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Módosítás 197
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha bizonyos anyagok – és különösen a 
III. mellékletben felsorolt anyagok –
felhasználásából olyan, elfogadhatatlan 
kockázat származik az emberi egészségre 
vagy a környezetre nézve, amelyet a 
Közösség szintjén szükséges kezelni, a 
tiltott anyagoknak a IV. mellékletben 
foglalt jegyzékét felül kell vizsgálni az 
1907/2006/EK rendelet 69–72. cikkében 
megállapított eljáráson alapuló módszer 
alkalmazásával.

(7) A Bizottság módosítja a IV. 
mellékletben szereplő tiltott anyagok 
jegyzékét, amennyiben úgy ítéli meg, hogy 
az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékaiban előforduló 
anyag jelenléte – veszélyes jellegéből 
adódóan – olyan kockázatot jelent az 
emberi egészségre vagy a környezetre 
nézve, amelyet nem ellenőriznek kellő 
mértékben, illetve amelyet uniós szinten 
szükséges kezelni.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Az anyagok jövőbeni korlátozásával, 
illetve az ezen irányelv szerinti 
mentesítésekkel kapcsolatos értékelésnek 
- tisztán tudományos alapokon kell 
nyugodnia,
- ki kell terjednie az alternatív megoldások 
hatásaira, valamint 

- figyelembe kell vennie

a) a társadalmi-gazdasági szempontokat 
és

b) az alternatív megoldások elérhetőségét 
és megbízhatóságát.

Az anyagok korlátozásával és 
mentesítésével kapcsolatos értékelési 
módszernek az alábbiak tekintetében 
figyelembe kell vennie az emberi 
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egészségre, valamint az anyagok és az 
esetleges alternatív megoldások 
biztonságára gyakorolt pozitív és negatív 
hatásokat: 

- a termékéletciklus minden érintett 
szakasza, beleértve az elhasználódott 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak újrahasznosítására, 
újrafeldolgozására és kezelésére 
vonatkozó forgatókönyveket,

- az anyagok ellenőrizetlen és kiterjedt
kijutása a környezetbe, valamint

- a munkavállalók és a környezet említett 
anyagoknak való kitettsége.

Megfontolás tárgyát képezi a IV. melléklet 
új anyagokkal való kiegészítése, miután a 
Bizottság vagy a tagállamok 
dokumentációt nyújtottak be, illetve a 
következő szereplők által folytatott 
konzultációt követően:

- a 2006/12/EK irányelv 18. cikke alapján 
létrehozott bizottság;

- az 1907/2006/EK rendelet alapján 
létrehozott Európai Vegyianyag-
ügynökség kockázatértékelési bizottsága;

- az érdekelt felek, köztük a gazdasági 
szereplők, az újrafeldolgozó és 
hulladékkezelő üzemek, a 
környezetvédelmi szervezetek, valamint a 
munkavállalók és fogyasztók szövetségei.

A dokumentációban hivatkozni kell az 
1907/2006/EK rendelet alapján benyújtott 
kémiai biztonsági jelentésekre vagy 
kockázatértékelésekre, valamint az egyéb 
uniós rendeletek vagy irányelvek céljából 
benyújtott kapcsolódó 
kockázatértékelésekre.

Or. en



AM\809039HU.doc 5/119 PE439.897v01-00

HU

Indokolás

Az anyagoknak a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv alapján való jövőbeni 
korlátozásának vagy mentesítésének olyan átfogó értékelésen kell alapulnia, amely nagy 
mértékben figyelembe veszi a legújabb tudományos eredményeket.  A módosítás célja annak 
biztosítása, hogy az értékelési eljárás kritériumait és módját világosan és egyértelműen 
meghatározzák.

Módosítás 198
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha bizonyos anyagok – és különösen a 
III. mellékletben felsorolt anyagok –
felhasználásából olyan, elfogadhatatlan 
kockázat származik az emberi egészségre 
vagy a környezetre nézve, amelyet a 
Közösség szintjén szükséges kezelni, a 
tiltott anyagoknak a IV. mellékletben 
foglalt jegyzékét felül kell vizsgálni az 
1907/2006/EK rendelet 69–72. cikkében 
megállapított eljáráson alapuló módszer 
alkalmazásával. Az ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 18. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(7) A Bizottság az elővigyázatosság elvét 
szem előtt tartva elvégzi a IV. mellékletben 
szereplő tiltott anyagok jegyzékének 
felülvizsgálatát és módosítását, 
amennyiben úgy ítéli meg, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezésben 
vagy elektromos és elektronikus 
berendezés hulladékaiban előforduló
tiltott anyag hátrányosan érinti az 
elhasználódott elektromos és elektronikus 
berendezések környezetvédelmi 
szempontból megfelelő hasznosítását és 
ártalmatlanítását, vagy az elektromos és 
elektronikus berendezések használata 
vagy hulladékainak feldolgozása során 
káros hatással van a környezetre vagy az 
emberi egészségre. Ezzel összefüggésben a 
Bizottság elfogadja a IV. melléklet 
felülvizsgálatára és módosítására 
vonatkozó módszert, figyelembe véve, 
hogy az anyag:
a) kedvezőtlenül befolyásolja-e az 
elektromos és elektronikus berendezés 
újrahasznosításra való előkészítésének
lehetőségét vagy a használt elektromos és 
elektronikus berendezés hulladékainak 
újrafeldolgozását;
b) a használt elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó anyagok 
újrahasznosításának előkészítése vagy
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újrafeldolgozása során ellenőrizetlenül és
kiterjedt formában felszabaduló anyagok,
veszélyes maradékanyagok vagy 
bomlástermékek keletkezéséhez vezethet-
e;
c) a használt elektromos és elektronikus 
berendezések összegyűjtésével vagy 
feldolgozásával foglalkozó dolgozók 
elfogadhatatlan veszélyeztetéséhez 
vezethet-e.
E módszerhez szükség van az vegyi 
anyagokkal kapcsolatos egyéb 
jogszabályokkal és különösen az 
1907/2006/EK rendelettel (REACH) való 
összhang megteremtésére, valamint az 
említett jogszabály alkalmazása során 
szerzett ismeretekre, amelyek az ECHA 
magas kockázatú anyagok jegyzékével
kapcsolatos ajánlásainak és javaslatainak 
megismerésén alapulnak.
A IV. mellékletben szereplő tiltott anyagok 
jegyzékének kiegészítését a Bizottság 
kezdeményezésére vagy a tagállamok által 
benyújtott kérelem alapján bírálják el. Az 
ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. pl

Indokolás

A Bizottságnak az irányelv legfontosabb elemének számító IV. melléklet módosításainak 
előkészítésekor részletes iránymutatásokkal kell rendelkeznie. Az iránymutatások 
kidolgozásánál főként az 1907/2006/EK rendeletből (REACH) eredő hiányosságokat vették 
figyelembe, tehát az elektromos és elektronikus berendezések hulladékfázisát, tekintettel az 
újrahasznosításra, az újrafeldolgozásra és a környezetbe való ellenőrizetlen kijutásra. A 
Bizottságnak az újabb anyagok irányelvbe történő felvételére irányuló javaslatának 
kidolgozása során a magas kockázatú anyagok jegyzékének tekintetében az ECHA ajánlásaira 
is támaszkodnia kellene.
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Módosítás 199
Sergio Berlato

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha bizonyos anyagok – és különösen a 
III. mellékletben felsorolt anyagok –
felhasználásából olyan, elfogadhatatlan 
kockázat származik az emberi egészségre 
vagy a környezetre nézve, amelyet a 
Közösség szintjén szükséges kezelni, a tiltott 
anyagoknak a IV. mellékletben foglalt 
jegyzékét felül kell vizsgálni az 
1907/2006/EK rendelet 69–72. cikkében 
megállapított eljáráson alapuló módszer 
alkalmazásával. Az ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló intézkedéseket a 18. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(7) Ha bizonyos, az elektromos és 
elektronikus berendezések 
újrafeldolgozási, hasznosítási vagy 
ártalmatlanítási fázisából származó
anyagok felhasználásából olyan, 
elfogadhatatlan kockázat származik az 
emberi egészségre vagy a környezetre nézve, 
a Bizottság – figyelembe véve az Európai 
Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 
kockázatértékelési bizottságának 
véleményét, felülvizsgálhatja a IV. 
mellékletben szereplő tiltott anyagok 
jegyzékét, a következő kritériumokon 
alapuló módszerrel:

a) annak bizonyítéka, hogy a meglévő 
intézkedések nem elégségesek elektromos 
és elektronikus berendezések 
hulladékában előforduló anyagok által 
jelentett kockázat kezelésére;
b) tájékoztatás az emberi egészséget és a 
környezetet veszélyeztető kockázatokról, 
az alternatív anyagok használatáról és 
ártalmatlanításáról; 
c) az anyag és a javasolt alternatív 
anyagok összehasonlító értékelése;
d) annak igazolása, hogy uniós szintű 
cselekvésre van szükség és a korlátozás a 
legmegfelelőbb intézkedés, figyelembe 
véve annak hatékonyságát, 
megvalósíthatóságát és nyomon 
követhetőségét;
e) annak megállapítása, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékaiban előforduló valamely anyag 
által jelentett kockázat milyen mértékben 
haladja meg a fogyasztóbiztonsági
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előnyöket.
A Bizottság értelemszerűen ugyanezt a 
módszert alkalmazza az egyes anyagoknak 
a IV. mellékletben szereplő tiltott anyagok 
jegyzékéből való törlésére.
A IV. melléklet módosítását megelőzően a 
Bizottság konzultál többek között az 
elektromos és elektronikus 
berendezésekben felhasznált anyagok 
gyártóival, az elektromos és elektronikus 
berendezések gyártóival, az újrafeldolgozó 
és hulladékkezelő üzemekkel, a 
környezetvédelmi szervezetekkel, valamint 
a fogyasztók szövetségeivel. A Bizottság a 
weboldalán közzétesz minden javaslatot és 
az azokra vonatkozó indokolást, valamint
az érdekelt feleknek lehetőséget biztosít, 
hogy észrevételeket tegyenek. A Bizottság 
figyelembe veszi a beérkezett 
véleményeket, és továbbítja azokat a 18. 
cikkben megjelölt bizottságnak is. 
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. it

Indokolás

Ezzel a módosítással a jogalkotó világos politikai iránymutatással szolgál a Bizottság
számára az IV. melléklet felülvizsgálatára szolgáló módszer kidolgozása tekintetében. E 
módszernek a kockázatokon kell alapulnia és figyelembe kell vennie a tudományos 
bizonyítékokat mind az IV. mellékletben szereplő anyagok, mind az alternatív anyagok 
tekintetében. 
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Módosítás 200
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha bizonyos anyagok – és különösen a 
III. mellékletben felsorolt anyagok –
felhasználásából olyan, elfogadhatatlan 
kockázat származik az emberi egészségre 
vagy a környezetre nézve, amelyet a 
Közösség szintjén szükséges kezelni, a 
tiltott anyagoknak a IV. mellékletben 
foglalt jegyzékét felül kell vizsgálni az 
1907/2006/EK rendelet 69–72. cikkében 
megállapított eljáráson alapuló módszer 
alkalmazásával.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(7) Ha az elektromos és elektronikus 
berendezés hulladékának 
újrafeldolgozása, hasznosítása vagy 
ártalmatlanítása során egy anyag 
elfogadhatatlan kockázatot teremt az 
emberi egészségre vagy a környezetre 
nézve, a Bizottság a kockázatértékelési 
bizottság és a társadalmi-gazdasági 
elemzésekkel foglalkozó bizottság 
véleményének figyelembevételével 
felülvizsgálhatja a IV. mellékletben 
szereplő tiltott anyagok jegyzékét a 
következő kritériumokon alapuló 
módszerrel:

1. annak bizonyítéka, hogy a meglévő 
intézkedések nem elegendőek az 
elektromos és elektronikus 
berendezésekben előforduló anyagok által 
jelentett kockázatok megfelelő 
ellenőrzéséhez;
2. tájékoztatás az alternatív anyagok
gyártásából, felhasználásából és 
ártalmatlanításából eredő, az emberi 
egészséggel és a környezettel kapcsolatos 
kockázatokról;
3. az anyag és a javasolt alternatív 
megoldás(ok) összehasonlító értékelése;
4. annak megindokolása, hogy az 
intézkedésre uniós szinten van szükség, 
illetve a korlátozás – hatékonyságát, 
megvalósíthatóságát és nyomon 
követhetőségét tekintve – a legmegfelelőbb 
intézkedés; és
5. annak megállapítása, hogy az 
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elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékaiban található anyagok által 
jelentett kockázat milyen mértékben 
haladja meg a fogyasztóbiztonsági 
előnyöket.
A Bizottság értelemszerűen ugyanezt a 
módszert alkalmazza akkor is, ha törölni 
kíván egy anyagot a IV. mellékletben 
szereplő tiltott anyagok jegyzékéből. A IV. 
melléklet módosítása előtt a Bizottság 
konzultál többek között az elektromos és 
elektronikus berendezésekben használt 
anyagok gyártóival, az elektromos és 
elektronikus berendezések gyártóival, az 
újrafeldolgozó és hulladékkezelő 
üzemekkel, a környezetvédelmi 
szervezetekkel, valamint a munkavállalók 
és fogyasztók szövetségeivel. A Bizottság a 
weboldalán a nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tesz minden erre 
vonatkozó javaslatot és indokolást, 
valamint lehetőséget biztosít az érdekelt 
feleknek, hogy észrevételeket tegyenek. A 
Bizottság figyelembe veszi a beérkező 
véleményeket, és azokat megküldi a 18. 
cikkben említett bizottságnak is.  
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

E módosítás révén a jogalkotó világos politikai iránymutatással szolgál a Bizottság részére a 
IV. melléklet felülvizsgálati módszerének kidolgozásához. A módszernek a 
kockázatértékelésen kell alapulnia, továbbá figyelembe kell vennie a tudományos 
eredményeket mind a IV. mellékletbe való felvételre javasolt anyagok, mind azok alternatívái 
tekintetében.
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Módosítás 201
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha bizonyos anyagok – és különösen a
III. mellékletben felsorolt anyagok –
felhasználásából olyan, elfogadhatatlan 
kockázat származik az emberi egészségre 
vagy a környezetre nézve, amelyet a 
Közösség szintjén szükséges kezelni, a 
tiltott anyagoknak a IV. mellékletben 
foglalt jegyzékét felül kell vizsgálni az 
1907/2006/EK rendelet 69–72. cikkében 
megállapított eljáráson alapuló módszer 
alkalmazásával. Az ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
18. cikk (2) bekezdésében meghatározott, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(7) Ha bizonyos anyagok – és különösen a
III. mellékletben felsorolt anyagok –
felhasználásából olyan, elfogadhatatlan 
kockázat származik az emberi egészségre 
vagy a környezetre nézve, amelyet a 
Közösség szintjén szükséges kezelni, a 
tiltott anyagoknak a IV. mellékletben 
foglalt jegyzékét felül kell vizsgálni az 
1907/2006/EK rendelet 69–72. cikkében 
megállapított módszer alkalmazásával.

Az anyagok irányelv szerinti értékelésére 
vonatkozó módszernek főként tisztán 
tudományos, reprezentatív és megbízható 
adatokon, valamint az 1907/2006/EK 
rendelet alapján benyújtott, kapcsolódó
kémiai biztonsági jelentésen vagy 
kockázatértékelésen kell alapulnia. A 
módszer magában foglalja többek között 
az alternatív megoldások hatásvizsgálatát 
is, valamint figyelembe veszi az 
alábbiakat:

a) társadalmi-gazdasági hatások,

b) az alternatív megoldások elérhetősége 
és megbízhatósága,

c) az emberi egészségre, valamint az 
anyagok és az esetleges alternatív 
megoldások biztonságára gyakorolt, 
alábbiakhoz kapcsolódó pozitív és negatív 
hatásokat: 

- minden érintett életciklusszakasz, 
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beleértve az elhasználódott elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
újrahasznosítására, újrafeldolgozására és 
kezelésére vonatkozó forgatókönyveket,

- az anyagok ellenőrizetlen és kiterjedt 
kijutása a környezetbe, valamint

- a munkavállalók és a környezet említett 
anyagoknak való kitettsége.

Az emberi egészség és a környezet magas 
szintű védelméhez való hozzájárulás 
érdekében a módszernek összhangban kell 
állnia a vegyi anyagokra vonatkozó egyéb 
jogszabályokkal, különösen az 
1907/2006/EK rendelettel (REACH), 
valamint az e jogszabályok 
alkalmazásával kapcsolatban szerzett 
ismeretekkel.

Or. en

Indokolás

Az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatások elkerülése érdekében fontos 
előzetesen értékelni az anyagok piacról való fokozatos kivonásának következményeit. A 
REACH-rendelet meghatározza az anyagok korlátozására vonatkozó módszert, amely a 
veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv esetében is alkalmazandó. A módosítás 
főként azokat a szempontokat emeli ki, amelyeket a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó 
irányelv IV. mellékletének módosítására irányuló döntés előtt értékelni kell. Ez érthetővé teszi
továbbá a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv abban rejlő különleges értékét 
is, hogy nagyobb figyelmet fordít az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékfázisára. Biztosítani kell, hogy az alternatív megoldások nem járnak előre nem 
látható negatív hatásokkal.

Módosítás 202
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha bizonyos anyagok – és különösen a 
III. mellékletben felsorolt anyagok –
felhasználásából olyan, elfogadhatatlan 

(7) Ha bizonyos anyagok – és különösen a
III. mellékletben felsorolt anyagok –
felhasználásából olyan, elfogadhatatlan 



AM\809039HU.doc 13/119 PE439.897v01-00

HU

kockázat származik az emberi egészségre 
vagy a környezetre nézve, amelyet a 
Közösség szintjén szükséges kezelni, a 
tiltott anyagoknak a IV. mellékletben 
foglalt jegyzékét felül kell vizsgálni az 
1907/2006/EK rendelet 69–72. cikkében 
megállapított eljáráson alapuló módszer 
alkalmazásával. Az ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
18. cikk (2) bekezdésében meghatározott, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

kockázat származik az emberi egészségre 
vagy a környezetre nézve, amelyet a 
Közösség szintjén szükséges kezelni, a 
tiltott anyagoknak a IV. mellékletben 
foglalt jegyzékét felül kell vizsgálni az 
1907/2006/EK rendelet 69–72. cikkében 
megállapított eljáráson alapuló módszer 
alkalmazásával.
Az anyagok jövőbeni korlátozásával, 
illetve az ezen irányelv szerinti 
mentesítésekkel kapcsolatos értékelésnek.

- tisztán tudományos alapokon kell 
nyugodnia,
- ki kell terjednie az alternatív megoldások 
hatásaira, valamint
- figyelembe kell vennie
a) a társadalmi-gazdasági szempontokat 
és
b) az alternatív megoldások elérhetőségét 
és megbízhatóságát.
Az anyagok korlátozásával és 
mentesítésével kapcsolatos értékelési 
módszernek az alábbiak tekintetében 
különösképpen figyelembe kell vennie az 
emberi egészségre, valamint az anyagok 
és az esetleges alternatív megoldások 
biztonságára gyakorolt pozitív és negatív 
hatásokat:
- a termékéletciklus minden érintett 
szakasza, beleértve az elhasználódott 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak újrahasznosítására, 
újrafeldolgozására és kezelésére 
vonatkozó forgatókönyveket,
- az anyagok ellenőrizetlen és kiterjedt 
kijutása a környezetbe,
- a munkavállalók és a környezet említett 
anyagoknak való kitettsége.
Biztosítani kell, hogy ez a módszer a 
lehető legnagyobb mértékben 
összhangban álljon a vegyi anyagokra 
vonatkozó egyéb jogszabályokkal, 
különösen az 1907/2006/EK rendelettel
(REACH), valamint az e jogszabályok 
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alkalmazásával kapcsolatban szerzett 
ismeretekkel. Különösen hivatkozni kell a 
benyújtott vonatkozó kémiai biztonsági 
jelentésekre vagy kockázatértékelésekre.

Or. en

Indokolás

Az ezen értékelési eljárásnál alkalmazott kritériumoknak a lehetőségekhez mérten pontosnak 
és egyértelműnek kell lenniük ahhoz, hogy biztosítani lehessen, hogy a további anyagok 
korlátozása a jövőben kellően megalapozott legyen.

Módosítás 203
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha bizonyos anyagok – és különösen a 
III. mellékletben felsorolt anyagok –
felhasználásából olyan, elfogadhatatlan 
kockázat származik az emberi egészségre 
vagy a környezetre nézve, amelyet a 
Közösség szintjén szükséges kezelni, a 
tiltott anyagoknak a IV. mellékletben 
foglalt jegyzékét felül kell vizsgálni az 
1907/2006/EK rendelet 69–72. cikkében 
megállapított eljáráson alapuló módszer 
alkalmazásával. 

(7) Ha bizonyos anyagok – és különösen a 
III. mellékletben felsorolt anyagok –
felhasználásából olyan, elfogadhatatlan 
kockázat származik az emberi egészségre 
vagy a környezetre nézve, amelyet a 
Közösség szintjén szükséges kezelni, a 
tiltott anyagoknak a IV. mellékletben 
foglalt jegyzékét felül kell vizsgálni az 
1907/2006/EK rendelet 69–72. cikkében 
megállapított eljáráson alapuló módszer 
alkalmazásával.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Az anyagok jövőbeni korlátozásával, 
illetve az ezen irányelv szerinti 
mentesítésekkel kapcsolatos értékelésnek

- tisztán tudományos alapokon kell 
nyugodnia,
- ki kell terjednie az alternatív megoldások 
hatásaira,
- figyelembe kell vennie
a) a társadalmi-gazdasági szempontokat,
b) az alternatív megoldások elérhetőségét 
és megbízhatóságát.
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Az anyagok korlátozásával és 
mentesítésével kapcsolatos értékelési 
módszernek az alábbiak tekintetében 
különösképpen figyelembe kell vennie az 
emberi egészségre, valamint az anyagok 
és az esetleges alternatív megoldások 
biztonságára gyakorolt pozitív és negatív 
hatásokat:
- a termékéletciklus minden érintett 
szakasza, beleértve az elhasználódott 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak újrahasznosítására, 
újrafeldolgozására és kezelésére 
vonatkozó forgatókönyveket,
- az anyagok ellenőrizetlen és kiterjedt 
kijutása a környezetbe,
- a munkavállalók és a környezet említett 
anyagoknak való kitettsége.
Biztosítani kell, hogy ez a módszer a 
lehető legnagyobb mértékben 
összhangban álljon a vegyi anyagokra 
vonatkozó egyéb jogszabályokkal, 
különösen az 1907/2006/EK rendelettel
(REACH), valamint az e jogszabályok 
alkalmazásával kapcsolatban szerzett 
ismeretekkel. Különösen hivatkozni kell a
benyújtott vonatozó kémiai biztonsági 
jelentésekre vagy kockázatértékelésekre. 

Or. en

Indokolás

Az anyagoknak a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv alapján való jövőbeni 
korlátozásának vagy mentesítésének tudományos értékelésen kell alapulnia. Az ezen értékelési 
eljárásnál alkalmazandó kritériumoknak a lehetőségekhez mérten pontosnak és
egyértelműnek kell lenniük ahhoz, hogy biztosítani lehessen, hogy a további anyagok 
korlátozása a jövőben kellően megalapozott legyen. Biztosítani kell, hogy az alternatív 
megoldások nem járnak előre nem látható negatív hatásokkal.
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Módosítás 204
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ha bizonyos anyagok – és különösen a 
III. mellékletben felsorolt anyagok –
felhasználásából olyan, elfogadhatatlan 
kockázat származik az emberi egészségre 
vagy a környezetre nézve, amelyet a 
Közösség szintjén szükséges kezelni, a 
tiltott anyagoknak a IV. mellékletben 
foglalt jegyzékét felül kell vizsgálni az 
1907/2006/EK rendelet 69–72. cikkében 
megállapított eljáráson alapuló módszer
alkalmazásával. Az ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 
18. cikk (2) bekezdésében meghatározott, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(7) Ha bizonyos anyagok – és különösen a 
III. mellékletben felsorolt anyagok –
felhasználásából olyan, elfogadhatatlan 
kockázat származik az emberi egészségre 
vagy a környezetre nézve, amelyet a 
Közösség szintjén szükséges kezelni, a 
tiltott anyagoknak a IV. mellékletben 
foglalt jegyzékét felül kell vizsgálni az 
1907/2006/EK rendelet 69–73. cikkében 
meghatározott eljárás szerint.

Fontos, hogy ezen anyagok értékelése a 
rendelkezésre álló, valamint az esetleges
pozitív és negatív hatásokat feltáró,
reprezentatív és megbízható tudományos 
adatokon alapuljon. Az értékelési 
módszernek többek között magában kell
foglalnia a helyettesítő megoldásokra 
vonatkozó hatásvizsgálatot is (elérhetőség
és megvalósíthatóság), és egyaránt
figyelembe kell vennie a környezeti és 
tudományos, illetve a gazdasági és 
társadalmi szempontokat, és ezen 
keresztül a termék teljes életciklusát.
Az emberi egészség és a környezet magas 
szintű védelméhez való hozzájárulás 
érdekében e módszernek összhangban kell 
állnia az 1907/2006/EK rendelettel.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.
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Or. fr

Indokolás

Egyes anyagok tilalma vonatkozásában az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt 
káros hatások elkerülése érdekében fontos előzetesen értékelni az ilyen intézkedések 
következményeit. A REACH-rendelet meghatározza a bizonyos vegyi anyagok használatának 
korlátozására vonatkozó eljárást, amely a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv 
esetében is alkalmazandó.

Módosítás 205
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7)Ha bizonyos anyagok – és különösen a 
III. mellékletben felsorolt anyagok –
felhasználásából olyan, elfogadhatatlan
kockázat származik az emberi egészségre 
vagy a környezetre nézve, amelyet a 
Közösség szintjén szükséges kezelni, a 
tiltott anyagoknak a IV. mellékletben 
foglalt jegyzékét felül kell vizsgálni az 
1907/2006/EK rendelet 69–72. cikkében 
megállapított eljáráson alapuló módszer 
alkalmazásával. Az ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló intézkedéseket a 18. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(7) Ha bizonyos anyagok – és különösen a 
III. mellékletben felsorolt anyagok –
felhasználásából olyan kockázat származik 
az emberi egészségre vagy a környezetre 
nézve, amelyet a Közösség szintjén 
szükséges kezelni, a tiltott anyagoknak a 
IV. mellékletben foglalt jegyzékét felül 
kell vizsgálni az 1907/2006/EK rendelet 
69–72. cikkében megállapított eljáráson 
alapuló módszer alkalmazásával. Az ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 18.2. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. sv

Indokolás

Az „emberi egészségre vagy a környezetre nézve elfogadhatatlan kockázat” kifejezés inkább a 
vizsgálat eredményeit, nem pedig e vizsgálat kiindulópontját jelöli.
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Módosítás 206
Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Bizonyos anyagoknak az 1907/2006/EK 
rendelet XIV. mellékletébe való felvételére 
irányuló új ajánlásokra hivatkozva a 
Bizottság javasolja az említett anyagok 
III. mellékletbe való felvételét.

Or. en

Indokolás

A III. melléklet szerinti elsőbbségi felülvizsgálatnak egyértelműen össze kell kapcsolódnia a 
jelöltlistán és a bizonyos anyagoknak az 1907/2006/EK rendelet XIV. mellékletbe való 
felvételére irányuló ajánláson alapuló egyedi kritériumokkal.

Módosítás 207
Christofer Fjellner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A IV. melléklet módosítása előtt 
konzultálni kell az érdekelt felekkel, 
különösen az elektromos és elektronikus 
berendezések gyártóival – köztük a kkv-
kkal is –, az elektromos és elektronikus 
berendezésekben használt anyagok 
gyártóival, valamint a környezet- és 
fogyasztóvédelmi szervezetekkel.  
E célból létre kell hozni egy konzultációs 
fórumot. A Bizottság a weboldalán a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz 
minden erre vonatkozó javaslatot és 
indokolást, valamint lehetőséget biztosít az 
érdekelt feleknek, hogy észrevételeket 
tegyenek.
A Bizottság minden beérkező észrevételt 
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közzétesz, és figyelembe veszi azokat az 
eljárásai során.

Or. en

Indokolás

Before substance restrictions are established, it is important to gather all information, data 
and comments available. A transparent preparatory process is also necessary due to Better 
Regulation principles. A Consultation Forum already exists under Directive 2009/125 EC on 
Eco Design, which covers the products that also fall in the RoHS scope, and can serve as a 
model for the consultation process under RoHS. The Commission states in recital 9 that Eco 
Design requirements can also be covered by the RoHS Directive. The Eco Design Directive 
foresees a stakeholder consultation mechanism, but RoHS does not yet do so.

Módosítás 208
Bogusław Sonik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság – különös tekintettel a 
kkv-k lehetőségeire – elfogadja a 
mintavételre, az elektronikus berendezés 
vizsgálatára és a 4. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott maximális koncentrációs 
értéknek való megfelelés bizonyítására 
vonatkozó részletes előírásokat.

Or. pl

Indokolás

A veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv nem hivatkozik semmilyen előírásra, így
a gyártóknak igen nehéz eleget tenniük a különféle tagállamok piacfelügyeleti 
követelményeinek. Ez magas költségeket eredményez. A Bizottság által benyújtott 
dokumentum iránymutatásként szolgálhatna a tagállamok számára abban, hogyan kell 
ellenőrizni az irányelvnek való megfelelést, hozzájárulhatna az indokolatlan költségek 
megszüntetéséhez és a kutatási eredmények felügyeleti szervek általi kölcsönös elismeréséhez.
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Módosítás 209
Bogusław Sonik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A Bizottság meghatározza az
elektromos és elektronikus berendezések 
alkotóelemeihez és alkatrészeihez 
kapcsolódó anyagjegyzék mintáját. Az 
anyagjegyzék tartalmazni fogja az 
irányelv hatálya alá tartozó, az elektromos 
és elektronikus berendezésekben 
előforduló anyagok maximális
koncentrációs értékére vonatkozó
adatokat, az elektromos és elektronikus 
berendezések alkotóelemei vagy 
alkatrészei tekintetében alkalmazott 
kivételeket, illetve a Bizottság által 
meghatározott egyéb mezőket.

Or. pl

Indokolás

A műszaki dokumentáció, valamint a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelvnek 
való megfelelés vizsgálatáról szóló igazolás elkészítése igen magas költséget ró a kkv-kra. A 
tájékoztatási kötelezettség a válság idején semmilyen módon sem jelenthet nagy megterhelést 
a kkv-k számára. Ezért egy mintadokumentumot javasol, amelynek alapján a kkv vélelmezheti 
az irányelvnek való megfelelést. Fontos, hogy e dokumentumot a tagországok felügyeleti 
szervei műszaki dokumentációként vegyék figyelembe.

Módosítás 210
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mellékleteknek a technikai és 
tudományos fejlődéshez való 
hozzáigazítása érdekében a Bizottság a 
következő intézkedéseket fogadhatja el:

(1) Az V., VI. és VIa. melléklet technikai 
és tudományos fejlődéshez való 
hozzáigazításának lehetővé tétele
érdekében a Bizottság a 18. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 



AM\809039HU.doc 21/119 PE439.897v01-00

HU

jogi aktusok segítségével a következő 
intézkedéseket fogadhatja el:

Or. en

(A korábbi „ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak” az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására irányuló új eljárással való felváltásához kapcsolódik.)

Indokolás

A Bizottság csak bizonyos mellékletek – a mentesítésre vonatkozó mellékletek (V., VI. és VIa.
melléklet) – tekintetében ruházható fel döntési hatáskörrel.

Módosítás 211
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A mellékleteknek a technikai és 
tudományos fejlődéshez való 
hozzáigazítása érdekében a Bizottság a 
következő intézkedéseket fogadhatja el:

(1) A mellékleteknek a technikai és 
tudományos fejlődéshez való 
hozzáigazítása érdekében és különösen a 
4. cikk (7) bekezdésben meghatározott, az 
elhasználódott elektromos és elektronikus 
berendezések környezetbarát 
hasznosítására és ártalmatlanítására 
vonatkozó kritériumok 
figyelembevételével a Bizottság a 
következő intézkedéseket fogadhatja el:

Or. pl

Indokolás

Ez a módosítás pontosítja a Bizottságnak a melléklet technikai és tudományos fejlődéshez 
való hozzáigazításához kapcsolódó feladatát. E döntések meghozatala során és különösen a 
mentesítési eljárás keretében a Bizottságnak tudatosan és elővigyázatosan kell eljárnia, hogy 
elkerüljék a REACH-rendelettel való összeegyeztethetetlenséget, és továbbra is szem előtt 
tartsák a nagyra törő környezetvédelmi célokat.
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Módosítás 212
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a II. melléklet minden szükséges 
módosítása;

törölve

Or. pl

Indokolás

Ez egy technikai módosítás. E pont szövegét a javasolt 5. cikk (1) bekezdése teljes egészében 
tartalmazza.

Módosítás 213
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a IV. mellékletben felsorolt egyes 
anyagok tekintetében a megengedett
maximális koncentrációs érték szintjének 
meghatározása;

Or. en

Indokolás

A jelenleg hatályos, veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv értelmében minden új 
korlátozott anyag tekintetében meg kell határozni a maximális koncentrációs értéket.
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Módosítás 214
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elektromos és elektronikus 
berendezések felvétele az V. és a VI.
mellékletbe, ha az alábbi feltételek 
bármelyike teljesül:

b) az A típusú elektromos és elektronikus 
berendezések felvétele az V. mellékletbe, 
ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

Or. pl

Indokolás

A módosítás fő célja a kivételek típusainak funkcionális megkülönböztetése. Az A típusú 
kivételek attól a helyezettől függnek, hogy ugyan a helyettesítő anyagok léteznek, de tekintettel 
a gyártás műszaki körülményeire, bevezetésük lehetetlen. A B típusú kivételek a tudományos 
problémákkal kapcsolatosak, illetve olyan helyettesítő anyagok hiányát jelentik, amelyeknek
ugyanolyan fiziko-kémiai tulajdonságokkal kell rendelkezniük ahhoz, hogy betöltsék ugyanazt 
a funkciót. E módosítás felismeri, hogy a változtatások a gyártás technológiai szakaszában
könnyebben megvalósíthatók, mintha az irányelv követelményeinek megfelelően új anyagok 
vizsgálatát követelnék meg.

Módosítás 215
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– nincs biztosítva a helyettesítő anyagok 
elérhetősége és megbízhatósága;

– nincs biztosítva a helyettesítő anyagok 
elérhetősége és megbízhatósága. A 
Bizottságnak körültekintően kell eljárnia 
a monopolhelyzeteket vagy a szellemi 
tulajdonnal kapcsolatos korlátozásokat 
illetően, mivel azok alapvető okai lehetnek 
a helyettesítő anyagok nem megfelelő 
elérhetőségének. Az ilyen helyzetekre 
hivatkozni kell a mentesítési kérelmekre 
vonatkozó értékelő tanulmányokban, 
valamint a helyzet megoldására irányuló 
ajánlásokat kell benyújtani a helyettesítő 
anyag szélesebb körű elterjesztése 
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céljából.

Or. en

Indokolás

A szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos korlátozások és a monopolhelyzetek a helyettesítő 
anyagok vagy az új tervezési lehetőségek tekintetében befolyásolhatják a mentesítési eljárás 
részét képező hozzáférhetőségi szempontokat. Amennyiben a mentesítést a szellemi 
tulajdonjoggal kapcsolatos korlátozásokkal vagy monopolhelyzetekkel összefüggő elégtelen 
hozzáférhetőség alapján ítélik oda, ezt egyértelműen ki kell emelni a megfelelő értékelésben. 
A helyzet megváltoztatása céljából olyan ajánlásokat kell benyújtani, amelyek ösztönzőket 
kínálnak az innovatív megoldások terjesztésére.

Módosítás 216
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a helyettesítés által okozott káros 
környezeti, egészségügyi, 
fogyasztóbiztonsági és/vagy társadalmi-
gazdasági hatások várhatóan meghaladják 
az így elért környezeti, egészségügyi,
fogyasztóbiztonsági és/vagy társadalmi-
gazdasági előnyöket;

- a helyettesítés által okozott káros 
környezeti, egészségügyi vagy
fogyasztóbiztonsági hatások várhatóan 
meghaladják az így elért környezeti, 
egészségügyi vagy fogyasztóbiztonsági 
előnyöket;

Or. sv

Módosítás 217
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a tervezés módosításával történő 
kivonásuk vagy olyan anyagok vagy 
alkatrészek használatával történő 
helyettesítésük, amelyekhez nem 
szükségesek a 4. cikk (1) bekezdésében 

- a tervezés módosításával történő 
kivonásuk vagy olyan anyagok vagy 
alkatrészek használatával történő 
helyettesítésük, amelyekhez nem 
szükségesek a 4. cikk (1) bekezdésében 
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említett anyagok, műszakilag vagy 
tudományosan nem kivitelezhető;

említett anyagok, műszakilag nehezen 
vagy nem kivitelezhető;

Or. pl

Indokolás

A módosítás fő célja a kivételek típusainak funkcionális megkülönböztetése. Az A típusú 
kivételek attól a helyezettől függnek, hogy a helyettesítő anyagok ugyan léteznek, de tekintettel 
a gyártás műszaki körülményeire, bevezetésük lehetetlen. A B típusú kivételek a tudományos 
problémákkal kapcsolatosak, illetve olyan helyettesítő anyagok hiányát jelentik, amelyeknek
ugyanolyan fiziko-kémiai tulajdonságokkal kell rendelkezniük ahhoz, hogy betöltsék ugyanazt 
a funkciót. E módosítás felismeri, hogy a változtatások a gyártás technológiai szakaszában
könnyebben megvalósíthatók, mintha az irányelv követelményeinek megfelelően új anyagok 
vizsgálatát követelnék meg.

Módosítás 218
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) az V. mellékletben szereplő B típusú 
elektromos és elektronikus berendezések 
anyagainak és alkotóelemeinek 
figyelembevétele abban az esetben, ha az 
alábbi feltételek valamelyike teljesül: 
- a tervezés módosításával történő 
kivonásuk, vagy olyan anyagok vagy 
alkotóelemek használatával történő 
helyettesítésük, amelyekhez nem 
szükségesek a 4. cikk (1) bekezdésében 
említett anyagok, tudományosan nehezen 
vagy nem kivitelezhetők, tekintettel ezen 
alkotóelemek és anyagok fizikokémiai 
tulajdonságira;
- a helyettesítő anyagok hozzáférhetősége 
és megbízhatósága nem biztosítható.

Or. pl

Indokolás

Az 5. cikk (1) bekezdésének bb) ponttal való kiegészítése az V. melléklet funkcionális 
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módosításának folytatása. E módosítás fő célja, hogy rámutasson arra, hogy a már elfogadott 
mentesítések egy része nem technológiai változtatásokból ered, hanem a fizikai törvények és 
az elemi tulajdonságok állnak mögötte. A helyettesítő anyagok bevezetése ilyen 
megoldásokban számos alapkutatást, illetve új anyagok kidolgozását, később pedig ezek 
gyártásba való bevezetését igényli. (A módosítást az 5. cikk (1) bekezdésének bb) pontjával, az 
5. cikk (1) bekezdésével, az 5. cikk (1) bekezdésének cc) pontjával, az 5. cikk (2) bekezdésével, 
az 5. cikk (2a) bekezdésének módosításával, valamint az V. és a VI. melléklettel együtt kell 
tekintetbe venni.)

Módosítás 219
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) elektromos vagy elektronikus 
berendezésekben előforduló anyagok és 
alkatrészek elhagyása az V. és a VI.
mellékletből, ha a b) pontban felsorolt 
feltételek már nem teljesülnek.

c) egy év elteltével az A típusú elektromos 
vagy elektronikus berendezésekben 
előforduló anyagok és alkatrészek 
elhagyása az V. mellékletből, ha a b) 
pontban felsorolt feltételek már nem 
teljesülnek.

Or. pl

Indokolás

E módosítás lehetőséget nyújt az „A” típusú kivételek V. mellékletből való törlésére. Ahhoz, 
hogy a „B” típusú kivételek törölhetők legyenek, azokat először az „A” típusba kell átsorolni. 
A törlésről szóló döntést követő, és a követelmény összes tagállam általi tényleges bevezetésig 
fennálló egyéves időszak nélkülözhetetlen a gyártás folyamatosságának megőrzéséhez, a 
pénzügyi veszteség, a raktári állapotban bekövetkezett veszteség, illetve a szükségtelen 
hulladék keletkezésének megelőzéséhez. (A módosítást az 5. cikk (1) bekezdésének bb) 
pontjával, az 5. cikk (1) bekezdésével, az 5. cikk (1) bekezdésének cc) pontjával, az 5. cikk (2) 
bekezdésével, az 5. cikk (2a) bekezdésének módosításával, valamint az V. és a VI. melléklettel 
együtt kell tekintetbe venni.)
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Módosítás 220
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket az 1907/2006/EK rendelet 
69–72. cikkében foglalt eljáráson alapuló 
módszer alkalmazásával kell átdolgozni. 
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

Már a 4. cikk (7) bekezdése is hivatkozik az anyagok korlátozására vonatkozó REACH-
rendeletre. Az említett bekezdés a REACH-rendelet 69. cikke értelmében a meglévő 
korlátozások felülvizsgálatát is előírja. Következésképpen a REACH rendelkezéseit az egész 
szövegre kiterjedően és ezáltal az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja tekintetében is át kell 
venni. E rendelkezés értelmében a mentesítések felülvizsgálatát követően lehetővé kell tenni 
azok törlését is.

Módosítás 221
Bogusław Sonik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a mentesítés „B” típusból „A” típusba
való átsorolása, amennyiben az 5. cikk (1) 
bekezdésének bb) pontjában foglalt
feltételek már nem teljesülnek.

Or. pl
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Indokolás

E módosítás arra irányul, hogy a mentesítést átsorolják az alapvizsgálatok szintjéről az 
alkalmazás elterjesztésének szintjére. Ha már kidolgoztak olyan megoldást, amely nem igényli
a szabályozás hatálya alá tartozó anyag és alkotóelem jelenlétét, az sérti az 5. cikk (1) 
bekezdésének bb) pontjában foglaltakat. E mentesítést a Bizottság kérelmére átsorolják az 
„A” típusba, amely a technológia terjesztésével függ össze. (A módosítást az 5. cikk (1) 
bekezdésének bb) pontjával, az 5. cikk (1) bekezdésével, az 5. cikk (1) bekezdésének cc) 
pontjával, az 5. cikk (2) bekezdésével, az 5. cikk (2a) bekezdésének módosításával, valamint 
az V. és a VI. melléklettel együtt kell tekintetbe venni.)

Módosítás 222
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló
intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Az intézkedéseket egyedileg kell elfogadni.

Or. en

(A korábbi „ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak” az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására irányuló új eljárással való felváltásához kapcsolódik.)

Indokolás

A Bizottság jelenleg különböző mentesítési javaslatokat fogalmaz meg egy csomagon belül. 
Ezáltal a mentesítésekről szóló döntések – amelyek lényegüket tekintve teljesen függetlenek 
egymástól – összekapcsolódnak egymással. Egy mentesítés kifogásolása érdekében a 
Tanácsnak vagy a Parlamentnek az összes javasolt mentesítéssel szemben kifogással kell 
élnie. Mivel ez aránytalan lehet, így ezzel a módosítással ténylegesen enyhíthető a jogalkotó 
által gyakorolt ellenőrzési jog. A mentesítésekről és azok megszüntetéséről egyedileg, saját 
előnyeik alapján kell dönteni.
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Módosítás 223
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban elfogadott intézkedések 
legfeljebb négyéves időtartamra 
szólhatnak, és megújíthatók. A Bizottság 
kellő időben dönt minden olyan 
megújítási kérelemről, amelyet a 
mentesítés lejárta előtt legalább 18 
hónappal nyújtottak be.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban elfogadott intézkedéseket
négyévente egyszer felül kell vizsgálni. A 
felülvizsgálat időpontjában a Bizottság a 
tudományos és műszaki bizonyítékokra
tekintettel megállapítja, hogy a b) pontban 
előírt feltételek már nem teljesülnek. 
Amennyiben a b) pontban előírt feltételek 
továbbra is fennállnak, a Bizottság 
meghosszabbítja a mentesítés időtartamát
a következő felülvizsgálat időpontjáig. A 
mentesítés megújítására irányuló kérelmet 
a vállalkozónak vagy képviselőjének kell 
benyújtania az 5a. cikknek megfelelően.

Or. pl

Indokolás

W tej poprawce znajdują się ścisłe wymagania dla Komisji odnośnie do postępowania z 
wyjątkami typu „A” włączonymi do załącznika V, dla których obowiązuje 4-letni okres 
pomiędzy przeglądami.. Komisja tylko przeprowadzając przegląd wyjątku może przyjąć 
techniczne i naukowe dowody i stwierdzić, że wyjątek należy wykasować lub wznowić. 
Komisja jest również zobowiązana do przeglądu technicznego i naukowego wszystkich 
wyjątków typu „A” z załącznika V. (poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a oraz załącznikiem V i VI)

Módosítás 224
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban elfogadott intézkedések 
legfeljebb négyéves időtartamra 
szólhatnak, és megújíthatók. A Bizottság 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban elfogadott intézkedések eseti 
alapon határozzák meg az elektromos és 
elektronikus berendezés anyagának és 
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kellő időben dönt minden olyan megújítási 
kérelemről, amelyet a mentesítés lejárta 
előtt legalább 18 hónappal nyújtottak be.

alkalmazásának V. és VI. mellékletbe való 
felvételére vonatkozó felülvizsgálat
időpontját. A mentesítések érvényességi 
idejének meghatározására vonatkozó 
eljárás során különösen figyelembe kell 
venni az alternatív anyagokat tartalmazó 
elektromos és elektronikus berendezés 
forgalomba hozatalához szükséges időt, 
valamint a berendezés technikai 
működőképességét és megbízhatóságát. 
A mentesítési vagy megújítási kérelmet 
legalább 30 hónappal a mentesítés 
lejárata előtt kell benyújtani a 
Bizottsághoz.
A Bizottság legkésőbb 9 hónappal a 
kérelem benyújtását követően dönt minden 
mentesítési vagy megújítási kérelemről.

Amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy 
nem újítja meg a mentesítést, a beérkező 
észrevételekkel együtt egy indokolást tesz 
közzé.

Or. en

Indokolás

Megvalósíthatatlan a Bizottság által javasolt „ugyanazon mérték mindenki számára” 
megközelítés, vagyis az, hogy a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv szerinti 
valamennyi mentesítés esetében az érvényességi idő legfeljebb 4 év legyen. Tekintettel a 
hosszú termékéletpályával rendelkező elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 
innovációs és beruházási ciklusokra, a javasolt időszak nem tükrözi a valóságot. Ezért eseti 
alapon egy valósághű és indokolt időkeretet kell megállapítani.

Módosítás 225
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban elfogadott intézkedések 
legfeljebb négyéves időtartamra 
szólhatnak, és megújíthatók. A Bizottság 
kellő időben dönt minden olyan megújítási 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban elfogadott intézkedések eseti 
alapon megújíthatók, és addig érvényesek, 
amíg a Bizottság nem dönt a mentesítés 
megújításáról vagy megszüntetéséről egy 
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kérelemről, amelyet a mentesítés lejárta 
előtt legalább 18 hónappal nyújtottak be.

határidős felülvizsgálat keretében, feltéve, 
hogy a megújítási kérelmet a mentesítés 
lejárata előtt legalább 18 hónappal 
benyújtották. A Bizottság a mentesítés 
lejárta előtt legalább hat hónappal dönt 
minden olyan megújítási kérelemről, 
amelyet a megállapított határidőn belül 
nyújtottak be. 

A Bizottság a mentesítési kérelem 
beérkezését követő 12 hónapon belül dönt 
az olyan termékek esetében, amelyek 
jelenleg nem tartoznak az irányelv hatálya 
alá, függetlenül attól, hogy a mentesítést 
megítélik vagy elutasítják.
a) Ha úgy döntenek, hogy egy elektromos 
és elektronikus berendezés anyagait vagy 
alkotóelemeit felveszik az V. és a VI. 
mellékletbe, meg kell határozni az 
alábbiakat:
- az elektromos és elektronikus berendezés 
V. és VI. mellékletbe felveendő konkrét 
anyagai és alkotóelemei;
- adott esetben az V. és a VI. melléklet 
számozásának módosítása(i); 
- átmeneti intézkedések; 
- az(ok) az időpont(ok), amikor a 
mentesítés(eke)t vagy megújítják vagy 
megszüntetik (a továbbiakban: a 
felülvizsgálati határidő(k)); 
A Bizottság minden mentesítési kérelem 
kéhezvételét visszaigazolja és egy 
hivatkozási számot rendel a kérelemhez, 
amelyet a kérelemmel kapcsolatos 
levelezéseknél a felülvizsgálat lezárásáig 
alkalmazni kell. Az elektromos és 
elektronikus berendezések anyagainak és 
alkotóelemeinek V. és VI. mellékletbe való 
felvételére irányuló kérelmek 
tartalmazzák a 6. cikkel összhangban, a 
18. cikk (2) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárás keretében meghatározott 
információkat.
b) Ha úgy döntenek, hogy egy elektromos 
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és elektronikus berendezés anyagait vagy 
alkotóelemeit törlik az V. és a VI. 
mellékletből, minden mentesítés esetében 
meg kell határozni az alábbiakat: 
az elektromos és elektronikus berendezés 
V. és VI. mellékletből törlendő anyagai és 
alkotóelemei és/vagy – amennyiben az 
intézkedések következményeként a 
meglévő mentesítés(ek) hatálya 
korlátozódik – az elektromos és 
elektronikus berendezés V. és VI. 
mellékletben szereplő anyagival és 
alkotóelemeivel kapcsolatban szükséges 
módosítások;
- adott esetben az V. és a VI. melléklet 
számozásának módosításai;
- átmeneti intézkedések;
- az(ok) az időpont(ok), amikor az 
elektromos és elektronikus berendezés 
anyagait és alkotóelemeit törlik az V. és a 
VI. mellékletből.

Or. en

Indokolás

Nem helyénvaló, hogy minden mentesítés esetében az érvényességi időt egységesen 4 évre 
korlátozzák. Ésszerűbb eseti megközelítést alkalmazni, ehhez azonban átlátható eljárásra van 
szükség, amely jogbiztonságot teremt és előreláthatóságot biztosít. A jogbiztonság növelése 
érdekében az új mentesítések mérlegelése tekintetében határidőt kell előírni a Bizottság 
részére.

Módosítás 226
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban elfogadott intézkedések 
legfeljebb négyéves időtartamra 
szólhatnak, és megújíthatók. A Bizottság 
kellő időben dönt minden olyan megújítási 
kérelemről, amelyet a mentesítés lejárta 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban elfogadott intézkedések eseti 
alapon határozzák meg az elektromos és 
elektronikus berendezés anyagának és 
alkalmazásának V. és VI. mellékletbe való 
felvételére vonatkozó felülvizsgálat 
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előtt legalább 18 hónappal nyújtottak be. időpontját. 
A mentesítések érvényességi idejének 
meghatározására vonatkozó eljárás során 
különösen figyelembe kell venni az 
alternatív anyagokat tartalmazó 
elektromos és elektronikus berendezés 
forgalomba hozatalához szükséges időt, 
valamint a berendezés technikai 
működőképességét és megbízhatóságát. 
A mentesítési vagy megújítási kérelmet 
legalább 30 hónappal a mentesítés 
lejárata előtt kell benyújtani a 
Bizottsághoz.
A Bizottság legkésőbb 9 hónappal a 
kérelem benyújtását követően dönt minden 
mentesítési vagy megújítási kérelemről.
Amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy 
nem újítja meg a mentességet, a beérkező 
észrevételekkel együtt egy indokolást tesz 
közzé.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatályát úgy kell kialakítani, hogy előmozdítsák az innovációt és a még inkább 
környezetbarát termékek gyártását. A termékek nagyon különböző – néhány termék rövidebb, 
más termékek viszont hosszabb – termékéletciklussal rendelkeznek. Ezért rugalmasságra van 
szükség az odaítélt mentesítések időtartama esetében. Ez lehetővé teszi, hogy a mentesítéseket 
valóságnak és a lehetőségének megfelelően ítéljék oda – nem korlátozva azokat négy évre.

Módosítás 227
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban elfogadott intézkedések 
legfeljebb négyéves időtartamra 
szólhatnak, és megújíthatók. A Bizottság 
kellő időben dönt minden olyan megújítási 
kérelemről, amelyet a mentesítés lejárta 
előtt legalább 18 hónappal nyújtottak be.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban elfogadott intézkedések eseti 
alapon határozzák meg az elektromos és 
elektronikus berendezések anyagának és 
alkalmazásának V. és VI. mellékletbe való 
felvételére vonatkozó érvényességi időt.
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Az érvényességi idő meghatározására 
vonatkozó eljárás során különösen 
figyelembe kell venni az alternatív 
anyagokat tartalmazó elektromos és 
elektronikus berendezés forgalomba 
hozatalához szükséges időt, valamint a 
berendezés technikai működőképességét 
és megbízhatóságát. 
A megújítási kérelmeket legalább 18 
hónappal a mentesítés lejárata előtt be 
kell nyújtani, a Bizottság pedig legalább 6 
hónappal az érvényben lévő mentesítés 
lejárati határideje előtt dönt a megújítási 
kérelemről. Abban az esetben, ha a 
mentesítést nem újítják meg, a mentesítés 
lejárata előtt egy legalább 18 hónapos 
időtartamot kell biztosítani, hogy a 
gazdasági szereplőnek legyen ideje 
alkalmazkodni.

Or. en

Indokolás

Megvalósíthatatlan a Bizottság által javasolt „ugyanazon mérték mindenki számára” 
megközelítés, vagyis az, hogy a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv szerinti 
valamennyi mentesítés esetében az érvényességi idő legfeljebb 4 év legyen. Fontos tehát 
egyértelműen meghatározni azt a határidőt is, ameddig a Bizottságnak döntenie kell a 
mentesítés esetleges megújításáról. Amennyiben a mentesítést nem ítélik oda, a javasolt 18 
hónapos időtartam lehetővé teszi a gyártó számára, hogy alkalmazkodjon a helyzethez.

Módosítás 228
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával
összhangban elfogadott intézkedések 
legfeljebb négyéves időtartamra 
szólhatnak, és megújíthatók. A Bizottság 
kellő időben dönt minden olyan megújítási 
kérelemről, amelyet a mentesítés lejárta 
előtt legalább 18 hónappal nyújtottak be.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban elfogadott intézkedések az I. 
mellékletben meghatározott 1., 2., 3., 4., 
5., 6., 7., 10., és 11. kategória esetében
legfeljebb négyéves időtartamra 
szólhatnak, elfogadásuk pedig eseti alapon 
történik, illetve az I. mellékletben 
meghatározott 8. és 9. kategória esetében 
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legfeljebb nyolcéves időszakra szólhatnak, 
elfogadásuk pedig eseti alapon történik. A 
mentesítések megújíthatók. A Bizottság a 
mentesítés lejárta előtt legalább hat 
hónappal dönt minden olyan megújítási 
kérelemről, amelyet a mentesítés lejárta 
előtt legalább 18 hónappal nyújtottak be. 
Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy a hivatalos tanúsítási eljárásokhoz 
vagy a helyettesítő anyagok kielégítő 
elérhetőségének biztosításához a 
mentesítés lejáratáig hátralévő 
időtartamnál hosszabb időre van szükség, 
a mentesítés lejárata után türelmi időt 
biztosít. A türelmi idő hosszúságáról eseti 
alapon kell határozni, és az nem 
haladhatja meg a mentesítés lejáratától 
számított 18 hónapot.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket az EUMSz. 290. cikkével 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 229
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban elfogadott intézkedések 
legfeljebb négyéves időtartamra 
szólhatnak, és megújíthatók. A Bizottság 
kellő időben dönt minden olyan megújítási 
kérelemről, amelyet a mentesítés lejárta 
előtt legalább 18 hónappal nyújtottak be.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban elfogadott intézkedések eseti 
alapon határozzák meg az elektromos és 
elektronikus berendezések anyagának és 
alkalmazásának V. és VI. mellékletbe való 
felvételére vonatkozó érvényességi időt. Az 
érvényességi idő meghatározására 
vonatkozó eljárás során különösen 
figyelembe kell venni az alternatív 
anyagokat tartalmazó elektromos és 
elektronikus berendezés forgalomba 
hozatalához szükséges időt, valamint a 
berendezés technikai működőképességét 
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és megbízhatóságát. A Bizottság 
legkésőbb 9 hónappal a megújítási 
kérelem benyújtását követően dönt minden 
megújítási kérelemről. A megújítási
kérelmet legalább 27 hónappal a 
mentesítés lejárata előtt kell benyújtani.

Or. en

Indokolás

Megvalósíthatatlan a Bizottság által javasolt „ugyanazon mérték mindenki számára” 
megközelítés. Tekintettel a hosszú termékéletpályával rendelkező elektromos és elektronikus 
berendezésekre vonatkozó innovációs és beruházási ciklusokra, a javasolt időszak nem tükrözi 
a valóságot. Ezért eseti alapon egy valósághű időkeretet kell megállapítani.

Módosítás 230
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban elfogadott intézkedések 
legfeljebb négyéves időtartamra 
szólhatnak, és megújíthatók. A Bizottság 
kellő időben dönt minden olyan megújítási
kérelemről, amelyet a mentesítés lejárta 
előtt legalább 18 hónappal nyújtottak be.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban elfogadott intézkedések 
legfeljebb négyéves időtartamra 
szólhatnak. A kérelemben bemutatott 
tények alapján eseti alapon, kivételes 
jelleggel hosszabb mentesítési idő is 
adható.
A Bizottság legkésőbb 9 hónappal a 
kérelem benyújtását követően dönt a
mentesítési vagy mentesítés megújítására 
irányuló kérelemről. A megújítási 
kérelmet legalább 18 hónappal a 
mentesítés lejárta előtt kell benyújtani.
Amennyiben a Bizottság elutasítja a 
megújítási kérelmet, türelmi időt biztosít a 
berendezés forgalomba hozatalára 
vonatkozóan, kivéve abban az esetben, ha 
a forgalomba hozatal folytatása 
elfogadhatatlan kockázatot jelent az 
emberi egészségre vagy a környezetre 
nézve. A türelmi időszak nem haladhatja 
meg a 6 hónapot a forgalomba hozatal 
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tekintetében, illetve a további 18 hónapot 
az adott berendezés üzemeltetése
tekintetében.

Or. en

Indokolás

A különböző iparágak sajátos igényeinek jobban tükröződniük kell a szövegben, mint ahogy 
az a jelentéstervezet 42. módosításában kifejezésre jut. Például számos orvostechnikai eszköz 
(pl. a diagnosztikai képalkotók vagy a sebészeti robotok) hosszú fejlesztési ciklussal 
rendelkeznek (5-8 év). Ezért az előadó által javasolt 18 hónapos türelmi idő nem elegendő a 
kritikus orvostechnikai eszközök esetében. Ezenfelül arra is szükség van, hogy eseti alapon és 
megfelelő indokkal meg lehessen hosszabbítani a határidőt.

Módosítás 231
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban elfogadott intézkedések 
legfeljebb négyéves időtartamra 
szólhatnak, és megújíthatók. A Bizottság 
kellő időben dönt minden olyan 
megújítási kérelemről, amelyet a 
mentesítés lejárta előtt legalább 18 
hónappal nyújtottak be.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban elfogadott intézkedések 
legfeljebb négyéves időtartamra 
szólhatnak, elfogadásuk eseti alapon 
történik és megújíthatók.

Or. en

(A 42. módosítás előadó általi részleges felváltása. Az 5. cikk új (2c) bekezdésére vonatkozó 
módosításhoz kapcsolódik.)

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a mentesítésről szóló döntést eseti alapon kell meghozni. Javasolt, hogy a 
Bizottság döntési eljárását a pontos határidőkkel együtt a cikken belül egy külön bekezdésben 
egyértelműen meghatározzák.
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Módosítás 232
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban elfogadott intézkedések 
legfeljebb négyéves időtartamra 
szólhatnak, és megújíthatók. A Bizottság 
kellő időben dönt minden olyan megújítási 
kérelemről, amelyet a mentesítés lejárta 
előtt legalább 18 hónappal nyújtottak be.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban elfogadott intézkedések az I. 
mellékletben meghatározott 1., 2., 3., 4., 
5., 6., 7., 10., és 11. kategória esetében
legfeljebb négyéves időtartamra 
szólhatnak, elfogadásuk pedig eseti alapon 
történik, illetve az I. mellékletben
meghatározott 8. kategória és az ipari 
berendezésekre vonatkozó 9. kategória 
esetében legfeljebb nyolcéves időszakra 
szólhatnak, elfogadásuk pedig eseti 
alapon történik. A mentesítések
megújíthatók. A Bizottság a mentesítések 
időtartamáról való döntés során 
figyelembe veszi a társadalmi-gazdasági 
következményeket is. A Bizottság a 
mentesítés lejárta előtt legalább hat 
hónappal dönt minden olyan megújítási 
kérelemről, amelyet a mentesítés lejárta 
előtt legalább 18 hónappal nyújtottak be. 
Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy a hivatalos tanúsítási eljárásokhoz 
vagy a helyettesítő anyagok kielégítő 
elérhetőségének biztosításához a 
mentesítés lejáratáig hátralévő 
időtartamnál hosszabb időre van szükség, 
a mentesítés lejárata után türelmi időt 
biztosít. A türelmi idő hosszúságáról eseti 
alapon kell határozni, és az nem 
haladhatja meg a mentesítés lejáratától 
számított 18 hónapot. Az V., VI. és VIa. 
mellékletben meghatározott konkrét
mentesítések esetében egyértelműen meg 
kell adni a főbb adatokat és a határidőket, 
azaz a mentesítés lejárati idejét, a 
megújítási kérelem benyújtási határidejét, 
valamint az átmeneti időszak lejárati 
idejét abban az esetben, ha a megújítást 
elutasították. Ha megújítási kérelmet 
nyújtottak be a legutolsó kérelmezési 
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időpontban, azonban a fenti határidőn 
belül nem hoztak döntés, a mentesítés a 
felülvizsgálat időpontját követően 
továbbra is érvényben marad mindaddig, 
amíg nem születik döntés a megújítási 
kérelemről.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a Szerződés 290. cikkével 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Világosan meg kell határozni a mentesítési eljáráshoz kapcsolódó határidőket és egyéb 
időpontokat ahhoz, hogy növelni lehessen a kérelmezők jogbiztonságát és tervezési 
biztonságát. Minden új és megújított mentesítés a meghatározott felülvizsgálati időpontot 
követően is érvényben marad mindaddig, amíg nem döntenek a megújításról, feltéve, hogy 
legkésőbb a legutolsó kérelmezési időpont(ok)ban benyújtottak egy kérelmet a Bizottsághoz. 
Az orvostechnikai eszközök (8. kategória), valamint az ipari felügyeleti és vezérlő eszközök (9. 
kategória) esetében legfeljebb 8 éves időtartamra adható mentesítés.

Módosítás 233
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban elfogadott intézkedések 
legfeljebb négyéves időtartamra 
szólhatnak, és megújíthatók. A Bizottság 
kellő időben dönt minden olyan megújítási 
kérelemről, amelyet a mentesítés lejárta 
előtt legalább 18 hónappal nyújtottak be.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjával 
összhangban elfogadott intézkedések 
legfeljebb négyéves időtartamra 
szólhatnak, és megújíthatók. Az (1) 
bekezdés b) pontjával összhangban 
elfogadott intézkedések a 9. kategóriába 
tartozó ipari felügyeleti és vezérlő 
eszközökben használt alkalmazások
esetében legfeljebb nyolcéves időtartamra 
szólhatnak és megújíthatók. A Bizottság 
kellő időben dönt minden olyan megújítási 
kérelemről, amelyet a mentesítés lejárta 
előtt legalább 18 hónappal nyújtottak be.
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Or. en

Indokolás

Az ipari felügyeleti és vezérlő eszközökre vonatkozó mentesítések esetében nyolcéves lejárati 
időt kell meghatározni a megbízhatóságra vonatkozó szigorú ágazati szabványoknak való 
megfeleléshez szükséges hosszú újraminősítési folyamat miatt. A kritikus alkalmazások
megbízható helyettesítői, mint pl. rákos betegek kezelésénél alkalmazott sugárzás elleni 
ólomvédelem, most még nem elérhetőek, de még évtizedek múlva sem lesznek elérhetőek. A 
termékek újratervezésére 7–10 évente kerül sor. Ezért a 9. kategóriába tartozó ipari 
mentesítések esetében nyolcéves érvényességi időtartamot kell engedélyezni.

Módosítás 234
Bogusław Sonik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az 1. cikk bb) pontja értelmében 
elfogadott B típusú intézkedéseket 
tízévente egyszer felül kell vizsgálni a 
meghosszabbítás lehetőségével. A 
Bizottság a benyújtott kérelem és saját 
tudományos és műszaki bizonytékai 
alapján megállíptja, hogy az 1. cikk bb) 
pontjában előírt feltételek már nem 
teljesülnek. Amennyiben a Bizottság úgy 
ítéli meg, hogy a bb) pontban előírt 
feltételek továbbra is fennállnak, a 
Bizottság meghosszabbítja a mentesítés 
érvényességét, és kijelöli a következő 
felülvizsgálat időpontját, mégpedig úgy, 
hogy az utolsó felülvizsgálat óta eltelt 
időszak nem haladhatja meg az öt évet. A 
mentesítési és a mentesítések
megújítására irányuló kérelmeket a 
vállalkozónak vagy képviselőjének kell 
benyújtania az 5a. cikknek megfelelően.

Or. pl

Indokolás

Poprawka zawiera ścisłe wytyczne dla Komisji odnośnie postępowania z wyjątkami typu „B” 
włączonymi do załącznika V, dla których obowiązuje 10-letni okres przeglądu. Komisja 
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rozpatrzy wnioski o przedłużenie okresu przeglądu danego rozwiązania tylko, jeżeli 
przedsiębiorcy wypełnią wniosek i prześlą go do komisji zgodnie z art. 5a. Odciąży to Komisję 
z potrzeby przeglądu wszystkich wyjątków raz na cztery lata. Komisja powinna we wnioskach 
otrzymać od przedsiębiorców wystarczające dowody, aby bez obszernej weryfikacji 
wspomagana przez komitet podąć decyzję.(poprawka powinna być brana pod uwagę łącznie z 
poprawką (art. 5.1bb; art. 5.1, art. 5.1cc art. 5.2; art. 5.2a.

Módosítás 235
Chris Davies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Abban az esetben, ha a mentesítést 
nem ítélik oda vagy nem újítják meg, egy 
legalább 12 hónapos átmeneti időt kell 
biztosítani ahhoz, hogy a gazdasági 
szereplőnek legyen ideje alkalmazkodni. 
Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy 12 hónapnál hosszabb időre van 
szükség, az átmeneti időszakot eseti 
alapon meghosszabbíthatja.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egy 12 hónapos átmeneti időszak elfogadását javasolja, amely a termékek 
átalakításához általában szükséges időnek felel meg abban az esetben, ha a mentesítést nem 
újítják meg vagy nem ítélik oda.

Módosítás 236
Jill Evans

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 4. cikk (1) bekezdése szerinti 
mentesítésre vagy annak megújítására 
irányuló kérelmeket a VIb. melléklettel 
összhangban kell a Bizottság részére 
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benyújtani. A mentesítés megújítására 
irányuló kérelem frissíti az eredeti 
kérelmet, hogy az aktuális helyzetet 
tükrözze.

Or. en

(Az új VIb. melléklet bevezetéséhez és a 6. cikk (1) bekezdése első francia bekezdésének 
törlésére irányuló módosításhoz kapcsolódik.)

Indokolás

Ezt a módosítást a Tanácsban jelenleg folytatott vita ihlette. Egyértelmű követelményeket kell 
meghatározni a mentesítési vagy megújítási kérelmet benyújtó kérelmezők részére. A 
megújítási kérelmet frissíteni kell, hogy az a legutóbbi helyzetet tükrözze.

Módosítás 237
Jill Evans

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Bizottság: 
a) a kérelem kézhezvételétől számított 15 
napon belül írásban visszaigazolja a 
kérelem beérkezését. A visszaigazolásban 
szerepel a kérelem beérkezésének 
időpontja;
b) haladéktalanul tájékoztatja a 
tagállamokat a kérelemről, valamint a 
rendelkezésükre bocsátja a kérelmező 
által benyújtott kérelmet és kiegészítő 
információkat;
c) a kérelemről készült összefoglalót 
hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság 
számára.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a kérelmek beérkezésével kapcsolatos eredeti kötelezettségei pontosításra 
szorulnak.
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Módosítás 238
Jill Evans

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A kérelmeket a helyzetnek 
megfelelően vagy a tilalom alkalmazása, 
vagy a mentesítés lejárta előtt legalább 18 
hónappal kell benyújtani. A Bizottság a 
helyzetnek megfelelően vagy a tilalom 
alkalmazása, vagy a mentesítés lejárta 
előtt legalább 6 hónappal dönt a 
kérelmekről.
A Bizottság a mentesítés vagy a megújított 
mentesítés időtartamáról való döntés 
során figyelembe veszi a társadalmi-
gazdasági következményeket is.
Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy a helyettesítő anyagok kielégítő 
elérhetőségének biztosításához a 
helyzetnek megfelelően vagy a tilalom 
alkalmazásáig, vagy a mentesítés 
lejáratáig hátralévő időtartamnál 
hosszabb időre van szükség, vagy a 
tilalom alkalmazásától kezdődően, vagy a 
mentesítés lejárata után türelmi időt 
biztosít. A türelmi idő hosszúságáról eseti 
alapon kell határozni, és az nem 
haladhatja meg a tilalom alkalmazásának 
kezdetétől vagy a mentesítés lejáratától 
számított 18 hónapot.
A Bizottság ezeket az intézkedéseket a 18. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok segítségével fogadja 
el.

Or. en

(A 42 módosítás előadó általi részleges felváltása. A korábbi „ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárásnak” az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására irányuló új eljárással való 
felváltásához kapcsolódik.)



PE439.897v01-00 44/119 AM\809039HU.doc

HU

Indokolás

A gazdasági szereplők a mentesítések tekintetében jogbiztonságot igényelnek. Ezért a 
Bizottságnak határidőt kell szabni a döntések meghozatalára. A tilalom alkalmazásától 
kezdődően vagy a mentesítést lejáratát követően a megfelelő alkalmazkodás lehetővé tétele 
érdekében legfeljebb 18 hónapos türelmi idő biztosításható. Ennek eredménye egy legfeljebb 
24 hónapos átmeneti időszak, amely a gazdasági szereplők részére saját megítélésük szerint 
elegendő időt biztosít az alkalmazkodáshoz. A mentesítések időtartamáról való döntés során 
figyelembe kell venni a társadalmi-gazdasági szempontokat is.

Módosítás 239
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mellékletek módosítása előtt a 
Bizottság konzultál többek között az 
elektromos és elektronikus berendezések 
gyártóival, az újrafeldolgozó és a 
hulladékkezelő üzemek képviselőivel, a 
környezetvédelmi szervezetekkel, valamint 
a munkavállalók és fogyasztók 
szövetségeivel.

(3) Az V., VI. és VIa. melléklet módosítása 
előtt a Bizottság konzultál többek között a 
gazdasági szereplőkkel, az újrafeldolgozó 
és a hulladékkezelő üzemek képviselőivel, 
a környezetvédelmi szervezetekkel, 
valamint a munkavállalók és fogyasztók 
szövetségeivel. A Bizottsághoz az ilyen 
konzultációk keretében beérkező 
észrevételeket nyilvánosan is 
hozzáférhetővé kell tenni. A Bizottság a 
hozzá beérkező információk alapján 
jelentést készít, amelyet nyilvánosan is 
hozzáférhetővé tesz.

Or. en

Indokolás

A Bizottság csak bizonyos mellékletek módosítására hatalmazható fel felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján. A gazdasági szereplők fogalmát a fogalommeghatározások 
módosításával összhangban kell használni. Az utolsó szövegrész módosított formában 
visszaállítja a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv első változatának
rendelkezéseit, amelyek értelmében az észrevételeket nyilvánosan is hozzáférhetővé kell tenni, 
ami jogszabályba foglalja az állami érdekeltekkel folytatott konzultációk jelenleg alkalmazott 
gyakorlatát. A komitológiai bizottságra való hivatkozás azért nem jelenik meg, mert az az 
EUMSz. 209. cikke következtében már nem létezik.
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Módosítás 240
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mellékletek módosítása előtt a 
Bizottság konzultál többek között az 
elektromos és elektronikus berendezések 
gyártóival, az újrafeldolgozó és a 
hulladékkezelő üzemek képviselőivel, a 
környezetvédelmi szervezetekkel, valamint 
a munkavállalók és fogyasztók 
szövetségeivel.

(3) A mellékletek módosítása előtt a 
Bizottság hatásvizsgálatot végez. A 
Bizottság konzultál továbbá az elektromos 
és elektronikus berendezések gyártóival, az 
újrafeldolgozó és a hulladékkezelő üzemek 
képviselőivel, a környezetvédelmi 
szervezetekkel, valamint a munkavállalók 
és fogyasztók szövetségeivel is.

Or. en

Indokolás

Feltétlenül szükség van egy tudományos eredményeken alapuló teljes körű hatásvizsgálat 
elvégzésére, mielőtt valamilyen új anyagot vesznek fel a veszélyes anyagok alkalmazását 
korlátozó irányelv hatály alá tartozó korlátozások közé. Az alternatív megoldások átfogó
vizsgálata nélkül lehetetlen megfelelően meghatározni, hogy a javasolt korlátozás végső soron 
előnyös-e az emberi egészség és a környezet szempontjából.

Módosítás 241
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A mellékletek módosítása előtt a 
Bizottság konzultál többek között az 
elektromos és elektronikus berendezések 
gyártóival, az újrafeldolgozó és a 
hulladékkezelő üzemek képviselőivel, a 
környezetvédelmi szervezetekkel, valamint 
a munkavállalók és fogyasztók 
szövetségeivel.

(3) A mellékletek módosítása előtt a 
Bizottság hatásvizsgálatot végez. A 
Bizottság konzultál továbbá az elektromos 
és elektronikus berendezések gyártóival, az 
újrafeldolgozó és a hulladékkezelő üzemek 
képviselőivel, a környezetvédelmi 
szervezetekkel, valamint a munkavállalók 
és fogyasztók szövetségeivel is.

Or. en
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Módosítás 242
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Mindaddig, amíg az V. és a VI. 
mellékletbe ezen irányelv 5. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja alapján felvett 
anyagok, illetve alkatrészek ott 
szerepelnek, úgy kell tekinteni, hogy a 
felsorolt alkalmazások az 1907/2006/EK 
rendelet 58. cikkének (2) bekezdésében 
foglalt engedélyezési követelmény alól is 
mentesülnek.

törölve

Or. pl

Indokolás

Az 5. cikk (4) bekezdése jogbizonytalanságot teremt a veszélyes anyagok alkalmazását 
korlátozó irányelv és a REACH-rendelet között. A veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó
irányelv kritériumai alapján értékelt mentesítés nem lehet hatással a REACH-rendeletben 
foglaltakra. Ez zavart okozna a vállalkozók körében is, akik nem tudnák, hol keressenek 
információt.

Módosítás 243
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Mindaddig, amíg az V. és a VI. 
mellékletbe ezen irányelv 5. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja alapján felvett 
anyagok, illetve alkatrészek ott 
szerepelnek, úgy kell tekinteni, hogy a 
felsorolt alkalmazások az 1907/2006/EK 
rendelet 58. cikkének (2) bekezdésében 
foglalt engedélyezési követelmény alól is 

(4) Mindaddig, amíg az V. és a VI. 
mellékletbe ezen irányelv 5. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja alapján felvett 
anyagok, illetve alkatrészek ott 
szerepelnek, úgy kell tekinteni, hogy a 
felsorolt alkalmazások az 1907/2006/EK 
rendelet 58. cikkének (2) bekezdésében 
foglalt engedélyezési követelmény alól is 
mentesülnek az ezen irányelv alapján 
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mentesülnek. kiadott mentesítés érvényességi idejére.

Mindaddig, amíg az 1907/2006/EK 
rendelettel összhangban engedélyezett egy 
adott anyag használata, ezeket az 
alkalmazásokat úgy kell tekinteni, hogy az 
irányelv értelmében mentesítés alá vont 
alkalmazásokhoz kapcsolódó 
követelmények alól is mentesülnek az 
1907/2006/EK rendelet alapján kiadott 
engedély érvényességi idejére.

Or. en

Indokolás

A valóban innovatív berendezések kifejlesztésénél – lényegét tekintve – csak az ismert és a 
tervezés idején elérhető technológiai megoldásokat használják fel, ez pedig mentesítések 
alkalmazását teszi szükségessé. Ugyanarra az alkalmazásra vonatkozóan két mentesítés (pl. a 
veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv szerinti mentesítés és a REACH-rendelet 
szerinti engedély) forgalomba hozatal előtti megszerzésére irányuló követelmények 
túlságosan megterhelőnek bizonyulnának, különösen mivel emiatt a mentesítések nagy 
mennyiségével is számolni kellene.

Módosítás 244
Bogusław Sonik

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság az 5. cikk (1) bekezdése 
b) és bb) pontjának megfelelően módosítja 
az V. mellékletet, külön kiemelve a 
mentesítéseket és külön meghatározva
minden mentesítési típust. Az ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. pl
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Indokolás

Az 5. cikk (4) bekezdése jogbizonytalanságot teremt a veszélyes anyagok alkalmazását 
korlátozó irányelv és a REACH-rendelet között. A veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó 
irányelv kritériumai alapján értékelt mentesítés nem lehet hatással a REACH-rendeletben 
foglaltakra. Ez zavart okozna a vállalkozók körében is, akik nem tudnák, hol keressenek 
információt. E cikk helyett a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy nélkülözhetetlen 
módosításokat végezzen az V. mellékletben és bevezesse a mentesítések típusainak 
megkülönböztetését.

Módosítás 245
Jill Evans

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Legkésőbb [...*]-ig a Bizottság a 18. 
cikkel összhangban a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok segítségével dönt 
arról, hogy az V. mellékletben megadott 
mentesítések közül melyik vonatkozik az 
ipari felügyeleti és vezérlő eszközökre is. 
Amennyiben az említett időn belül nem 
születik döntés, az V. mellékletben 
megadott mentesítések az ipari felügyeleti 
és vezérlő eszközökre is érvényesek 
lesznek.
* az időpont beillesztése – az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított 18 hónap.

Or. en

Indokolás

A Bizottság felkért egy szakértőt, hogy az átdolgozásig értékelje a 8. és 9. kategóriára 
vonatkozó mentesítéseket. A szakértő nem értékelte az egyéb kategóriák tekintetében már 
odaítélt mentesítéseket, egyszerűen azt feltételezve, hogy azok a 8. és 9. kategóriára is 
vonatkoznak.  Konkrét értékelés hiányában azonban a Bizottság nem viszi át ezeket a 
mentesítéseket, hanem vállalatokra bízza a megfelelő kérelmek benyújtását. Mivel az ipari 
felügyeleti és vezérlő eszközöknek relatíve hosszú a tervezési életciklusa, a gyártóknak 
mielőbb értesülniük kell a termékeikre vonatkozó mentesítések helyzetéről.
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Módosítás 246
Jill Evans

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Bizottság a 18. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
segítségével módosíthatja a VIb. 
mellékletet azzal a céllal, hogy további 
elemekkel egészítse ki.

Or. en

(Az új VIb. mellékletet bevezető módosításhoz kapcsolódik.)

Indokolás

Meg kell határozni egy olyan mechanizmust, amely lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy 
további elemekkel egészítse ki a mentesítési vagy a megújítási kérelmeket.

Módosítás 247
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amikor az 1907/2006/EK rendelettel 
összhangban engedélyezik egy adott
anyag használatát, az említett anyagot 
használó berendezés úgy tekintendő, hogy
az 1907/2006/EK rendelettel összhangban 
kiadott engedély érvényességi ideje alatt 
megfelel az ezen irányelvben ezzel 
kapcsolatban meghatározott
követelményeknek.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság javaslata pontosan meghatározza, hogy a veszélyes anyagok alkalmazását 
korlátozó irányelv alapján mentességet élvező anyagokra vagy alkotóelemekre nem kell majd 
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a REACH keretében engedélyt szerezni. Mivel a REACH-rendelet a veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv előtt lép hatályba, mind a jogbizonytalanság, mind a 
adminisztratív túlterheltség elkerülése érdekében fontos meggyőződni a viszonosság 
meglétéről.

Módosítás 248
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Mindaddig, amíg az 1907/2006/EK 
rendelettel összhangban engedélyezett egy 
adott anyag használata, ezeket a 
berendezéseket úgy kell tekinteni, hogy az 
1907/2006/EK rendelet alapján kiadott 
engedély érvényességi ideje alatt 
megfelelnek az irányelvben meghatározott 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Jóllehet a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv átdolgozott javaslata előírja, 
hogy a REACH keretében kiadott engedélyek esetében nem kell az említett irányelv szerint 
mentesítést kérni, mégis fennáll a jogbizonytalanság veszélye, mivel a REACH-engedélyezésre 
vonatkozó követelmények korábban lépnek életbe, mint a veszélyes anyagok alkalmazását 
korlátozó átdolgozott irányelv. Következésképpen a REACH keretében kiadott engedélyek a 
megadott időtartam alatt a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv értelmében 
mentességet élveznek annak érdekében, hogy az elektromos és elektronikus berendezések 
gyártói számára jogbiztonságot teremtsenek.

Módosítás 249
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
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Mentesítési és a mentesítés megújítására
irányuló kérelmek

(1) A mentesítési kérelmet az alábbi 
bekezdések előírásai szerint kell 
benyújtani. 
(2) A kérelmet a Bizottságnak kell 
benyújtani, amely:
a) írásban visszaigazolja a kérelem 
beérkezését a kézhezvételtől számított 14 
napon belül. Az visszaigazolásban 
feltüntetik a kérelem beérkezésének 
dátumát;
b) haladéktalanul értesíti a tagállamokat a 
kérelemről, és a kérelmező által benyújtott
minden egyéb, bizalmasnak nem minősülő
információval együtt hozzáférhetővé teszi 
számukra a kérelmet; 
c) nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a 
kérelem (3) bekezdés e) pontja szerinti 
összefoglalóját, tekintettel a bizalmas 
üzleti információkra és a szellemi 
tulajdonra.
(3) A kérelem az alábbi információkat 
tartalmazza: 
a) a gyártó neve és címe;
b) információ a mentesítés tárgyát képező
anyag vagy alkotóelem konkrét 
alkalmazásáról és jellemzőiről;
c) a mentesítés 5. cikkben előírt 
feltételeknek megfelelő indokolása, amely 
kiterjed az esetleges alternatív anyagok 
vagy technológiák vizsgálatára is. Az 
indokolás történhet egy kutatás 
bemutatásán keresztül is, más független 
alanyok által hitelesített kutatási
eredmények hozzáférhetőségétől függően;
d) adott esetben a bizalmasnak minősülő
információk feltüntetése, igazolható 
indokolással;
e) a kérelem összegzése;
f) a mentesítés (A vagy B) típusa, amelyre 
a mentesítés alkalmazható. 
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(4) A Bizottság megvizsgálja a mentesítési
kérelmet és a mentesítés alátámasztására
független vizsgálatot végez.
(5) A kérelem vizsgálata során a Bizottság
a (3) bekezdés b) és c) pontja tekintetében 
figyelembe veszi a kkv-k lehetőségeit.
(6) A Bizottság kellő időben dönt minden 
kérelemről, köztük a megújítási
kérelmekről is. A megújítási kérelmeket a 
4. cikk (2a) bekezdése alapján legkésőbb 
24 hónappal a mentesítési felülvizsgálat 
időpontja előtt kell benyújtani, tekintettel 
arra, hogy a gazdasági szereplőknek a 
mentesítések megújítására vonatkozó 
bizottsági határozat meghozataláig is 
jogbiztonságra van szükségük.
(7) A Bizottság – tekintettel a kkv-k 
helyzetére – elfogadja az e cikk 
alkalmazására, köztük a mentesítési vagy 
a megújítási kérelemmel együtt 
benyújtandó – az alternatívák elemzését és
megfelelő alternatíva elérhetősége esetén 
az 1907/2006/EK rendelet szerinti 
helyettesítési tervet is magukban foglaló –
információk alakjára és jellegére
vonatkozó rendelkezéseket. Az ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. pl

Indokolás

Ez a cikk a mentesítések kiadásának rendszeresített módszerét vezeti be, és megbízza a 
Bizottságot, hogy a mentesítések bejelentésére formanyomtatványokat alkosson.
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Módosítás 250
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Nanoanyagok

(1) A gazdasági szereplők értesítik a 
Bizottságot a nanoanyagok elektromos és 
elektronikus berendezésekben való 
alkalmazásáról, valamint rendelkezésre 
bocsátanak minden lényeges adatot arra 
vonatkozóan, hogy azok az emberi 
egészség és a környezet szempontjából
egész életciklusuk során biztonságosak.
(2) A gazdasági szereplők által az (1) 
bekezdés szerint rendelkezésre bocsátott 
információkra tekintettel a Bizottság 
legkésőbb […*]-ig az emberi egészség és a 
környezet szempontjából értékeli az 
elektromos és elektronikus 
berendezésekben előforduló nanoanyagok 
– különösen a felhasználás és a kezelés 
során tanúsított – biztonságosságát, és 
megállapításairól egy jelentés formájában 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot. A jelentést szükség esetén az 
elektromos és elektronikus 
berendezésekben található 
nanoanyagokkal kapcsolatos kockázatok
megfelelő kezelésére irányuló jogalkotási 
javaslat is kíséri.
(3) A gazdasági szereplők legkésőbb 
[…**]-ig címkét helyeznek el az adott 
elektromos és elektronikus berendezésen, 
miszerint az nanoanyagokat tartalmaz.
* az időpont beillesztése – az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított 36 hónap.
** az időpont beillesztése – az ezen 
irányelv hatálybalépésétől számított 24 
hónap.
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Or. en

Indokolás

Véget kell vetnünk annak, hogy nem áll rendelkezésre információ az elektromos és 
elektronikus berendezésekben található nanoanyagok alkalmazására és biztonságára 
vonatkozóan. A gyártók kötelesek jelentést tenni a felhasználásokról és a biztonsági 
adatokról, ami lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy előkészítse a szükséges jogalkotási 
intézkedéseket. A fogyasztóknak tudniuk kell, hogy az elektromos és elektronikus berendezések 
tartalmaznak-e nanoanyagokat.

Módosítás 251
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végrehajtási intézkedések Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

Or. en

(A korábbi „ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak” az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására irányuló új eljárással való felváltásához kapcsolódik.)

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés 290. cikke és 291. cikke bevezeti a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok, illetve a végrehajtási aktusok fogalmát. Ennélfogva a „végrehajtás” fogalma úgy is 
értelmezhető, mint ami az „végrehajtási intézkedésekre” korlátozódik. Azonban az e cikk 
szerint meghozandó intézkedésekre a 290. cikk vonatkozik, nem pedig a 291. cikk. A 
terminológiát ezért ennek megfelelően módosítani kell.

Módosítás 252
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság részletes szabályokat fogad el 
a következőkről:

A Bizottság legkésőbb […*]-ig a 18. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktusok segítségével részletes 
szabályokat fogad el a következőkről:
* az időpont beillesztése – az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított 18 hónap.

Or. en

(A korábbi „ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak” az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására irányuló új eljárással való felváltásához kapcsolódik.)

Indokolás

Egyértelmű határidőt kell meghatározni a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozóan.

Módosítás 253
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végrehajtási intézkedések törölve
A Bizottság részletes szabályokat fogad el 
a következőkről:

- mentesítés kérelmezése, beleértve a 
kérelemmel együtt benyújtandó – az 
alternatívák elemzését és megfelelő 
alternatíva elérhetősége esetén az 
1907/2006/EK rendelet szerinti 
helyettesítési tervet is magukban foglaló –
információk alakját és jellegét is;
- a 4. cikk (2) bekezdése szerinti 
maximális koncentrációk betartása; 
- az 5. cikk (2) bekezdésének végrehajtása, 
tekintetbe véve a gazdasági szereplők 
jogbiztonság iránti igényét a mentesítések 
megújítására vonatkozó bizottsági 
határozat meghozataláig. 
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében 
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említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. pl

Indokolás

A fenti cikk felesleges. Az e cikkben foglaltakat az 5a. cikk, a 4. cikk (8) bekezdése, az 5. cikk 
(2) bekezdése és az 5. cikk (2a) bekezdése is tartalmazza.

Módosítás 254
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- mentesítés kérelmezése, beleértve a 
kérelemmel együtt benyújtandó – az 
alternatívák elemzését és megfelelő 
alternatíva elérhetősége esetén az 
1907/2006/EK rendelet szerinti 
helyettesítési tervet is magukban foglaló –
információk alakját és jellegét is,

törölve

Or. en

(A 46. módosítás felváltása; az 5. cikk új (2a) bekezdését és az új VIb. mellékletet bevezető 
módosításhoz kapcsolódik.)

Indokolás

Ezt a módosítást a Tanácsban jelenleg folytatott vita ihlette. Egyértelmű követelményeket kell 
meghatározni a mentesítési vagy megújítási kérelmet benyújtó kérelmezők részére.
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Módosítás 255
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- mentesítés kérelmezése, beleértve a 
kérelemmel együtt benyújtandó – az 
alternatívák elemzését és megfelelő 
alternatíva elérhetősége esetén az 
1907/2006/EK rendelet szerinti 
helyettesítési tervet is magukban foglaló –
információk alakját és jellegét is,

- mentesítés kérelmezése, beleértve a 
kérelemmel együtt benyújtandó – az 
alternatívák termékéletcikluson alapuló
elemzését és megfelelő alternatíva 
elérhetősége esetén az 1907/2006/EK 
rendelet szerinti, a hivatalos tanúsításhoz 
szükséges átmenteti időre és a helyettesítő 
alternatívákkal való megfelelő ellátására 
is kiterjedő helyettesítési tervet is 
magukban foglaló – ellenőrizhető
információk alakját és jellegét, valamint az 
átfogó iránymutatásokat is. A mentesítési 
eljárások pontos határidejét, valamint az 
ECHA eljárásaira való főbb 
hivatkozásokat közzé kell tenni a Bizottság 
weboldalán. A mentesítési kérelemmel 
együtt benyújtandó dokumentációkban és 
dokumentumokban lehetőség szerint 
hivatkozni kell az 1907/2006/EK rendelet 
(REACH) szerinti engedélyezési 
eljáráshoz szükséges adatokra és iratokra.

Or. en

Indokolás

Jogi nehézségeket támaszt az, hogy a REACH alapján kiadott engedélyek automatikusan a 
veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv szerinti mentesítéshez vezetnek, tekintve, 
hogy a harmadik országokban különböznek az eljárások, más az alkalmazási kör és a 
gyártókra eltérő következmények vonatkoznak. Mindazonáltal a kérelmezőkre nehezedő 
adminisztratív terhek csökkentése érdekében a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó 
irányelv szerinti mentesítésre irányuló kérelemhez szükséges dokumentumoknak és adatoknak 
formájukat és tartalmukat tekintve – a lehetőségekhez mérten az említett irányelv szerinti 
egyedi mentesítési kritériumok és eljárások figyelembevételével – meg kell felelniük a REACH 
szerinti engedélyezési eljárás vonatkozó követelményeinek.
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Módosítás 256
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a 4. cikk (2) bekezdése szerinti 
maximális koncentrációk betartása,

- az európai szabványügyi szervek 
haladéktalan megbízása, hogy az I. 
mellékletben felsorolt valamennyi 
termékkategória tekintetében dolgozzanak 
ki harmonizált szabványokat a veszélyes 
anyagok alkalmazását korlátozó 
irányelvnek való megfelelés érdekében. A 
„homogén anyag” 3. cikk l) pontjában 
szereplő fogalommeghatározása egységes 
alapot biztosít a szabvány további 
előírásai, és különösen a minta-
előkészítésre vonatkozó előírások 
számára,

Or. en

Indokolás

A technikai részleteket, mint pl. a maximális koncentrációs értékeknek való megfelelést, 
harmonizált szabványok kidolgozása révén kell meghatározni.

Módosítás 257
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az 5. cikk (2) bekezdésének végrehajtása, 
tekintetbe véve a gazdasági szereplők 
jogbiztonság iránti igényét a mentesítések 
megújítására vonatkozó bizottsági 
határozat meghozataláig.

törölve

Or. en
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(Az 5. cikk új (2b) bekezdéssel való kiegészítésére irányuló módosításhoz kapcsolódik.)

Indokolás

Az 5. cikk (2) bekezdésének megfelelő alkalmazására vonatkozó rendelkezést rendes 
jogalkotási eljárás keretében javasolt megállapítani.

Módosítás 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az 5. cikk (2) bekezdésének végrehajtása, 
tekintetbe véve a gazdasági szereplők 
jogbiztonság iránti igényét a mentesítések 
megújítására vonatkozó bizottsági 
határozat meghozataláig.

- az 5. cikk (2) bekezdésének végrehajtása, 
tekintetbe véve a gazdasági szereplők 
jogbiztonság iránti igényét a mentesítések 
megújítására vonatkozó bizottsági 
határozat felülvizsgálatával, legutolsó 
kérelmezésével és lejáratával 
kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés biztosítja az összhangot az 5. cikk (2) bekezdésében foglalt, mentesítési 
eljárásra vonatkozó kiegészítő rendelkezésekkel.

Módosítás 259
Chris Davies, Dirk Sterckx

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az 5. cikk (2) bekezdésének végrehajtása, 
tekintetbe véve a gazdasági szereplők 
jogbiztonság iránti igényét a mentesítések 
megújítására vonatkozó bizottsági 
határozat meghozataláig.

- az 5. cikk (2) bekezdésének végrehajtása, 
tekintetbe véve a gazdasági szereplők 
jogbiztonság iránti igényét a mentesítések 
felülvizsgálatával és lejáratával, valamint 
a mentesítések iránti legutolsó 
kérelmekkel kapcsolatban.
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Or. en

Indokolás

A módosítás célja a jogbiztonság növelése és az előreláthatóság javítása.

Módosítás 260
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az 5. cikk (2) bekezdésének végrehajtása, 
tekintetbe véve a gazdasági szereplők 
jogbiztonság iránti igényét a mentesítések 
megújítására vonatkozó bizottsági 
határozat meghozataláig.

- az 5. cikk (2) bekezdésének végrehajtása, 
tekintetbe véve a gazdasági szereplők 
jogbiztonság iránti igényét a mentesítések 
felülvizsgálatával és lejáratával, valamint 
a mentesítések iránti legutolsó 
kérelmekkel kapcsolatban.

Or. en

Indokolás

Lásd az 5. cikk (2) bekezdését. A felülvizsgálat, a legutolsó kérelem és a lejárati dátum 
fogalmát az 5. cikk (2) bekezdésével kapcsolatban javasolt módosítás vezette be. A mentesítési 
eljáráson belüli összhang biztosítása érdekében a 6. cikk harmadik francia bekezdésében is 
hivatkozni kell ezekre a fogalmakra.

Módosítás 261
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a 4. cikk (új) (1b) bekezdésével 
összhangban a(z új) IVa. mellékletben 
felsorolt anyagokra vonatkozó címkézési 
követelmények, tekintetbe véve az 
újrahasznosíthatóság javítását. Ezek a 
követelmények figyelembe veszik az 
energiafelhasználó termékek 
környezetbarát tervezésére vonatkozó 
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követelmények megállapításának 
kereteiről szóló, 2005. július 6-i 
2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv rendelkezéseit, ami lehetővé teszi 
az átfedések elkerülését és szinergiákat 
teremt, ahol ez lehetséges. Ezen irányelv 
alkalmazásához a nanoanyagok 
azonosítására és kimutatására vonatkozó 
szabványokat kell kidolgozni, amelyeket 
azonban szélesebb körben, a 
nanoanyagokkal kapcsolatos egyéb 
jogszabályok esetében is alkalmazni lehet.

Or. en

Indokolás

Néhány anyag tekintetében az Öko-Institut tanulmánya a címkézés bevezetését javasolja. 
Amennyiben a címkézés javítja az újrahasznosíthatóságot és a biztonságot az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak kezelése és a fogyasztók tájékoztatása során, akkor 
azt figyelembe kell venni. Ezzel összefüggésben meg kell fontolni továbbá a műanyagok 
újrahasznosíthatóságának javítását is, méghozzá a halogéntartalmú műanyagoknak az egyéb 
műanyagoktól való különválasztása révén. Az ezen irányelv és a környezetbarát tervezésről 
szóló irányelv között optimális kapcsolatot kell biztosítani. (A 4. cikk új (1b) bekezdésének 
módosításához és az új IVa. melléklet módosításához kapcsolódik.)

Módosítás 262
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a harmadik országokkal való 
információcsere csatornáinak bővítése és 
lehetséges intézményesítése, ami 
megvalósulhat a szabályozásról folytatott 
párbeszédek útján, nemzetközi 
információs szolgálatokon keresztül vagy 
képzési programok formájában, ezáltal 
biztosítandó, hogy a veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv 
rendelkezéseire vonatkozó információk a 
harmadik országokban is hozzáférhetők 
és érthetők legyenek.
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Or. en

Indokolás

Mivel a Közösség piacára behozott termékekre közvetlen hatást gyakorolnak a veszélyes 
anyagok alkalmazását korlátozó irányelv rendelkezései, a harmadik országokban található 
vállalatok számára lehetővé kell tenni, hogy a szabályozásról folytatott párbeszédek útján, 
képzési programok formájában vagy egyéb módon tanácshoz és információhoz jussanak. Az 
ECHA-n belül működő nemzetközi információs szolgálat, amely szintén tájékoztatást nyújt a 
veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv hatálya alá tartozó elektromos és 
elektronikus berendezésekre vonatkozó különleges követelményekről, a számos lehetőség 
egyike lehet. Ez azt is tükrözi, illetve arra is választ ad, hogy a veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv nemzetközileg elismert jogszabállyá vált, ami néhány EU-n 
kívüli országot hasonló jogszabály elfogadására ösztönzött.

Módosítás 263
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az 5a. cikk (3) bekezdésében foglalt, 
nanoanyagokra vonatkozó címkézési 
követelmények alkalmazása.

Or. en

(Az új 5a. cikk (3) bekezdéséhez kapcsolódik.)

Indokolás

Az elektromos és elektronikus berendezésekben található nanoanyagok harmonizált 
címkézésének biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell ruházni azzal a hatáskörrel, hogy az 
említett követelmények alkalmazására vonatkozóan részletes szabályokat fogadjon el.
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Módosítás 264
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a 4. cikk (7) bekezdése alapján 
benyújtott dokumentáció formája és 
tartalma.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a jogbiztonság növelése.

Módosítás 265
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság haladéktalanul megbízza az 
európai szabványügyi szerveket, hogy az I. 
mellékletben felsorolt valamennyi 
termékkategória tekintetében dolgozzanak 
ki harmonizált szabványokat a veszélyes 
anyagok alkalmazását korlátozó 
irányelvnek való megfelelés érdekében.

Or. en

Indokolás

A harmonizált szabványok segíteni fognak a gyártóknak, hogy meg tudjanak felelni ennek az 
irányelvnek, valamint szükséges technikai részletekkel fognak szolgálni valamennyi kategória 
tekintetében a „homogén anyag” fogalma alapján.
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Módosítás 266
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. en

(Az 6. cikk (1) bekezdését bevezető módosításhoz kapcsolódik. A korábbi „ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak” az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

290. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására irányuló új eljárással 
való felváltásához kapcsolódik.)

Indokolás

A hatáskör átruházásra e cikk bevezető bekezdése hivatkozik.

Módosítás 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az említett időpontig egy 
átfogó hatásvizsgálat alapján
felülvizsgálja továbbá ezen irányelv 2. 
cikkében foglalt mentesítések hatályát és
jegyzékét, további termékkategóriák 
felvételét javasolja, ha azt az irányelv 
céljait tekintve hasznosnak ítéli. 
Különleges figyelmet kell fordítani a 
speciális fogyasztási cikkek és tartozékok, 
illetve az olyan más jellegű berendezések 
részét képező berendezések lehetséges 
felvételére, amelyek a 2. cikk értelmében 
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nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá.

Or. en

Indokolás

Az új termékkategóriák felvétele tekintetében eddig csak töredékesen végeztek
hatásvizsgálatokat. Ezért úgy tűnik, hogy a kizárt termékek tekintetében egy átfogó listára van 
szükség. Azonban a tiltott anyagokkal összefüggésbe hozható olyan berendezések felvételére, 
amelyek nem tartoznak hasonlóképpen más típusú jogszabályok hatálya alá, a következő 
felülvizsgálat során tehető javaslat (autórádiók, repülőgépeken használt képernyők, 
fogyasztási cikkek és tartozékok, mint pl. töltények, távirányítók stb.).

Módosítás 268
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
A Bizottság […*] előtt felülvizsgálja az 
ezen irányelvben előírt intézkedéseket, 
hogy szükség esetén figyelembe vegyék az 
új tudományos eredményeket.
A Bizottság a tudományos tények alapján 
és az elővigyázatosság elvének 
figyelembevételével ezen időpontig, majd 
ezt követően négyévenként azt is 
megvizsgálja, hogy szükség van-e a IV. és 
IVa. mellékletben szereplő anyagok és 
anyagcsoportok jegyzékének kibővítésére, 
különös – de nem kizárólagos – tekintettel 
a III. mellékletben felsorolt anyagokra.
A felülvizsgálat során különös figyelmet 
kell fordítani az ilyen anyagok és 
anyagcsoportok következő hatásaira:
- az elektromos és elektronikus 
berendezések újrahasznosításának, 
valamint az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékaiból származó 
anyagok újrafeldolgozásának 
megvalósíthatósága és gazdaságossága;
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- az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékaiból származó 
anyagok összegyűjtésével, 
újrahasznosításával, újrafeldolgozásával 
és kezelésével foglalkozó dolgozók 
halmozott és elfogadhatatlan kitettsége;
- ezen anyagoknak és alkotóelemeknek 
vagy veszélyes maradékanyagoknak, 
illetve átalakulási termékeknek vagy 
bomlástermékeknek az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékaiból 
származó anyagok gyártása, 
felhasználása, újrahasznosításra történő 
előkészítése, újrafeldolgozása vagy egyéb 
kezelése során, ezen belül az Unióban és a 
harmadik országokban végzett 
szabálytalan műveletek és főként 
hőkezelési eljárások során történő 
esetleges felszabadulása;
- a környezetre, az egészségre és a 
fogyasztóbiztonságra nézve kevésbé káros 
hatású helyettesítő anyagokkal vagy 
alternatív technológiákkal való felváltás 
lehetősége, figyelembe véve az említett 
alkalmazásokra vonatkozó mentesítések 
lehetséges odaítélését abban az esetben, 
ha még nem állnak rendelkezésre ilyen 
helyettesítő anyagok vagy alternatív 
technológiák.
Az ezen irányelv alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a Szerződés 289. cikkével 
összhangban kell elfogadni. Amennyiben 
a III. mellékletben szereplő anyagokra 
vonatkozóan az ezzel kapcsolatos 
szakértői tanulmány ajánlásokat 
tartalmaz, azonban a felülvizsgálati 
javaslatban nem szerepelnek, a 
Bizottságnak ezt külön meg kell 
indokolnia. Ha a IV. és IVa. melléklet 
módosítására tesznek javaslatot, 
hivatkozni kell minden idevágó 
dokumentációra, az 1907/2006/EK 
rendelet vagy más közösségi rendelet 
alapján az Európai Vegyianyag-
ügynökségnek benyújtott kémiai 
biztonsági jelentésre vagy 



AM\809039HU.doc 67/119 PE439.897v01-00

HU

kockázatértékelésre.
* az időpont beillesztése – az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított négy év.

Or. en

Indokolás

Itt tükröződnie kell a címkével ellátandó anyagokra vonatkozó új melléklet (IVa. melléklet) 
bevezetésének. Az anyagok tilalmára vonatkozó új döntések ezen irányelv alapvető elemeit 
képezik, ezért azokat négyévenként együttdöntési eljárás keretében kell meghozni. A 
felülvizsgálatnak egyértelmű kritériumokon kell alapulnia, amelyek az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékfázisára összpontosítanak, azonban a gyártási és 
felhasználási fázisban is figyelembe veszik az emberi egészséget. Abban az esetben, ha a 
Bizottság nem javasolja egy olyan anyag felvételét, amelyet a vonatkozó szakértői tanulmány 
értelmében ajánlott lenne felvenni, a Bizottságnak meg kell indokolnia a döntését.

Módosítás 269
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Felülvizsgálat

A Bizottság […*] előtt felülvizsgálja az 
ezen irányelvben előírt intézkedéseket, 
hogy szükség esetén figyelembe vegyék az 
új tudományos eredményeket.
A Bizottság ezen időpontig különösen arra 
vonatkozóan nyújt be javaslatokat, hogy a 
8., 9. és 11. kategóriába tartozó 
berendezéseket a 4. cikk (1a) 
bekezdésének hatálya alá vonják.
A Bizottság a tudományos tények alapján 
és az elővigyázatosság elvének 
figyelembevételével ezen időpontig, majd 
ezt követően négyévenként azt is 
megvizsgálja, hogy szükség van-e a IV. 
mellékletben szereplő anyagok és 
anyagcsoportok jegyzékének kibővítésére, 
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különös tekintettel a III. mellékletben 
felsorolt anyagokra.
A felülvizsgálat során különös figyelmet 
kell fordítani az ilyen anyagok vagy 
alkotóelemek következő hatásaira: 
- az újrahasznosítás és az újrafeldolgozás 
megvalósíthatósága és gazdaságossága;
- adott esetben az összegyűjtéssel, 
újrahasznosítással, újrafeldolgozással 
vagy hulladékkezeléssel foglalkozó 
dolgozók halmozott kitettsége;
- az említett anyagok és alkotóelemek, 
illetve azok veszélyes átalakulási 
termékeinek, bomlástermékeinek vagy 
másodlagos hulladékainak a felhasználás, 
az újrahasznosítás, az újrafeldolgozás 
vagy ártalmatlanítás során, ezen belül az 
Unióban és a harmadik országokban 
végzett szabálytalan műveletek és főként a 
hőkezelési eljárások során a környezetbe 
történő esetleges kijutása;
A Bizottság megvizsgálja az ilyen anyagok 
és alkotóelemek biztonságosabb és más 
tervezésű helyettesítő anyagokkal, illetve 
olyan anyagokkal vagy alkotóelemekkel 
történő felváltásának 
megvalósíthatóságát, amelyekhez nincs 
szükség a 4. cikk (1) bekezdésében említett 
anyagokra vagy alkotóelemekre, valamint 
adott esetben az Európai Parlament és a 
Tanács számára ezen időpontig, majd azt 
követően négyévenként javaslatot nyújt be 
a IV. melléklet hatályának kiterjesztése 
érdekében.
* az időpont beillesztése – az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított négy év.

Or. en

(A 48. módosítás felváltása.)

Indokolás

A veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv egyetlen célja: a veszélyes anyagok 
alkalmazásának korlátozása az elektromos és elektronikus berendezésekben. A veszélyes 
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anyagok alkalmazását korlátozó irányelvet együttdöntési eljárással fogadták el. A jövőbeni 
korlátozásokat továbbra is együttdöntési eljárás keretében kell elfogadni. Az irányelvben a 
jövőbeni felülvizsgálatokra vonatkozóan egyértelmű kritériumokat kell megállapítani. 
Ezeknek többek között tartalmazniuk kell az újrahasznosítás és az újrafeldolgozás gazdasági 
hatásait, a dolgozók kitettségét és az anyagok környezetbe jutását, ideértve az átalakulási 
termékeket (például dioxinokat) vagy a másodlagos hulladék képződését is (pl. az égetés 
eredményeképpen létrejött veszélyes hulladékok). A felülvizsgálatokat négyévenként kell 
elvégezni.

Módosítás 270
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Felülvizsgálat

A Bizottság […*] előtt felülvizsgálja az 
ezen irányelvben előírt intézkedéseket, 
hogy szükség esetén figyelembe vegyék az 
új tudományos eredményeket.
A Bizottság ezen időpontig különösen arra 
vonatkozóan nyújt be javaslatokat, hogy a 
8., 9. és 11. kategóriába tartozó 
berendezéseket a 4. cikk (1a) 
bekezdésének hatálya alá vonják.
A Bizottság a tudományos tények alapján 
és az elővigyázatosság elvének 
figyelembevételével ezen időpontig, majd 
ezt követően négyévenként azt is 
megvizsgálja, hogy szükség van-e a IV. 
mellékletben található anyagok és 
anyagcsoportok jegyzékének kibővítésére, 
különös tekintettel a III. mellékletben 
felsorolt anyagokra.
A felülvizsgálat során különös figyelmet 
kell fordítani az ilyen anyagok vagy 
alkotóelemek következő szempontjaira, 
illetve hatásaira:
- az emberi egészségre és a környezetre 
nézve az elektromos és elektronikus 
berendezések használatából eredő káros 



PE439.897v01-00 70/119 AM\809039HU.doc

HU

hatások;
– az újrahasznosítás és az újrafeldolgozás 
megvalósíthatósága és gazdaságossága;
– az összegyűjtéssel, újrahasznosítással, 
újrafeldolgozással vagy 
hulladékkezeléssel foglalkozó dolgozók 
halmozott kitettsége;
– az említett anyagok és alkotóelemek, 
illetve azok veszélyes átalakulási 
termékeinek vagy másodlagos 
hulladékainak a hasznosítás, felhasználás 
vagy ártalmatlanítás során, ezen belül az 
Európai Unióban és a harmadik 
országokban végzett szabálytalan 
műveletek és főként a hőkezelési eljárások 
során a környezetbe történő esetleges 
kijutása.
A Bizottság megvizsgálja az ilyen anyagok 
és alkotóelemek biztonságosabb 
helyettesítő anyagokkal történő 
felváltásának megvalósíthatóságát, 
valamint az Európai Parlament és a 
Tanács számára ezen időpontig, majd azt 
követően négyévenként javaslatot nyújt be 
a IV. melléklet hatályának szükség esetén 
történő kiterjesztése érdekében. 
* az időpont beillesztése (az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított négy év).

Or. de

Indokolás

Az irányelv jövőbeni felülvizsgálatára vonatkozó kritériumok meghatározásánál az 
irányelvnek az elektromos és elektronikus berendezések használata során keletkező veszélyes 
anyagok által jelentett kockázatokat is figyelembe kell vennie.
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Módosítás 271
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
6 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. cikk
A REACH-hez történő hozzáigazítás

Amennyiben az 1907/2006/EK 
rendeletnek megfelelően az elektromos és 
elektronikus berendezésekben használt 
anyagok tekintetében új forgalomba 
hozatali korlátozásokat vezetnek be, az 
irányelv vonatkozó mellékleteit ennek 
megfelelően módosítani kell, a helyzettől 
függően vagy a nagy aggodalomra okot 
adó és nem engedélyezett anyagok lejárati 
idejével, vagy korlátozás alkalmazásának 
időpontjával összhangban. 
A Bizottság ezeket az intézkedéseket a 18. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok segítségével fogadja 
el.

Or. en

(A 49 módosítás előadó általi felváltása. A korábbi „ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak” az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke szerinti 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására irányuló új eljárással való felváltásához 
kapcsolódik.)

Indokolás

Egy olyan mechanizmus bevezetésére van szükség, amely lehetővé teszi, hogy a REACH 
értelmében elfogadott korlátozások vagy engedélyezett fokozatos kivonások átkerüljenek a 
veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelvbe.
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Módosítás 272
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Felülvizsgálat

Egy átfogó hatásvizsgálatot követően a 
Bizottság xxxx*-ig az irányelv hatályának 
értékeléséről jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyet 
adott esetben az irányelv hatályának 
valamennyi elektromos és elektronikus 
berendezés hulladékára való kiterjesztését 
célzó módosításhoz szükséges 
intézkedésekre irányuló javaslatok 
kísérnek. 
* az irányelv hatálybalépésétől számított négy év.

Or. en

Indokolás

Az irányelv hatálya jelenleg az I. és II. mellékletben meghatározott kategóriákra korlátozódik. 
Környezeti szempontból a maximális előny elérése érdekében az irányelv hatályát valamennyi 
elektromos és elektronikus berendezés hulladékára ki kell terjeszteni. Az irányelv hatálya 
azonban alapvetően nem módosulhat mindaddig, amíg nem végeztek teljes körű 
hatásvizsgálatot. Ezért ez a módosítás meghatározza, hogy hatásvizsgálatot kell végezni az 
irányelv hatályának felülvizsgálatát és annak érdekében történő esetleges módosítását 
megelőzően, hogy az kiterjedjen valamennyi elektromos és elektronikus berendezés 
hulladékára.

Módosítás 273
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
6 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az 1907/2006/EK 
rendeletnek megfelelően az elektromos és 
elektronikus berendezésekben található 
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veszélyes anyagok tekintetében új 
korlátozásokat vagy engedélyezési 
kötelezettségeket fogadnak el, az irányelv 
vonatkozó mellékleteit ennek megfelelően 
módosítani kell.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a Szerződés 290. cikkével 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja az összhangot a vegyi anyagok REACH-rendelet szerinti 
szabályozásával. Amennyiben a REACH alapján az elektromos és elektronikus 
berendezésekkel összefüggésbe hozható konkrét anyagok tekintetében korlátozásokról vagy 
engedélyezési kötelezettségekről döntöttek, annak automatikusan meg kell jelennie a veszélyes 
anyagok alkalmazását korlátozó irányelv IV. mellékletében is.

Módosítás 274
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a termékből eredő kockázatok miatt 
helyénvalónak tartják, a gyártók – a 
fogyasztók egészségének és biztonságának 
védelmében – szúrópróbát végeznek a 
forgalmazott elektromos vagy elektronikus
berendezésen, kivizsgálják és szükség 
esetén nyilvántartják a panaszokat, a nem 
megfelelő elektromos vagy elektronikus 
berendezéseket és a termékvisszahívásokat, 
továbbá minden ilyen intézkedésről 
tájékoztatják a forgalmazókat.

(5) A gyártók a termékből eredő 
kockázatokra tekintettel – a környezet és 
az emberek  egészségének és 
biztonságának védelmében – szúrópróbát 
végeznek a forgalmazott elektromos vagy 
elektronikus berendezésen, kivizsgálják és 
szükség esetén nyilvántartják a panaszokat, 
a nem megfelelő elektromos vagy 
elektronikus berendezéseket és a 
termékvisszahívásokat, továbbá minden 
ilyen intézkedésről tájékoztatják a 
forgalmazókat.

Or. sv
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Módosítás 275
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg vagy okkal feltételezhetik, hogy egy 
általuk forgalomba hozott elektromos vagy 
elektronikus berendezés nem felel meg a 
vonatkozó közösségi harmonizációs 
szabályozásnak, azonnal megteszik a 
berendezés megfelelővé tételéhez, illetőleg 
– adott esetben – forgalomból való 
kivonásához vagy visszahívásához 
szükséges kiigazító intézkedéseket. 
Ezenkívül abban az esetben, ha az 
elektromos vagy elektronikus berendezés 
kockázatot jelent, a gyártók erről – és 
különösen a meg nem felelés és a 
meghozott kiigazító intézkedések 
részleteiről – haladéktalanul tájékoztatják 
azon tagállamok illetékes nemzeti 
hatóságait, amelyekben hozzáférhetővé 
tették a szóban forgó elektromos vagy 
elektronikus berendezést.

(8) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg vagy okkal feltételezhetik, hogy egy 
általuk forgalomba hozott elektromos vagy 
elektronikus berendezés nem felel meg a 
vonatkozó közösségi harmonizációs 
szabályozásnak, azonnal megteszik a 
berendezés megfelelővé tételéhez, illetőleg 
– adott esetben – forgalomból való 
kivonásához vagy visszahívásához 
szükséges kiigazító intézkedéseket. 
Ezenkívül a gyártók erről – és különösen a 
meg nem felelés és a meghozott kiigazító 
intézkedések részleteiről – haladéktalanul 
tájékoztatják azon tagállamok illetékes 
nemzeti hatóságait, amelyekben 
hozzáférhetővé tették a szóban forgó 
elektromos vagy elektronikus berendezést.

Or. sv

Indokolás

Fontos, hogy a hatóságok a független kockázatelemzés elkészítése céljából tájékoztatást 
kapjanak ennek bekövetkeztéről.

Módosítás 276
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A gyártók egy illetékes nemzeti hatóság 
indokolt kérésére átadják az elektromos 
vagy elektronikus berendezés 

(9) A gyártók egy illetékes nemzeti hatóság 
kérésére átadják az elektromos vagy 
elektronikus berendezés megfelelőségének 
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megfelelőségének igazolásához szükséges 
összes információt és dokumentációt, a 
szóban forgó hatóság számára könnyen 
érthető nyelven. Az említett hatósággal, 
annak felkérésére az importőrök 
együttműködnek az általuk forgalomba 
hozott elektromos vagy elektronikus 
berendezésekből eredő kockázatok 
kiküszöbölését szolgáló minden 
intézkedésben. 

igazolásához szükséges összes információt 
és dokumentációt, a szóban forgó hatóság 
számára könnyen érthető nyelven. Az 
említett hatósággal, annak felkérésére az 
importőrök együttműködnek az általuk 
forgalomba hozott elektromos vagy 
elektronikus berendezésekből eredő 
kockázatok kiküszöbölését szolgáló 
minden intézkedésben.

Or. sv

Indokolás

A hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy felügyeleti kötelezettségük teljesítése 
érdekében tájékoztatást kérhessenek a lényeges információkról.

Módosítás 277
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A gyártók egy illetékes nemzeti hatóság 
indokolt kérésére átadják az elektromos 
vagy elektronikus berendezés 
megfelelőségének igazolásához szükséges 
összes információt és dokumentációt, a 
szóban forgó hatóság számára könnyen 
érthető nyelven. Az említett hatósággal, 
annak felkérésére az importőrök 
együttműködnek az általuk forgalomba 
hozott elektromos vagy elektronikus 
berendezésekből eredő kockázatok 
kiküszöbölését szolgáló minden 
intézkedésben.

(9) A gyártók egy illetékes nemzeti hatóság 
indokolt kérésére átadják az elektromos 
vagy elektronikus berendezés 
megfelelőségének igazolásához szükséges 
összes információt és dokumentációt, a 
szóban forgó hatóság számára könnyen 
érthető nyelven.

Or. en

Indokolás

A gyártóknak a követelményeknek meg nem felelő termékekkel kapcsolatos kötelezettségeit 
már más, új megközelítésű, termékbiztonsággal foglalkozó irányelvek szabályozzák.
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Módosítás 278
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az EK-megfelelőségi nyilatkozat és a 
műszaki dokumentáció rendelkezésre 
tartása a nemzeti felügyelő hatóságok 
számára tíz éven keresztül;

a) az EK-megfelelőségi nyilatkozat és a 
műszaki dokumentáció rendelkezésre 
tartása a nemzeti felügyelő hatóságok 
számára az elektromos és elektronikus 
berendezések forgalomba hozatalától 
számított tíz éven keresztül;

Or. en

Indokolás

A „piaci hozzáférhetővé tétel” kifejezés helyébe a „forgalomba hozatal” kifejezés lép. Az új 
jogszabályi keretben mindig a „forgalomba hozatal” kifejezést használjuk a megfelelőségi 
nyilatkozat megőrzésére vonatkozó időtartam kezdő időpontjának meghatározásánál. Ennek 
oka, hogy a „forgalomba hozatal” azt jelenti, hogy „a terméket első alkalommal teszik 
hozzáférhetővé a Közösség piacán” (a 768/2008/EK határozat R1. cikkének (2) bekezdése), 
amely ily módon egy konkrét időpontot jelent. Ezzel ellentétben egy termék több alkalommal
is a „hozzáférhetővé tehető a piacon”, ezért ez a kifejezés jogbizonytalansághoz vezethet.

Módosítás 279
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az EK-megfelelőségi nyilatkozat és a 
műszaki dokumentáció rendelkezésre 
tartása a nemzeti felügyelő hatóságok 
számára tíz éven keresztül;

a) az EK-megfelelőségi nyilatkozat és a 
műszaki dokumentáció rendelkezésre 
tartása a nemzeti felügyelő hatóságok 
számára az elektromos és elektronikus 
berendezések forgalomba hozatalától 
számított tíz éven keresztül;

Or. en
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(A 56. módosítás felváltása.)

Indokolás

A tízéves periódus tekintetében egyértelmű kiindulópontot kell meghatározni. 

Módosítás 280
Chris Davies, Dirk Sterckx

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az EK-megfelelőségi nyilatkozat és a 
műszaki dokumentáció rendelkezésre 
tartása a nemzeti felügyelő hatóságok 
számára tíz éven keresztül;

a) az EK-megfelelőségi nyilatkozat és a 
műszaki dokumentáció rendelkezésre 
tartása a nemzeti felügyelő hatóságok 
számára az elektromos és elektronikus 
berendezések forgalomba hozatalától 
számított tíz éven keresztül;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a jogbiztonság növelése. Az uniós jogszabályok értelmében a „forgalomba 
hozatal” azt jelenti, hogy „a terméket első alkalommal teszik hozzáférhetővé a Közösség 
piacán”, és ezért ez egy konkrét időpontot jelöl. 

Módosítás 281
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az importőrök feltüntetik az elektromos 
vagy elektronikus berendezésen, vagy ha 
ez nem lehetséges, a csomagoláson vagy a 
berendezés kísérő dokumentációján a 
nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket 
vagy bejegyzett védjegyüket és azt a 
címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni 
velük.

(3) Ha a meghatalmazott képviselő neve 
és címe nincs feltüntetve, az importőrök 
feltüntetik az elektromos vagy elektronikus 
berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, a 
csomagoláson vagy a berendezés kísérő 
dokumentációján a nevüket, bejegyzett 
kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett 
védjegyüket és azt a címüket, amelyen 
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kapcsolatba lehet lépni velük.

Or. en

Indokolás

A meghatalmazott képviselő megnevezésén felül szükségtelen megnevezni az importőrt is, 
mivel az csak szükségtelen adminisztratív költségeket teremt. Ez különösen akkor igaz, ha az 
adott berendezést több fél importálja. A módosítás célja az iparágat terhelő szükségtelen 
adminisztratív terhek és a fogyasztók összezavarásának elkerülése.

Módosítás 282
Chris Davies, Dirk Sterckx

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az importőrök feltüntetik az 
elektromos vagy elektronikus 
berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges,
a csomagoláson vagy a berendezés kísérő 
dokumentációján a nevüket, bejegyzett 
kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett 
védjegyüket és azt a címüket, amelyen 
kapcsolatba lehet lépni velük.

(3) Az importőrök feltüntetik az 
elektromos vagy elektronikus 
berendezésen, illetve a csomagoláson vagy 
a berendezés kísérő dokumentációján a 
nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket 
vagy bejegyzett védjegyüket és azt a 
címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni 
velük.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja nagyobb átláthatóság teremtése és a „vagy ha ez nem lehetséges” kifejezés 
értelmezéséről folytatott vita megszüntetése.

Módosítás 283
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az importőrök tíz évig a nemzeti 
piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 

(7) Az importőrök az elektromos és 
elektronikus berendezések forgalomba 
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tartják az EK-megfelelőségi nyilatkozat 
egy példányát, és biztosítják, hogy e 
hatóságok kérésre hozzáférhessenek a 
műszaki dokumentációhoz.

hozatalától számított tíz évig a nemzeti 
piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 
tartják az EK-megfelelőségi nyilatkozat 
egy példányát, és biztosítják, hogy e 
hatóságok kérésre hozzáférhessenek a 
műszaki dokumentációhoz.

Or. en

(A 59. módosítás felváltása.)

Indokolás

A tízéves periódus tekintetében egyértelmű kiindulópontot kell meghatározni.

Módosítás 284
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az importőrök tíz évig a nemzeti 
piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 
tartják az EK-megfelelőségi nyilatkozat 
egy példányát, és biztosítják, hogy e 
hatóságok kérésre hozzáférhessenek a 
műszaki dokumentációhoz.

(7) Az importőrök az elektromos és 
elektronikus berendezések forgalomba 
hozatalától számított tíz évig a nemzeti 
piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 
tartják az EK-megfelelőségi nyilatkozat 
egy példányát, és biztosítják, hogy e 
hatóságok kérésre hozzáférhessenek a 
műszaki dokumentációhoz.

Or. en

Indokolás

This text is consistent with  Article 7(3) of the Commission proposal, module A of Annex II to 
Decision No 768/2008/EC which is referred to in Article 7(2) of the Commission 
proposal.When referring to the time period for which the DoC must be retained, Decision No 
768/2008/EC always refers to “placed on the market” and never to “made available”.  This 
is because “placing on the market” means “the first making available of a product on the 
Community market” (ref. Article R1(2) of Decision No 768/2008/EC) and which is a therefore 
single fixed date.  In contrast, a product can have multiple "made available" dates.
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Módosítás 285
Chris Davies, Dirk Sterckx

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az importőrök tíz évig a nemzeti 
piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 
tartják az EK-megfelelőségi nyilatkozat 
egy példányát, és biztosítják, hogy e 
hatóságok kérésre hozzáférhessenek a 
műszaki dokumentációhoz. 

(7) Az importőrök az elektromos és 
elektronikus berendezések forgalomba 
hozatalától számított tíz évig a nemzeti 
piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére 
tartják az EK-megfelelőségi nyilatkozat 
egy példányát, és biztosítják, hogy e 
hatóságok kérésre hozzáférhessenek a 
műszaki dokumentációhoz. 

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a jogbiztonság növelése. Az uniós jogszabályok értelmében a „forgalomba 
hozatal” azt jelenti, hogy „a terméket első alkalommal teszik hozzáférhetővé a Közösség 
piacán”, és ezért ez egy konkrét időpontot jelöl. 

Módosítás 286
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy elektromos vagy elektronikus 
berendezésnek a piacon való 
hozzáférhetővé tételekor a forgalmazók 
kellő gondossággal járnak el az 
alkalmazandó követelményekhez mérten.

Egy elektromos vagy elektronikus 
berendezésnek a piacon való 
hozzáférhetővé tételekor a forgalmazók 
kellő gondossággal járnak el az 
alkalmazandó követelményekhez mérten, 
különösen abban a tekintetben, hogy az 
elektromos vagy elektronikus 
berendezésen szerepel-e a CE jelölés, 
hogy mellékelve vannak-e hozzá a 
szükséges dokumentumok, mégpedig 
olyan nyelven, amelyet a fogyasztók és az 
egyéb végfelhasználók könnyen 
megértenek a berendezés forgalomba 
hozatala szerinti tagállamban, valamint 
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hogy a gyártó és az importőr teljesítette-e 
a 7. cikk (6) és (7) bekezdésében és a 9. 
cikk (3) bekezdésében előírt 
követelményeket.

Or. en

(Az 10. cikk (2) bekezdése első albekezdésének törléséhez kapcsolódik.)

Indokolás

Helyénvaló kihangsúlyozni a forgalmazók kellő gondosságra irányuló kötelezettségére 
vonatkozó konkrét rendelkezéseket.

Módosítás 287
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egy elektromos vagy elektronikus 
berendezésnek a piacon való 
hozzáférhetővé tétele előtt a forgalmazók 
meggyőződnek arról, hogy az elektromos
vagy elektronikus berendezésen szerepel a 
CE jelölés, hogy mellékelve vannak hozzá 
a kötelező dokumentumok, mégpedig 
olyan nyelven, amelyet a fogyasztók és 
egyéb végfelhasználók könnyen 
megértenek a berendezés piaci 
hozzáférhetővé tétele szerinti 
tagállamban, valamint hogy a gyártó és az 
importőr teljesítette a 7. cikk (5) és (6) 
bekezdésében és a 9. cikk (3) 
bekezdésében előírt követelményeket.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés azt jelentené, hogy minden forgalmazónak ki kellene nyitnia minden egyes 
elektromos és elektronikus berendezés eredeti csomagolását a forgalomba hozatal előtt. Ez 
már túl messzire megy. Ehelyett ezeket a kérdéseket a 10. cikk (1) bekezdésében foglalt, kellő 
gondosságra irányuló kötelezettséggel kapcsolatban javasolt hangsúlyozni. Ez biztosítja, hogy 
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a forgalmazókat terheli a felelősség azért, hogy csak olyan termékeket hozzanak forgalomba, 
amelyek megfelelnek ezeknek a rendelkezéseknek, anélkül, hogy minden egyes darab 
kicsomagolására köteleznék őket.

Módosítás 288
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EK-megfelelőségi nyilatkozat 
igazolja, hogy a 4. cikkben meghatározott 
követelmények teljesülése bizonyítást 
nyert.

(1) Az EK-megfelelőségi nyilatkozat 
igazolja, hogy az ezen irányelvben
meghatározott követelmények teljesülése 
bizonyítást nyert.

Or. en

Indokolás

Az irányelv egészével való összhang megteremtése.

Módosítás 289
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok vélelmezik, hogy a CE 
jelöléssel ellátott elektromos vagy 
elektronikus berendezések megfelelnek 
ezen irányelv rendelkezéseinek.

törölve

Or. en

Indokolás

Mivel a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelvben meghatározott maximális 
koncentrációs értékek (azaz %-os határértékek) a homogén anyagokra vonatkoznak, a 
megfelelőségi vizsgálatokat is ezen a szinten kell végrehajtani.  A késztermékek szintjén 
lehetőség van megvizsgálni a készterméket, az azonban nem lehetséges, hogy a készterméket 
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több ezer homogén anyagra bontsuk szét és mindegyiket külön-külön vizsgáljuk meg. A 
veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó jelenlegi irányelv alapján a gyártók számára 
gyakorlatilag lehetetlen, hogy a késztermékeken saját vizsgálataikat elvégezzék.
Következésképpen a gyártók ellenőrzik a saját ellátási láncukat és dokumentációkkal 
támasztják alá a megfelelést.

Módosítás 290
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokról az elektromos és elektronikus 
berendezésekről, amelyeken olyan 
harmonizált szabványokkal összhangban 
végeztek próbákat és méréseket, amelyek 
hivatkozását közzétették az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy 
megfelelnek az irányelvben előírt azon 
követelményeknek, amelyekre a szóban 
forgó szabványok vonatkoznak.

Azokról az anyagokról, alkotóelemekről
és elektromos és elektronikus 
berendezésekről, amelyeket olyan 
harmonizált szabványokkal összhangban 
vizsgáltak vagy értékeltek, amelyek 
hivatkozását közzétették az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy 
megfelelnek az irányelvben előírt azon 
követelményeknek, amelyekre a szóban 
forgó szabványok vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Lásd a 16. cikk (1) bekezdéséhez fűzött indokolást.

Módosítás 291
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokról az elektromos és elektronikus 
berendezésekről, amelyeken olyan 
harmonizált szabványokkal összhangban 
végeztek próbákat és méréseket, amelyek 
hivatkozását közzétették az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy 

Az elektromos és elektronikus 
berendezések anyagairól, alkotóelemeiről
és alkatrészeiről, amelyeken olyan 
harmonizált szabványokkal összhangban 
végeztek próbákat és méréseket, amelyek 
hivatkozását közzétették az Európai Unió 
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megfelelnek az irányelvben előírt azon 
követelményeknek, amelyekre a szóban 
forgó szabványok vonatkoznak.

Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy 
megfelelnek az irányelvben előírt azon 
követelményeknek, amelyekre a szóban 
forgó szabványok vonatkoznak.

Or. pl

Indokolás

A fenti módosítások abból az elgondolásból indulnak ki, hogy a veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelvnek megfelelő alkotóelemekből a veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelvnek megfelelő termék készül. Amennyiben a megfelelőségi 
nyilatkozatot a késztermékre állítják ki, úgy ahhoz, hogy csökkentsük a vállalkozások 
termékeik megfelelési nyilatkozatának beszerzéséhez kapcsolódó költségeit, szükség van a
szállítási láncon belüli információáramlásra. A megoldás a gyártók által önként kitöltött 
anyagnyilatkozat lehet, amely kiegészítő információt jelenthet a felügyeleti szervek számára. 
Ugyanakkor magát a megfelelőségi nyilatkozatot nem lehet a próbavizsgálatokról és a 
mérésekről készített jelentés helyettesítőjeként elismerni.

Módosítás 292
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokról az elektromos és elektronikus 
berendezésekről, amelyeken olyan 
harmonizált szabványokkal összhangban 
végeztek próbákat és méréseket, amelyek 
hivatkozását közzétették az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy 
megfelelnek az irányelvben előírt azon 
követelményeknek, amelyekre a szóban 
forgó szabványok vonatkoznak.

Azokról az anyagokról, alkotóelemekről, 
illetve elektromos és elektronikus 
berendezésekről, amelyeket olyan 
harmonizált szabványokkal összhangban 
vizsgáltak, mértek vagy értékeltek, 
amelyek hivatkozását közzétették az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
vélelmezni kell, hogy megfelelnek az 
irányelvben előírt azon követelményeknek, 
amelyekre a szóban forgó szabványok 
vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

A késztermékeket nem lehet „megvizsgálni” az irányelvnek való megfelelés igazolása 
céljából, azokat csak „értékelni” lehet bizonyos megfelelőségi szabványok alapján.
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Módosítás 293
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokról az elektromos és elektronikus 
berendezésekről, amelyeken olyan
harmonizált szabványokkal összhangban 
végeztek próbákat és méréseket, amelyek 
hivatkozását közzétették az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy 
megfelelnek az irányelvben előírt azon 
követelményeknek, amelyekre a szóban 
forgó szabványok vonatkoznak.

Azokról az elektromos és elektronikus 
berendezésekről, amelyek összhangban 
állnak azokkal a harmonizált 
szabványokkal vagy azok bizonyos 
részeivel, amelyek hivatkozását közzétették 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
vélelmezni kell, hogy megfelelnek az 
irányelvben előírt azon követelményeknek, 
amelyekre a szóban forgó szabványok 
vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

A szöveg átfogalmazásának célja, hogy az összhangba kerüljön a 768/2008/EK határozat R8. 
cikkével, hogy ezáltal minden gazdasági szereplő számára azonos feltételeket teremtsünk a 
CE jelölésre vonatkozó követelmények alapján.

Módosítás 294
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
A harmonizált szabványokkal szembeni 

formai kifogás
A termékek forgalomba hozatalának 
közös keretrendszeréről szóló 
768/2006/EK határozat R9. cikkét kell 
alkalmazni.

Or. en
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(A 66. módosítás előadó általi felváltása. A komitológiai eljárásnak az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés általi felváltásához kapcsolódik.)

Indokolás

It should be possible for a Member State or the Commission to formally object to a 
harmonized standard. Amendment 66 was an exact copy of Article R9 from the new legislative 
framework (NLF), which contains comitology provisions. Due to the new Treaty, the 
comitology procedures no longer apply for new legislative acts. However, the recast of RoHS 
cannot align acts other than RoHS to the provisions of the new Treaty. To introduce the 
possibility for a formal objection to a harmonised standard without prejudice to a future 
alignment of NLF, there should only be a reference to the relevant article.

Módosítás 295
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bizottság A felhatalmazás gyakorlása
(1) A Bizottságot a hulladékokról szóló, 
2006. április 5-i 2006/12/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikkével 
létrehozott bizottság segíti.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap az 5. és 
6. cikkben említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogására. E 
felhatalmazás határozatlan időre szól.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének 
(1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell 
alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének 
rendelkezéseire is.

(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul értesíti arról egyidejűleg 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(3) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó, 
Bizottságra ruházott hatáskör 
gyakorlásának feltételeit a 18a. és a 18b. 
cikk határozza meg.

Or. en
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(A korábbi „ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak” az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására irányuló új eljárással való felváltásához kapcsolódik.)

Indokolás

Ezen irányelv tekintetében helyénvalónak tűnik határozatlan időre felhatalmazni a Bizottságot 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

Módosítás 296
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság biztosítja, hogy 
tevékenységének gyakorlása során 
figyelembe veszi a tagállamok 
képviselőinek és minden érintett érdekelt 
fél, így az ipar, a kkv-k, a kézműipar, a 
környezetvédő csoportok és a fogyasztói 
szervezetek arányos részvételét. Ezek a 
felek konzultációs fórum keretében 
találkoznak. A fórum eljárási szabályzatát 
a Bizottság állapítja meg.

Or. en

Indokolás

A jogbizonytalanság és a gazdasági kockázatok csökkentése érdekében a mentesítési 
mechanizmusnak megvalósíthatóbbá, egyértelműbbé és átláthatóbbá kell válnia. Az érdekelt 
felekkel folytatott konzultáció javítása céljából világosabb eljárási szabályzatot kell dolgozni. 
Következésképpen a környezetbarát tervezéséről szóló 2009/125/EK irányelvhez hasonlóan 
létre kell hozni egy konzultációs fórumot annak érdekében, hogy az irányelv végrehajtása 
során folyamatos és strukturált konzultációs mechanizmust biztosítsanak az érdekelt felek 
számára.
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Módosítás 297
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
A Bizottság biztosítja, hogy 
tevékenységének gyakorlása során 
figyelembe veszi a tagállamok 
képviselőinek és minden érintett érdekelt 
fél, így az ipar, a kkv-k, a kézműipar, a 
környezetvédő csoportok és a fogyasztói 
szervezetek arányos részvételét. Ezek a 
felek konzultációs fórum keretében 
találkoznak. A fórum eljárási szabályzatát 
a Bizottság állapítja meg.

Or. en

Indokolás

A jogbizonytalanság és a gazdasági kockázatok csökkentése érdekében a mentesítési 
mechanizmusnak megvalósíthatóbbá, egyértelműbbé és átláthatóbbá kell válnia. Az érdekelt 
felekkel folytatott konzultáció javítása céljából világosabb eljárási szabályzatot kell dolgozni. 
Következésképpen a környezetbarát tervezéséről szóló 2009/125/EK irányelvhez hasonlóan 
létre kell hozni egy konzultációs fórumot annak érdekében, hogy az irányelv végrehajtása 
során folyamatos és strukturált konzultációs mechanizmust biztosítsanak az érdekelt felek 
számára.

Módosítás 298
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
A felhatalmazás visszavonása

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
visszavonhatja a 18. cikkben megállapított 
felhatalmazást.
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(2). Az az intézmény, amely belső eljárást 
indított annak eldöntése érdekében, hogy 
vissza kívánja-e vonni a felhatalmazást, a 
végső határozat meghozatala előtt ésszerű 
időn belül megkísérli tájékoztatni arról a 
másik intézményt és a Bizottságot, 
megjelölve a visszavonás tárgyát képező 
felhatalmazást, valamint a visszavonás 
esetleges indokait.
(3) A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott
felhatalmazást. A határozat 
haladéktalanul vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba, és nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét. A határozatot az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Or. en

(A korábbi „ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak” az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására irányuló új eljárással való felváltásához kapcsolódik.)

Indokolás

Az irányelvbe a felhatalmazás visszavonásának lehetőségét is bele kell foglalni.

Módosítás 299
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
18 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18b. cikk
A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal szembeni kifogások

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben a bejelentés 
időpontjától kezdődő két hónapos 
határidőn belül. Az Európai Parlament 
vagy a Tanács kezdeményezésére e 
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határidő két hónappal meghosszabbodik.
(2) Amennyiben sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emel 
kifogásolt az adott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben, azt közzé 
kell tenni a Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, és az az abban megállapított 
időpontban hatályba lép.
(3) Ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogásolja az adott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust, 
akkor az nem lép hatályba. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben kifogást emelő intézmény 
megadja kifogásának indokait.

Or. en

(A korábbi „ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak” az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására irányuló új eljárással való felváltásához kapcsolódik.)

Indokolás

Egy kétszer kéthónapos eljárást kell bevezetni a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
szemben emelhető kifogás tekintetében. Ez egy relatíve gyors hatálybalépést tesz lehetővé a 
nem vitatható esetekben, ugyanakkor elegendő időt biztosít a vitatható esetekben.

Módosítás 300
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

I. MELLÉKLET törölve

Or. pl

Indokolás

Ez a melléklet feleslegesnek bizonyult, mivel kiterjesztették az irányelv hatályát.
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Módosítás 301
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ennek az irányelvnek a hatálya alá 
tartozó elektromos és elektronikus 
berendezések kategóriái

Az ennek az irányelvnek a hatálya alá 
tartozó elektromos és elektronikus 
berendezések kategóriái

1. Háztartási nagygépek 1. Nagygépek
2. Háztartási kisgépek 2. Kisgépek
3. Információs technológiai és távközlési 
berendezések

3. Információs technológiai és távközlési 
berendezések

4. Szórakoztatóelektronikai berendezések 4. Szórakoztatóelektronikai berendezések
5. Világítótestek 5. Világítótestek
6. Elektromos és elektronikus szerszámok 
(a helyhez kötött, nagyméretű ipari 
szerszámok kivételével)

6. Elektromos és elektronikus szerszámok

7. Játékok, szabadidő- és sportfelszerelések 7. Játékok, szabadidő- és sportfelszerelések
8. Orvostechnikai eszközök 8. Orvostechnikai eszközök
9. Felügyeleti és vezérlő eszközök, 
beleértve az ipari felügyeleti és vezérlő 
eszközöket is

9. Felügyeleti és vezérlő eszközök, 
beleértve az ipari felügyeleti és vezérlő 
eszközöket is

10. Adagolóautomaták 10. Adagolóautomaták
11. A fenti kategóriák egyikébe sem 
tartozó egyéb elektromos és elektronikus 
berendezések

Or. en

(A 68. módosítás előadó általi felváltása.)

Indokolás

A „háztartási” kifejezés zavart okozhat, ezért törölni kell. Nehéz belátni azt, hogy a 
nagyméretű ipari szerszámok miért nem tartoznak az irányelv hatálya alá, mivel a felügyeleti 
és vezérlő eszközök odatartoznak. A korlátozások és az elektromos és elektronikus 
berendezések különböző kategóriáira vonatkozó megfelelő határidők eltérő hatályának 
fényében létre kellene hozni az elektromos és elektronikus berendezések kategóriáinak 
jegyzékét, kiegészítve egy általános, minden olyan elektromos és elektronikus berendezést 
felölelő kategóriával, amelyet a jelenlegi tíz kategória egyike sem fed le. Ez biztosítaná az 
alkalmazási kör kiszélesítését, ugyanakkor lehetővé tenné a különböző kategóriák közötti 
különbségtétel.
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Módosítás 302
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Felügyeleti és vezérlő eszközök, 
beleértve az ipari felügyeleti és vezérlő 
eszközöket is

9. Felügyeleti és vezérlő eszközök

Or. en

Indokolás

(Lásd a II. melléklet 9. pontját). Az egyforma címsor használatával elkerülhető a kavarodás.

Módosítás 303
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. MELLÉKLET törölve

Or. pl

Indokolás

Ez a melléklet feleslegesnek bizonyult, mivel kiterjesztették az irányelv hatályát.

Módosítás 304
Chris Davies, Dirk Sterckx

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. mellékletben felsorolt kategóriákba 
tartozó termékek kötelező jegyzéke:

Az I. mellékletben felsorolt kategóriákba 
tartozó termékek kötelező jegyzéke:

1. Háztartási nagygépek, beleértve a 1. Háztartási nagygépek, beleértve a 
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következőket is: következőket is:
Mosógépek Mosógépek
Ruhaszárító gépek Ruhaszárító gépek
Mosogatógépek Mosogatógépek
Élelmiszer hűtésére, frissen tartására és 
tárolására szolgáló háztartási nagygépek, 
például: 

Élelmiszer hűtésére, frissen tartására és 
tárolására szolgáló háztartási nagygépek, 
például: 

Nagyméretű hűtőberendezések, 
hűtőszekrények, fagyasztók

Nagyméretű hűtőberendezések, 
hűtőszekrények, fagyasztók

Élelmiszer főzésére és egyéb 
feldolgozására szolgáló háztartási 
nagygépek, például:

Élelmiszer főzésére és egyéb 
feldolgozására szolgáló háztartási 
nagygépek, például:

Tűzhelyek, elektromos sütők, elektromos 
főzőlapok,

Tűzhelyek, elektromos sütők, elektromos 
főzőlapok,

Mikrohullámú sütők Mikrohullámú sütők
Helyiségek, ágyak, ülőbútorok fűtésére 
szolgáló egyéb nagyméretű berendezések, 
például:

Helyiségek, ágyak, ülőbútorok fűtésére 
szolgáló egyéb nagyméretű berendezések, 
például:

Elektromos fűtőberendezések, elektromos 
fűtőtestek,

Elektromos fűtőberendezések, elektromos 
fűtőtestek, ideértve a legfeljebb 12 kW 
teljesítményű hőszivattyúk beltéri és 
kültéri egységeit, illetve a külön csomagolt 
egységeit is.

Szellőztető-, légelszívó és légkondicionáló 
berendezések, például:

Szellőztető-, légelszívó és légkondicionáló 
berendezések, például:

Elektromos ventilátorok Elektromos ventilátorok

Légkondicionáló berendezések Légkondicionáló berendezések, ideértve a 
legfeljebb 12 kW teljesítményű 
légkondicionáló berendezések beltéri és 
kültéri egységeit, illetve a külön csomagolt 
egységeit is.

Or. en

Indokolás

Amennyiben NEM állapodtak meg e jogszabály hatályának az összes elektromos és 
elektronikus berendezésre történő kiterjesztéséről, akkor a légkondicionáló berendezéseket és 
a hőszivattyúkat bele kell foglalni az irányelvbe.



PE439.897v01-00 94/119 AM\809039HU.doc

HU

Módosítás 305
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Felügyeleti és vezérlő eszközök Felügyeleti és vezérlő eszközök 
Füstjelző berendezések Füstjelző berendezések
Fűtésszabályozók Fűtésszabályozók
Termosztátok Termosztátok
Háztartási vagy laboratóriumi mérő- és 
szabályozóberendezések

Háztartási mérő- és 
szabályozóberendezések

Ipari felügyeleti és vezérlő eszközök Ipari felügyeleti és vezérlő eszközök

Or. en

Indokolás

Átfedés van az „ipari felügyeleti és vezérlő eszközök” 3. cikk p) pontjában foglalt 
fogalommeghatározása és a II. melléklet 9. kategóriája alatt szereplő következő bejegyzés 
között: „mérő…berendezések”. Mindkét bejegyzés alkalmazható a szakemberek által használt 
laboratóriumi berendezésekre is, azonban a végrehajtási idő eltérő.

Módosítás 306
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

III. MELLÉKLET törölve

Or. pl

Indokolás

Ez a melléklet felesleges, mivel 4. cikk (7) bekezdésének módosítása révén az új anyagok 
meghatározásával vagy létrehozásával kapcsolatban szigorításokat vezettek be az irányelv 
tekintetében.
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Módosítás 307
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

III. melléklet törölve

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás törli a III. mellékletet, mivel nem áll rendelkezésre egyértelmű módszer a 
felsorolt anyagok kiválasztására. Ezenfelül egy ilyen mellékletet általánosan félreértelmezhető 
lenne, és zavart keltene, ha a felülvizsgálatra olyan vegyi anyagokat tartalmazó másik 
jegyzéket nyújtanának be, amelyeket még nem tiltottak be.

Módosítás 308
Sergio Berlato

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

III. melléklet törölve

Or. it

Indokolás

Ez a módosítás törli a III. mellékletet, mivel nem áll rendelkezésre egyértelmű módszer a 
jegyzékben szereplő anyagok különválasztására. Ezenfelül e melléklet általánosan
félreértelmezhető lehet. Egy felülvizsgálat előtt álló és közzé még nem tett másik anyagjegyzék 
feltüntetése csak zavart keltene.
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Módosítás 309
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (7) bekezdésében említett 
anyagok

A 4. cikk (7) bekezdésében említett 
anyagok

1. Hexabróm-ciklododekán (HBCDD) 1. Arzénvegyületek
2. Bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) 2. Berillium és vegyületei
3. Benzil-butilftalát (BBP) 3. Antimon-trioxid
4. Dibutil-ftalát (DBP) 4. Dinikkel-trioxid

5. Biszfenol A

6. Egyéb brómozott szerves vegyületek a 
brómozott égésgátló anyagok kivételével
7. Egyéb klórozott szerves vegyületek a 
klórozott égésgátló anyagok és a lágyítók 
kivételével

8. Nanoanyagok

9. Biocid termékekhez felhasznált 
ezüstionok
10. Különös aggodalomra okot adó 
anyagok és az 1907/2006/EK rendelet 59. 
cikkének (1) bekezdésében említett 
jelöltlistában szereplő anyagok

Or. sv

Indokolás

Egy ilyen módon folyamatosan frissített jegyzék kedvezően befolyásolhatja az említett 
anyagok helyettesítését.

Módosítás 310
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (7) bekezdésében említett A 6a. cikkben említett anyagok
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anyagok

1. Hexabróm-ciklododekán (HBCDD) 1. Polivinil-klorid (PVC)
2. Bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) 2. Nanoanyagok, különösen az azbeszthez 

hasonló hatású szén nanocsövek és 
nanoezüst

3. Benzil-butilftalát (BBP)
4. Dibutil-ftalát (DBP)

Or. en

Indokolás

Ezek az anyagok további vizsgálatot igényelnek, mielőtt dönteni lehetne a tilalom vagy a 
címkézési követelmények szükségességéről.

Módosítás 311
Frédérique Ries, Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Hexabróm-ciklododekán (HBCDD) 1. Dinitro-toluol
2. Bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) 2. Diamino-difenil-metán (MDA)
3. Benzil-butilftalát (BBP) 3. 5-tercbutil-2,4,6-trinitro-m-xilén 

(xilolmósusz) 
4. Dibutil-ftalát (DBP) 4. Alkánok, klór- (rövidláncú klórozott 

paraffinok)
5. Aluminiumszilikát tűzálló 
kerámiaszálak
6. Antracén
7. Antracénolaj
8. Antracénolaj, antracénpaszta
9. Antracénolaj, antracénpaszta, 
antracén frakció
10. Antracénolaj, antracénpaszta, 
desztillálás könnyű párlatból
11. Antracénolaj, antracénben szegény
12. Benzil-butilftalát (BBP)
13. Bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP)
14. Bisz(tributil-ón)-oxid (TBTO)
15. Kobalt-diklorid
16. Arzén-pentoxid
17. Arzén(III)-oxid
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18. Dibutil-ftalát (DBP)
19. Diizobutil-ftalát
20. Hexabróm-ciklododekán 
(HBCDD) és minden azonosított 
jelentősebb diasztereo-izomer
21. Ólom-kromát
22. Ólom-kromát-molibdát-szulfát,
vörös 
23. Ólom-hidrogén-arzenát
24. Ólom-szulfokromát, sárga 
25. Szurok, feketekőszén-kátrány, 
magas hőmérsékleten
26. Nátrium-dikromát
27. Trietil-arzenát
28. Trisz(2-klór-etil)foszfát
29. Cirkónium-aluminiumszilikát 
tűzálló kerámiaszálak
30. Biszfenol A

Or. en

Indokolás

A Bizottság helyesen egy másik, olyan vegyi anyagokat tartalmazó jegyzéket nyújt be 
felülvizsgálatra, amelyeket még nem tiltottak be, de komoly veszélyt jelentenek a környezetre 
és az emberi egészségre nézve. Ezenfelül fontos egy biztonságos és következetes jogi keretet 
biztosítani. Ez az oka annak, amiért egyértelmű kapcsolat állapítható meg a REACH-rendelet 
58. cikkének (2) bekezdésében meghatározott engedélyezési követelményekből eredően komoly 
aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistájával. A jelöltlistába fel kell venni a biszfenol A-t is, 
mivel több mint 109 nyilvános tanulmány jutott arra a következtetetésre, hogy már kis 
mennyiségben is károsan hat az emberi egészségre és a környezetre. 

Módosítás 312
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
III a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIIa. MELLÉKLET
Az irányelv hatálya alól kivont 
berendezések, felszerelések és alkatrészek
1. A tagállamok alapvető biztonsági 
érdekeivel összefüggő berendezések, 
köztük fegyverek, lőszer, valamint 
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kizárólag hadi célra kijelölt hadianyagok. 
2. Olyan berendezések, amelyek nem 
kerülnek forgalomba önálló kereskedelmi 
tételként. 
3. A 2006. július 1. előtt forgalomba 
hozott elektromos vagy elektronikus 
berendezések javításához vagy 
újrahasznosításához szükséges
alkatrészek.
4. A 2014. január 1. előtt forgalomba 
hozott orvostechnikai eszközök
javításához vagy újrahasznosításához 
szükséges alkatrészek.
5. A 2016. január 1. előtt forgalomba 
hozott in vitro orvostechnikai 
berendezések javításához vagy 
újrahasznosításához szükséges 
alkatrészek.
6. A 2014. január 1. előtt forgalomba 
hozott felügyeleti és vezérlő eszközök 
javításához vagy újrahasznosításához 
szükséges, 2014. január 1. előtt 
forgalomba hozott alkatrészek.
7. A 2017. január 1. előtt forgalomba 
hozott ipari felügyeleti és vezérlő eszközök 
javításához vagy újrahasznosításához 
szükséges, 2014. január 1. előtt 
forgalomba hozott alkatrészek.
8. A korábban mentességet élvező és még 
a mentesítés lejárata előtt forgalomba 
hozott elektromos vagy elektronikus 
eszközök javításához vagy 
újrahasznosításához szükséges 
alkatrészek.
9. Aktív implantációs gyógyászati 
termékek.
10. Különféle berendezés-, eszköz-, és 
műszertípusok összeállítása, amelyeket
meghatározott helyen ipari felhasználás 
céljából szereltek össze vagy építette be.
11. Az elektromos és elektronikus 
berendezések meghatározását nem 
kimerítő berendezések üzemeltetési 
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alkatrészei.
12. Olyan anyagok, amelyek az
elektromos és elektronikus berendezések 
szabályos vagy ésszerű feltételek közötti 
alkalmazása során szándékoltan 
szabadulnak fel.

Or. pl

Indokolás

A melléklet egy helyen vezeti be az összes lehetséges mentesítést az irányelv alkalmazása alól. 
Ezt a mellékletet együttdöntési eljárás keretében vizsgálják felül. A Bizottság eredeti 
szövegébe pótlólagosan vezették be a 10. pontban a tartósan beépített berendezések 
meghatározását, valamint 12. pontban a REACH-rendelet 7 cikke (1) bekezdésének b) 
pontjával összhangban mentesítették az elektromos és elektronikus berendezésekből 
szándékoltan felszabaduló anyagokat (pl. festékpatron és tinta). A 11. pontban mentesítették 
azon üzemeltetési anyagokat, amelyek önmagukban nem minősülnek elektromos vagy 
elektronikus berendezésnek az irányelvtervezet 3a. cikkében foglalt fogalommeghatározás
szerint.

Módosítás 313
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (7) bekezdésében említett tiltott 
anyagok és homogén anyagokban még 
elfogadható maximális tömegszázalékos 
koncentrációjuk

A 4. cikk (7) bekezdésében említett tiltott 
anyagok és homogén anyagokban még 
elfogadható maximális tömegszázalékos 
koncentrációjuk

A. rész
Ólom (0,1%) Ólom (0,1%)
Higany (0,1%) Higany (0,1%)
Kadmium (0,01%) Kadmium (0,01%)
Hat vegyértékű króm (0,1%) Hat vegyértékű króm (0,1%)
Polibrómozott bifenilek (PBB) (0,1%) Polibrómozott bifenilek (PBB) (0,1%)
Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) 
(0,1%)

Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) 
(0,1%)
B. rész
Arzénvegyületek (0,1%)
Berillium és vegyületei (0,1%)
Antimon-trioxid (0,1%)
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Biszfenol A (0,1%)
Brómozott égésgátlókon kívüli szerves 
brómvegyületek (0,1%)
Klórozott égésgátlókon és lágyítószereken 
kívüli szerves klórvegyületek (0,1%)
Azbeszthez hasonló hatású szén
nanocsövek (kimutatási határ)

Polivinil-klorid (PVC) (0,1%)
Klórozott lágyítószerek (0,1%)
Bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) (0,1%)
Benzil-butilftalát (BBP) (0,1 %)
Dibutil-ftalát (DBP) (0,1 %)
Nanoezüst (kimutatási határ)

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslatára felvett anyagok jelentős veszélyt jelentenek az emberi egészségre és a 
környezetre nézve a gyártás és/vagy a felhasználás és hasznosítás fázisában.

Módosítás 314
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (7) bekezdésében említett tiltott 
anyagok és homogén anyagokban még 
elfogadható maximális tömegszázalékos 
koncentrációjuk

A 4. cikk (7) bekezdésében említett tiltott 
anyagok és homogén anyagokban még 
elfogadható maximális tömegszázalékos 
koncentrációjuk
A. rész

Ólom (0,1%) Ólom (0,1%)

Higany (0,1%) Higany (0,1%)

Kadmium (0,01%) Kadmium (0,01%)

Hat vegyértékű króm (0,1%) Hat vegyértékű króm (0,1%) 

Polibrómozott bifenilek (PBB) (0,1%) Polibrómozott bifenilek (PBB) (0,1%)
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Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) 
(0,1%)

Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) 
(0,1%)

B. rész
Brómozott égésgátlók (0,1%)
Klórozott égésgátlók (0,1%)
Polivinil-klorid (PVC) (0,1%)
Klórozott lágyítószerek (0,1%)
Ftalátok, amelyek megfelelnek az 
1272/2008/EK rendelettel összhangban 
1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő, 
csírasejt-mutagén vagy reprodukciós 
toxicitást mutató anyagok besorolására 
vonatkozó kritériumoknak.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság által a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv 
átdolgozásáról készített tanulmány ajánlása szerint fokozatosan ki kell vonni a szerves bróm-
és klórvegyületeket, valamint a PVC-t, mivel ezek a hulladékkezelés tekintetében problémát 
jelentenek. Az elektronikai ipar már jelentős lépéseket tett az „alacsony halogéntartalom” (ez 
a meghatározás szerint 900ppm alatti brómozott/klórozott égésgátlókat/PVC-t jelent) elérése 
irányában tett globális kezdeményezésével. Hasonló lépéseket tettek egyes háztartásigép-
gyártók is. Ezeket az önkéntes kezdeményezéseket a jogalkotónak egyértelmű 
követelményekkel kellene alátámasztania az azonos feltételeket megteremtése és a piaci 
biztonság biztosítása érdekében.

Módosítás 315
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (7) bekezdésében említett tiltott 
anyagok és homogén anyagokban még 
elfogadható maximális tömegszázalékos 
koncentrációjuk

A 4. cikk (7) bekezdésében említett tiltott 
anyagok és homogén anyagokban még 
elfogadható maximális tömegszázalékos 
koncentrációjuk

A. rész
Ólom (0,1%) Ólom (0,1%)
Higany (0,1%) Higany (0,1%)

Kadmium (0,01%) Kadmium (0,01%)
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Hat vegyértékű króm (0,1%) Hat vegyértékű króm (0,1%)
Polibrómozott bifenilek (PBB) (0,1%) Polibrómozott bifenilek (PBB) (0,1%)

Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) 
(0,1%)

Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) 
(0,1%)

B. rész 
Közepes láncú klórozott paraffinok

Or. en

Indokolás

A korábban említett anyagokon felül (mint pl. Jill Evans jelentésében) számos tanulmány 
ajánlja a közepes láncú klórozott paraffinok (MCCP) alkalmazásának korlátozását és a 
veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv IV. mellékletébe való felvételét (a német 
környezetvédelmi hivatal – az Umweltbundesamt, az ERA tanulmánya). A közepes láncú 
klórozott paraffinokat perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonságokkal rendelkező 
lágyítószerként és égésgátlóként alkalmazzák. Ezeket a tulajdonságokat szintén kellően 
dokumentálták, ahogy arról az Öko-Institut a 2008-as tanulmányában is beszámolt (lásd az 5. 
végjegyzetet).

Módosítás 316
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (7) bekezdésében említett tiltott 
anyagok és homogén anyagokban még 
elfogadható maximális tömegszázalékos 
koncentrációjuk

A 4. cikk (7) bekezdésében említett tiltott 
anyagok és homogén anyagokban még 
elfogadható maximális tömegszázalékos 
koncentrációjuk

Ólom (0,1%) Ólom (0,1%)

Higany (0,1%) Higany (0,1%)
Kadmium (0,01%) Kadmium (0,01%)

Hat vegyértékű króm (0,1%) Hat vegyértékű króm (0,1%)
Polibrómozott bifenilek (PBB) (0,1%) Polibrómozott bifenilek (PBB) (0,1%)

Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) 
(0,1%)

Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) 
(0,1%)

Nanoezüst (kimutatási határ)
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Hosszú, többszörös falú szén nanocsövek 
(kimutatási határ)

Or. en

Indokolás

A nanoezüstöt már antimikrobás anyagként alkalmazzák az elektromos és elektronikus 
berendezésekben, pl. a mobiltelefonok bevonataként, sőt még a mosógépek is kibocsátják. E 
felhasználásoktól eltekintve feleslegesek és veszélyesek az emberi egészségre és a környezetre. 
A szén nanocsövek ugyan használhatók az elektromos és elektronikus berendezésekben, 
azonban mára már kiderült, hogy az azbeszthez hasonló tulajdonságokkal rendelkezhet. Az 
illetékes hatóságok, mint a UK Royal Commission on Environmental Pollution, a UK Health 
and Safety Executive és a német környezetvédelmi hivatal, kifejezték aggodalmukat a 
nanoanyagokkal kapcsolatban, sőt azok alkalmazása ellen szólaltak fel.

Módosítás 317
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
IV a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(IVa. melléklet)
1. Nanoezüst
2. Azbeszthez hasonló hatású szén 
nanocsövek 
3. Berillium fém
4. Berillium-oxid (BeO)

Or. en
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Indokolás

Néhány anyag tekintetében az Öko-Institut a címkézés bevezetését javasolja (3. és 4. pont). Az 
1. és a 2. pont esetében tudományos bizonyítékok támasztják alá, hogy a hosszú, többszörös 
falú szén nanocsöveknek való kitettség az azbeszthez hasonlóan betegségeket okozhat, 
valamint a nanoezüst részecskék kibocsátása káros hatással lehet az emberi egészségre és a 
környezetre nézve. A további kutatásokra van szükség, és a címkézés lenne az első lépés az 
említett anyagok körültekintő kezelésének előmozdítása terén. Az ezen irányelv és a 
környezetbarát tervezésről szóló irányelv között optimális kapcsolatot kell biztosítani. (A 6. 
cikk (1) bekezdése új 3 a francia bekezdésének és a 4. cikk új (1b) bekezdésének 
módosításához kapcsolódik.)

Módosítás 318
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IV. MELLÉKLET törölve

Or. pl

Indokolás

A melléklet szövege a számozás folytatásával átkerült az V mellékletbe. A Bizottságnak az 
irányelv hatálybalépése előtt az 5. cikk (4a) bekezdésének módosítása szerint frissítenie kell 
ezt a mellékletet a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében. A 
jelenlegi melléklet az ERA jelentésén alapul és a 2005-ös ismereteket tükrözi.

Módosítás 319
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ionizáló sugárzást felhasználó vagy 
észlelő berendezések

törölve

Or. en
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Indokolás

Az ERA a Bizottság felkérésére készített tanulmányában (2006-0383) arra a következtetésre 
jutott, hogy a hatály kiterjeszthető az orvostechnikai eszközökre is, azonban a gyártók 
bizonyos mentesítéseket fognak kérni. Az ERA javasolta továbbá, hogy újra mérlegelni kellene 
a forrasztóanyagokban lévő ólomra vonatkozó átmeneti mentesítést, éspedig még azelőtt, 
hogy a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelvet módosítanák. Az ERA új 
jelentésének (2009-0394) elkészítése folyamán néhány bonyolult orvostechnikai műszer 
gyártója felfedezte, hogy azok hosszú távú megbízhatóságát még nem lehet ólom nélkül 
biztosítani. Ezt figyelembe kell venni az átdolgozás során. 

Módosítás 320
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ionizáló sugárzást felhasználó vagy 
észlelő berendezések

törölve

Or. en

Indokolás

Mivel az I. mellékletben említett 8. kategória (orvostechnikai eszközök) és 9. kategória 
(felügyeleti és vezérlő eszközök) az irányelv hatálya alá tartozik, az itt felsorolt termékeket 
külön ki kell zárni, mindenekelőtt azok speciálisan orvosi eljárásokban való használta és a 
felügyeleti és vezérlő eszközök hosszú életciklusa miatt.

Módosítás 321
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Ionizáló sugárzás elleni 
védőeszközökben lévő ólom

5. Ionizáló sugárzás elleni 
védőeszközökben, kollimátorokban, 
valamint szórásvezérlő eszközökben és 
hálózati rendszerekben lévő ólom
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Or. en

Indokolás

Lásd a VI. melléklet bevezető részéhez fűzött indokolást.

Módosítás 322
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Ionizáló sugárzás elleni 
védőeszközökben lévő ólom

5. Ionizáló sugárzás elleni 
védőeszközökben, kollimátorokban, 
valamint szórásvezérlő eszközökben és 
hálózati rendszerekben lévő ólom

Or. en

Indokolás

Lásd a VI. melléklet bevezető részéhez fűzött indokolást.

Módosítás 323
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Röntgenezési próbatárgyban lévő ólom 6. Ionizáló sugárzás elleni próbatárgyban 
és röntgen jelölőkben lévő ólom 

Or. en

Indokolás

Lásd a VI. melléklet bevezető részéhez fűzött indokolást.
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Módosítás 324
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Röntgenezési próbatárgyban lévő ólom 6. Ionizáló sugárzás elleni próbatárgyban 
és röntgen jelölőkben lévő ólom 

Or. en

Indokolás

Lásd a VI. melléklet bevezető részéhez fűzött indokolást.

Módosítás 325
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Hordozható röntgenfluoreszcenciás 
spektrométerek sugárforrásául szolgáló 
kadmiumizotóp 
Érzékelőelemek, jelzőkészülékek és 
elektródok (meg az 1. pont)

8. Hordozható röntgenfluoreszcenciás 
spektrométerek sugárforrásául szolgáló 
kadmiumizotóp 

Or. en

Indokolás

Lásd a VI. melléklet bevezető részéhez fűzött indokolást. 
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Módosítás 326
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Hordozható röntgenfluoreszcenciás 
spektrométerek sugárforrásául szolgáló 
kadmiumizotóp 

Érzékelőelemek, jelzőkészülékek és 
elektródok (meg az 1. pont)

8. Hordozható röntgenfluoreszcenciás 
spektrométerek sugárforrásául szolgáló 
kadmiumizotóp

Or. en

Indokolás

Lásd a VI. melléklet bevezető részéhez fűzött indokolást.

Módosítás 327
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. Atomadszorpciós spektroszkópiás 
lámpákban lévő ólom és kadmium

10. Atomabszorpciós spektroszkópiás 
lámpákban lévő ólom és kadmium

Or. en

Indokolás

Lásd a VI. melléklet bevezető részéhez fűzött indokolást. 
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Módosítás 328
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – alcím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyéb törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a VI. melléklet bevezető részéhez fűzött indokolást.

Módosítás 329
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – alcím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyéb törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a VI. melléklet bevezető részéhez fűzött indokolást. 

Módosítás 330
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Mágneses rezonanciás képalkotó 
berendezésekben szupravezetőként és 
hővezetőként használt fémötvözetekben 
lévő ólom

11. Mágneses rezonanciás képalkotó 
berendezésekben és mágneses 
enkefalográfokban szupravezetőként és 
hővezetőként használt fémötvözetekben 
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lévő ólom

Or. en

Indokolás

Lásd a VI. melléklet bevezető részéhez fűzött indokolást. 

Módosítás 331
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Mágneses rezonanciás képalkotó 
berendezésekben szupravezetőként és 
hővezetőként használt fémötvözetekben 
lévő ólom

11. Mágneses rezonanciás képalkotó 
berendezésekben és mágneses 
enkefalográfokban szupravezetőként és 
hővezetőként használt fémötvözetekben 
lévő ólom

Or. en

Indokolás

Lásd a VI. melléklet bevezető részéhez fűzött indokolást.

Módosítás 332
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. Hordozható sürgősségi 
defibrillátorokhoz való forraszanyagban 
lévő ólom

17. Az alábbiakhoz való forraszanyagban 
lévő ólom:

- II. osztályú hordozható defibrillátor,
- II. osztályú, betegekre szerelhető 
eszközök, hordozható ultrahang-
berendezések, hordozható betegfelügyeleti 
rendszerek
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Or. en

Indokolás

Lásd a VI. melléklet bevezető részéhez fűzött indokolást.

Módosítás 333
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. Hordozható sürgősségi 
defibrillátorokhoz való forraszanyagban 
lévő ólom

17. Az alábbiakhoz való forraszanyagban 
lévő ólom:

- II. osztályú hordozható defibrillátor,
- II. osztályú, betegekre szerelhető 
eszközök, hordozható ultrahang-
berendezések, hordozható betegfelügyeleti 
rendszerek

Or. en

Indokolás

Lásd a VI. melléklet bevezető részéhez fűzött indokolást.

Módosítás 334
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 20 a - 20 w pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. Forraszanyagokban, valamint a 
mágneses rezonanciás képalkotó 
berendezések és mágneses enkefalográfok
komponenscsatlakozóiban és 
csatlakozótermináljaiban lévő ólom,
amelyek -50 ◦C-nál alacsonyabb 
hőmérsékleten működnek
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20b. Mágneses rezonanciás képalkotó 
berendezésekben és mágneses 
enkefalográfokban használt nem 
mágneses alkatrészek végpontjainak 
bevonatában, valamint az említett nem 
mágneses alkatrészek rögzítéséhez 
használt forraszanyagokban lévő ólom
20c. Forraszanyagokban, valamint 
orvostechnikai eszközök nyomtatott 
áramköreinek összeszereléséhez használt 
komponenscsatlakozó-bevonatokban lévő 
ólom, ideértve a BGA, CSP, QFN és 
hasonló eszközöket, a képalkotó 
orvostechnikai eszközöket, mint a CT, a 
PET, a SPECT, a MEG, az MRI és a 
molekuláris képalkotó berendezés, 
valamint sugárkezeléshez és 
részecsketerápiához használt 
orvostechnikai eszközöket
20d. Félvezető digitális sordeketorok 
beszerelésénél alkalmazott nyomtatott 
áramkörök összeszereléséhez használt 
forraszanyagban lévő ólom, pl. kadmium-
cink-tellurid és PGA tokozású digitális 
röntgen detektor
20e. Különösen a veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv hatályán 
kívül eső iparágak részére kialakított és az 
orvostechnikai eszközökben is használt 
alkotóelemekben lévő ólom és hat
vegyértékű króm
20f. Ionizáló sugárzásnak kitett helyek 
esetében használt réz- és 
alumíniumötvözetekben száraz 
kenőanyagként előforduló ólom
20g. Képerősítő berendezések légmentes 
tömítéséhez használt ólom
20h. In situ alkáli adagolóban lévő hat
vegyértékű króm
20i. Képerősítő berendezések kimeneti 
foszforrétegeiben lévő kadmium
20j. A CT és MRI készülékeknél a fej 
rögzítésére szolgáló sztereotaktikus 
keretekhez használt ólom-acetát jelölők
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20k. Olyan, használt röntgencsövekből 
származó alkatrészekben lévő ólom és 
hatvegyértékű króm, amelyeket 2014. 
január 1. előtt hoztak forgalomba az EU 
piacán és 2014. január 1. és 2019. 
december 31. között új röntgencsövekben 
használtak fel
20l. Különleges rendeltetésű egyenes 
fénycsövekben használt higany
20m. Katódsugárcsövek, elektronikus 
alkatrészek és fénycsövek üvegében lévő 
ólom
20n. Ólom a legfeljebb 0,35 tömegszázalék 
ólomtartalmú acél, a legfeljebb 0,4 
tömegszázalék ólomtartalmú alumínium, 
valamint a legfeljebb 4 tömegszázalék 
ólomtartalmú réz ötvözőelemeként
20o.
- Magas olvadáspontú forraszanyagokban 
lévő ólom (azaz olyan ólom alapú 
forrasztóötvözetek, amelyek legalább 85 
tömegszázalék ólmot tartalmaznak)
- A szerverekben, adattároló 
rendszerekben és a tárolási és elrendezési 
rendszerekben, a hálózati infrastruktúra 
kapcsoló, jelző és adatátviteli 
berendezéseiben, valamint a távközlési 
hálózatok hálózatkezelése során használt 
forraszanyagokban levő ólom
- Az elektronikus kerámia-alkatrészekben 
(pl. piezoelektronikus berendezésekben) 
levő ólom 
20p. A villamos érintkezőkben és a 
kadmiumbevonatokban lévő kadmium és 
vegyületei, kivéve a 76/769/EGK irányelv 
módosításáról szóló 91/338/EGK irányelv 
alapján betiltott alkalmazásokat
20q. Rugalmas tűs 
csatlakozórendszerekben használt ólom 
20r. Optikai üvegen és védőszemüvegen 
lévő ólom és kadmium 
20s. Kettőnél több elemből álló, a 
mikroprocesszor kivezetései és tokja között
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kapcsolatot biztosító forraszanyagokban 
lévő ólom, ha az ólomtartalom 80 és 85 
tömegszázalék között van
20t. Flip Chip integrált áramkörökben a 
félvezető süllyesztéke és hordozója között 
működőképes elektronikus kapcsolatot 
megvalósító forraszanyagokban lévő ólom
20u. Ólom a csatlakozók kivételével a 
NiFe vezetőkoszorúval rendelkező 0,65 
mm vagy kisebb osztóközű, finom osztású 
(fine-pitch) komponensek felületén, és 
ólom a csatlakozók kivételével a réz 
vezetőkoszorúval rendelkező 0,65 mm 
vagy kisebb osztóközű, finom osztású 
(fine-pitch) komponensek felületén 
20v. Korong- és síkmátrix alakú 
többrétegű kerámiakondenzátorok géppel 
készített átmenőfuratokba történő 
forrasztásához használt 
forraszanyagokban lévő ólom
20w. Az argon- és kripton-lézercsövek 
tokjának összeállításánál használatos 
lezáró frittben levő ólom-oxid

Or. en

Indokolás

Lásd a VI. melléklet bevezető részéhez fűzött indokolást.

Módosítás 335
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 20 a - 20 j pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. Forraszanyagokban, valamint a 
mágneses rezonanciás képalkotó 
berendezések és mágneses enkefalográfok
komponenscsatlakozóiban és 
csatlakozótermináljaiban lévő ólom, 
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amelyek -50 ◦C-nál alacsonyabb 
hőmérsékleten működnek
22b. Mágneses rezonanciás képalkotó 
berendezésekben és mágneses 
enkefalográfokban használt nem 
mágneses alkatrészek végpontjainak 
bevonatában, valamint az említett nem 
mágneses alkatrészek rögzítéséhez 
használt forraszanyagokban lévő ólom
20c. Félvezető digitális sordeketorok 
beszerelésénél alkalmazott nyomtatott 
áramkörök összeszereléséhez használt 
forraszanyagban lévő ólom, pl. kadmium-
cink-tellurid és PGA tokozású digitális 
röntgen detektor
20d. Különösen a veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv hatályán 
kívül eső iparágak részére kialakított és az 
orvostechnikai eszközökben is használt 
alkotóelemekben lévő ólom és hat
vegyértékű króm
20e. Ionizáló sugárzásnak kitett helyek 
esetében használt réz- és 
alumíniumötvözetekben száraz 
kenőanyagként előforduló ólom
20f. Képerősítő berendezések légmentes 
tömítéséhez használt ólom
20g. In situ alkáli adagolóban lévő hat
vegyértékű króm
20h. Képerősítő berendezések kimeneti 
foszforrétegeiben lévő kadmium
20i. A CT és MRI készülékeknél a fej 
rögzítésére szolgáló sztereotaktikus 
keretekhez használt ólom-acetát jelölők
20j. Olyan, használt röntgencsövekből 
származó alkatrészekben lévő ólom és hat
vegyértékű króm, amelyeket 2014. január 
1. előtt hoztak forgalomba az EU piacán 
és 2014. január 1. és 2019. december 31. 
között új röntgencsövekben használtak fel

Or. en

Indokolás

Lásd a VI. melléklet bevezető részéhez fűzött indokolást.
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Módosítás 336
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
VI a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VIa. melléklet
A 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom 
alól a 11. kategória tekintetében 
mentesülő alkalmazások
1. Vékonyrétegű fényelektromos 
panelekben jelen lévő kadmium-tellurid 
alapú kadmium.

Or. de

Indokolás

Egy tágabb hatály bevezetése esetén a fényelektromos elemeket ki kell vonni az irányelv 
hatálya alól. A kadmium-tellurid alapú vékonyrétegű fényelektromos elemek esetében nem áll 
rendelkezésre hatékony helyettesítési lehetőség. A fényelektromos ágazatra az innováció a 
jellemző. Tervezési biztonságra van szükség ahhoz, hogy folytatódjon az ilyen innovációk 
fejlődése, amelyek jelentősen hozzájárulnak a környezetvédelemhez, a munkahelyteremtéshez 
és a gazdasági fejlődéshez. Az alkalmazási kör alóli időben behatárolt mentesítések nem 
tesznek eleget ennek a feltételnek.

Módosítás 337
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
VI a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VIa. melléklet
A 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom 
alól a 11. kategória tekintetében 
mentesülő alkalmazások
Eltérő rendelkezés hiányában a 
mellékletben felsorolt alkalmazások a 2. 
cikk (1a) bekezdésében szereplő dátumot 
követő negyedik évben járnak le.

Or. de
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Indokolás

A kadmium komoly veszélyt jelent az emberi egészségre és a környezetre nézve. A 
fényelektromos elemekben való alkalmazását ezért minél hamarabb be kell szüntetni. 
Biztosítani kell azonban annak lehetőségét, hogy az irányelv hatálya alól korlátozott időre 
mentesítést kérelmezzenek. A jelenlegi adatok alapján azonban elutasították az előadó azon 
döntését, hogy a fényelektromos elemekben alkalmazott kadmiumra mentesítést adjanak.

Módosítás 338
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
VI b melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VIb. melléklet
A 4. cikk (1) bekezdése alóli mentesítés 
vagy ilyen mentesítés megújítása iránti 
kérelem
Kérelmet nyújthat be a gyártó, a gyártó 
meghatalmazott képviselője vagy az 
ellátási láncban részt vevő bármely 
szereplő. A kérelemnek legalább az 
következőket kell tartalmaznia:
a) a kérelmező neve, címe és 
kapcsolattartási adatai;
b) az anyagra vagy az alkotóelemre 
vonatkozó információk, valamint a 
mentesítés tárgyát képező anyagban vagy 
alkotóelemben előforduló összetevők 
egyedi felhasználása és különleges 
jellemzői;
c) a mentesítés ellenőrizhető és átfogó 
hivatkozással ellátott indokolása az 5. 
cikkben megállapított feltételek alapján;
d) az esetleges alternatív anyagok, 
alkotóelemek vagy tervezések 
termékéletciklus alapján történő elemzése, 
beleértve adott esetben a független 
kutatásokról szóló információkat és 
szakértők által felülvizsgált 
tanulmányokat, valamint a kérelmező 
fejlesztési tevékenységeit;
e) a d) pontban leírt alternatív 
megoldások elérhetőségének elemzése;
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f) az 1907/2006/EK rendeletben említett 
helyettesítési terv, beleértve a kérelmező 
által végrehajtandó javasolt intézkedések 
ütemtervét;
g) adott esetben a védettnek tekintendő 
információra való hivatkozás, 
ellenőrizhető indokolással együtt;
h) a mentesítés pontos és világos 
megfogalmazására vonatkozó javaslat;
i) a kérelem összegzése.

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást a Tanácsban megvitatott nagyon hasonló módosítás ihlette. A Tanácsban 
megvitatott szövegezésen felül ez a módosítás minden esetben a következőket kéri: a) 
ellenőrizhető és átfogó hivatkozással ellátott indokolás, b) az alternatív megoldások 
elérhetőségének értékelése, valamint c) egy helyettesítési terv.

Módosítás 339
Bogusław Sonik

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Adott esetben a(z) ... (név, szám) … 
bejelentett szervezet elvégezte a … 
(beavatkozás leírása)… és a következő 
tanúsítványt adta ki:

törölve

Or. pl

Indokolás

Ez a pont felesleges, mert nem léteznek olyan harmonizált szabványok, amelyek 
megfelelőségét a bejelentett szervezetek ellenőrizhetnék.


