesítési célú” cserékre vonatkozó mentességekre a berendezések élettartama 
meghosszabbításának és pontosságuk újrakalibrálás révén történő fenntartása miatt van 
szükség.

Módosítás 190
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) B2B berendezések, amelyek révén az 
alkatrészeket 2006. július 1-jét 
megelőzően forgalomba hozott 
berendezésekből szerzik be, és 
amennyiben a pótolt alkatrészek 
újrahasználata nyomon követhető és 
igazolható, az újrafelhasználási eljárás 
előírt normáknak megfelelően 
ellenőrizhető, valamint az alkatrészek 
újrafelhasználásáról egyértelműen 
értesítik a fogyasztót. E mentesség az 
irányelv hatálybalépésétől számított 10 
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évig lenne érvényes.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítására szolgál, hogy a gyártók – különösen a nyomtatókat és fénymásolókat 
gyártók – összegyűjthessék a régi gépek alkatrészeit az újakban való újrafelhasználás 
céljából.  Sok esetben az ilyen gépek alkatrészeinek többsége a szokásos működés során 
jóformán egyáltalán nem használódik el, és újrafelhasználás céljára ugyanúgy megfelel, mint 
az újak.

Módosítás 191
Esther de Lange, Judith A. Merkies, Gerben-Jan Gerbrandy, Peter van Dalen, Kartika 
Tamara Liotard, Ria Oomen-Ruijten

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az (1) bekezdés nem alkalmazható a 
2006. július 1-jét megelőzően forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezésekből visszaszerzett 
cserealkatrészek újrahasználatára, 
amennyiben az újrafelhasználásra 
vállalatok közötti, ellenőrizhető zárt 
csererendszereken belül kerül sor, 
valamint az alkatrészek 
újrafelhasználásáról értesítik a fogyasztót.

Or. en

Indokolás

Az eszközök hatékonyságának biztosítása érdekében az EU-nak még inkább támogatnia kell 
az újrafelhasználást. A jól működő és újrafelhasználható cserealkatrészek idő előtti 
ártalmatlanítása, megsemmisítése vagy helyettesítése csak azért, mert 2006. július 1-jét 
megelőzően hozták őket forgalomba, és nem felelnek meg a RoHS-irányelvben foglalt 
korlátozásoknak, és felesleges környezeti terhet idézne elő. Ha nem engedélyezzük ezt az 
ideiglenes mentességet, az az összes berendezés – többek között a RoHS-irányelvnek 
megfelelő alkatrészek nagy részének – megsemmisítéséhez fog vezetni. Mivel az 
újrafelhasználásra egy zárt csererendszerben kerül sor, ezen alkatrészek elhasználódását 
megfelelően ellenőrzik és kezelik.
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Módosítás 192
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az (1) bekezdés nem vonatkozik az aktív 
beültethető orvostechnikai eszközökre. A 
Bizottság az aktív beültethető 
orvostechnikai eszközöknek a 
rendelkezések hatálya alóli kivonását 
legkésőbb 2020-ig felülvizsgálja 
hatálykiterjesztési javaslat előterjesztése 
céljából.

törölve

Or. pl

Indokolás

A fentiek az irányelv egyértelművé tétele érdekében átkerültek a IIIa. mellékletbe, amely az 
irányelv hatálya alóli mentességek körébe eső berendezésekről szól. 

Módosítás 193
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az (1) bekezdés nem vonatkozik az 
aktív beültethető orvostechnikai 
eszközökre. A Bizottság az aktív 
beültethető orvostechnikai eszközöknek a 
rendelkezések hatálya alóli kivonását 
legkésőbb 2020-ig felülvizsgálja 
hatálykiterjesztési javaslat előterjesztése 
céljából.

5. Az (1) bekezdés nem vonatkozik az 
aktív beültethető orvostechnikai 
eszközökre. A Bizottság az aktív 
beültethető orvostechnikai eszközöknek a 
rendelkezések hatálya alóli kivonását 
legkésőbb 2020-ig felülvizsgálja a 
tudományos és technológiai ajánlásokon 
alapuló, megfelelő biztonságos és 
megbízható alternatívák elérhetőségének 
vizsgálata, valamint hatálykiterjesztési 
javaslat előterjesztése céljából.

Or. en
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Indokolás

Annak garantálására szolgál, hogy ne legyen ellentmondás abban a tekintetben, hogy 
biztosítani kell az aktív beültethető orvostechnikai eszközök elérhetőségét.

Módosítás 194
Jill Evans

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az (1a) bekezdés nem alkalmazandó a
következők javításához vagy 
újrahasználatához felhasznált 
cserealkatrészekre, a vezetékekre, 
fogyóeszközökre és tartozékokra, valamint 
a funkcionális frissítéshez vagy a 
képességek fokozásához szükséges 
részekre:
a) [...*] előtt forgalomba hozott 
elektromos vagy elektronikus eszközök,
b) mentességet élvező és még a mentesség 
hatályvesztése előtt forgalomba hozott 
elektromos vagy elektronikus eszközök.
* ide a hatálybalépéstől számított 42 
hónap eltelte utáni aktuális dátum kerül.

Or. en

(A 32. módosítás helyébe lép.)

Indokolás

Az új korlátozások alkalmazása előtt forgalomba hozott vezetékekre, fogyóeszközökre, 
tartozékokra, valamint az elektromos és elektronikus berendezések cserealkatrészeire vagy a 
mentességet élvező és még a mentesség hatályvesztése előtt forgalomba hozott elektromos és 
elektronikus berendezésekre vonatkozó mentességek az új korlátozások esetében analóg 
módon alkalmazandók.
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Módosítás 195
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni az 
V. és a VI. mellékletben felsorolt 
alkalmazásokra.

6. Az (1) és (1a) bekezdést nem kell 
alkalmazni az V., VI. és VIa. mellékletben 
felsorolt alkalmazásokra.

Or. en

(Figyelmetlenség javítása, ez a módosítás a 33. módosítás helyébe lép. Kapcsolódik a 2. cikk 
(1) bekezdéséhez és a 4. cikk (1a) bekezdéséhez, az I. melléklethez és a VIa. melléklethez fűzött 

módosításokhoz)

Indokolás

A tágabb hatály bevezetéséhez egy külön mellékletre van szükség, amely lehetővé teszi a 4. 
cikk (1) bekezdése szerinti tilalom alól mentesülő alkalmazásokat azon elektromos és 
elektronikus berendezések tekintetében, amelyekre jelenleg nem terjed ki a veszélyes anyagok 
alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv hatálya, mivel nem tartoznak az első 10 
kategória egyikébe sem. Lehetőséget kell biztosítani az (1) bekezdésben javasolt új korlátozás 
alóli mentességekre.

Módosítás 196
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni az 
V. és a VI. mellékletben felsorolt 
alkalmazásokra.

6. Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni az 
V. mellékletben felsorolt alkalmazásokra.

Or. pl

Indokolás

A VI. melléklet az V. mellékletbe került beillesztésre. Indokolatlan volna külön 
kivételjegyzéket fenntartani csak az orvosi berendezések, valamint a felügyeleti és vezérlő 
eszközök számára, mivel a gyártók körében zavart okozhat az eszköz adott csoportba való 
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besorolása. Ezt a módosítást indokolja továbbá a kivételtípusok bevezetése is az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában és 5. cikk (1) bekezdésének bb) pontjában, valamint a tág hatályú 
irányelvet bevezető 2. cikk (1) bekezdésben.


