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Módosítás 172
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 8., 9. és 10. cikknek megfelelően 
szelektíven összegyűjtött és kezelésre vagy 
újrahasználatra való előkészítésre 
elszállított elektromos és elektronikus 
berendezések összes hulladékát illetően a 
tagállamok biztosítják, hogy a gyártók 
2011. december 31-ig eleget tesznek az 
alábbi minimális célkitűzéseknek:

(1) A 8., 9. és 10. cikknek megfelelően
szelektíven összegyűjtött és kezelésre vagy 
újrahasználatra való előkészítésre
elszállított elektromos és elektronikus 
berendezések összes hulladékát illetően a 
tagállamok biztosítják, hogy a gyártók és 
az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékaival foglalkozó 
minden más szereplő 2011. december 31-
ig eleget tesznek az alábbi célkitűzéseknek:

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
irányelv hatályát egyértelműen meg kell határozni magában az irányelvben, a veszélyes 
anyagok alkalmazását korlátozó irányelvre való kereszthivatkozás mellőzésével.

Módosítás 173
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 20xx/xx/EK (veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv) irányelv I. 
mellékletének 1. és 10. kategóriájába 
tartozó elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai esetén 

a) a 20xx/xx/EK (veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv) irányelv I. 
mellékletének 1. és 10. kategóriájába 
tartozó elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai esetén

– 85%-ot hasznosítanak valamint – 85%-ot hasznosítanak valamint 
– 80%-ot újrahasználatra előkészítenek
vagy újrafeldolgoznak;

– alkatrészeiknek, alapanyagaiknak és 
anyagaiknak 80%-át újrahasználatra 
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előkészítik vagy újrafeldolgozzák;

Or. en

Indokolás

Az elektromos és elektronikus berendezések nem minden része hasznosítható és/vagy 
újrafeldolgozható. Az irányszámnak az elérhető százalékos mértéket kell tükröznie.

Módosítás 174
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 20xx/xx/EK (veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv) irányelv
I. mellékletének 1. és 10. kategóriájába 
tartozó elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai esetén

a) az ezen irányelv IA. mellékletének 1. és
10. kategóriájába tartozó elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékai 
esetén,

-85%-ot hasznosítanak valamint -85%-ot hasznosítanak valamint

– 80%-ot újrahasználatra előkészítenek 
vagy újrafeldolgoznak;

– 80%-ot újrahasználatra előkészítenek 
vagy újrafeldolgoznak;

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
irányelv hatályát egyértelműen meg kell határozni magában az irányelvben, a veszélyes 
anyagok alkalmazását korlátozó irányelvre való kereszthivatkozás mellőzésével.
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Módosítás 175
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 20xx/xx/EK (veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv) irányelv
I. mellékletének 1. és 10. kategóriájába 
tartozó elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai esetén

a) az IA. melléklet 1. és 4. kategóriájába 
tartozó elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai esetén

– 85%-ot hasznosítanak valamint – 85%-ot hasznosítanak,

– 80%-ot újrahasználatra előkészítenek 
vagy újrafeldolgoznak;

– 75%-ot újrafeldolgoznak, valamint

– 5%-ot újrahasználatra előkészítenek;

Or. en

Indokolás

Az újrahasználatnak meg kell előznie a hasznosítást és az újrafeldolgozást. Az (5-20%-ra 
becsült) újrahasználati lehetőségek maximalizálása nem végezhető el az újrahasználati célok 
egyesített újrahasználati és újrafeldolgozási célba való beépítésével, mert a gyártók 
teljesíthetik a célt kizárólag újrafeldolgozással, és ennek következtében előfordulhat, hogy 
továbbra sem foglalkoznak az újrahasználati lehetőséggel. Mivel az újrahasználat 
tekintetében bevezetett külön cél új, az 5% ésszerűnek látszik.

Módosítás 176
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 20xx/xx/EK (veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv) irányelv I. 
mellékletének 1. és 10. kategóriájába 
tartozó elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai esetén 

a) a 20xx/xx/EK (veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv) irányelv I. 
mellékletének 1. és 10. kategóriájába 
tartozó elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai esetén

– 85%-ot hasznosítanak, valamint – 85%-ot hasznosítanak valamint
–75%-ot újrafeldolgozanak, valamint– 80%-ot újrahasználatra előkészítenek 

vagy újrafeldolgoznak; – 5%-ot újrahasználatra előkészítenek;



PE439.905v01-00 6/86 AM\809098HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 177
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 20xx/xx/EK (veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv) irányelv
I. mellékletének 3. és 4. kategóriájába 
tartozó elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai esetén

b) az IA. melléklet 2. kategóriájába tartozó 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai esetén

–80%-ot hasznosítanak, valamint – 80%-ot hasznosítanak,

– 70%-ot újrahasználatra előkészítenek 
vagy újrafeldolgoznak;

–65%-ot újrafeldolgozanak, valamint

– 5%-ot újrahasználatra előkészítenek;

Or. en

Indokolás

Az újrahasználatnak meg kell előznie a hasznosítást és az újrafeldolgozást. Az (5-20%-ra 
becsült) újrahasználati lehetőségek maximalizálása nem végezhető el az újrahasználati célok 
egyesített újrahasználati és újrafeldolgozási célba való beépítésével, mert a gyártók 
teljesíthetik a célt kizárólag újrafeldolgozással, és ennek következtében előfordulhat, hogy 
továbbra sem foglalkoznak az újrahasználati lehetőséggel. Mivel az újrahasználat 
tekintetében bevezetett külön cél új, az 5% ésszerűnek látszik.

Módosítás 178
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 20xx/xx/EK (veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv) irányelv
I. mellékletének 3. és 4. kategóriájába 
tartozó elektromos és elektronikus 

a) az ezen irányelv IA. mellékletének 3. és
4. kategóriájába tartozó elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékai 
esetén,
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berendezések hulladékai esetén
– 80%-ot hasznosítanak valamint – 80%-ot hasznosítanak, valamint

– 70%-ot újrahasználatra előkészítenek 
vagy újrafeldolgoznak;

– 70%-ot újrahasználatra előkészítenek 
vagy újrafeldolgoznak;

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
irányelv hatályát egyértelműen meg kell határozni magában az irányelvben, a veszélyes 
anyagok alkalmazását korlátozó irányelvre való kereszthivatkozás mellőzésével.

Módosítás 179
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 20xx/xx/EK (veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv) irányelv I.
mellékletének 3. és 4. kategóriájába tartozó 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai esetén 

b) a 20xx/xx/EK (veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv) irányelv I.
mellékletének 3. és 4. kategóriájába tartozó 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai esetén 

– 80%-ot hasznosítanak valamint – 80%-ot hasznosítanak valamint 
– 70%-ot újrahasználatra előkészítenek 
vagy újrafeldolgoznak; 

– alkatrészeiknek, alapanyagaiknak és 
anyagaiknak 70%-át újrahasználatra 
előkészítik vagy újrafeldolgozzák; 

Or. en

Indokolás

Az elektromos és elektronikus berendezések nem minden része hasznosítható és/vagy 
újrafeldolgozható. Az irányszámnak az elérhető százalékos mértéket kell tükröznie.
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Módosítás 180
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 20xx/xx/EK (veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv) irányelv I.
mellékletének 3. és 4. kategóriájába tartozó 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai esetén 

b) a 20xx/xx/EK (veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv) irányelv I.
mellékletének 3. és 4. kategóriájába tartozó 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai esetén

– 80%-ot hasznosítanak valamint – 80%-ot hasznosítanak valamint
– 70%-ot újrahasználatra előkészítenek 
vagy újrafeldolgoznak; 

–65%-ot újrafeldolgozanak, valamint

– 5%-ot újrahasználatra előkészítenek;

Or. en

Módosítás 181
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 20xx/xx/EK (veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv) irányelv I.
mellékletének 2., 5. 6., 7., 8. és 9. 
kategóriájába tartozó elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékai 
esetén 

c) a 20xx/xx/EK (veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv) irányelv I.
mellékletének 2., 5. 6., 7., 8. és 9. 
kategóriájába tartozó elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékai 
esetén

– 75%-ot hasznosítanak valamint – 75%-ot hasznosítanak valamint 
– 55%-ot újrahasználatra előkészítenek
vagy újrafeldolgoznak; 

– alkatrészeiknek, alapanyagaiknak és 
anyagaiknak 55%-át újrahasználatra 
előkészítik vagy újrafeldolgozzák; 

Or. en

Indokolás

Az elektromos és elektronikus berendezések nem minden része hasznosítható és/vagy 
újrafeldolgozható. Az irányszámnak az elérhető százalékos mértéket kell tükröznie.
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Módosítás 182
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Vittorio Prodi, 
Corinne Lepage, Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 20xx/xx/EK (veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv) irányelv
I. mellékletének 2., 5., 6., 7., 8. és 9. 
kategóriájába tartozó elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékai 
esetén

c) az IA. melléklet 5. kategóriájába tartozó 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai esetén

– 75%-ot hasznosítanak, valamint – 75%-ot hasznosítanak,

– 55%-ot újrahasználatra előkészítenek 
vagy újrafeldolgoznak;

–50%-ot újrafeldolgozanak, valamint

– 5%-ot újrahasználatra előkészítenek;

Or. en

Indokolás

Az újrahasználatnak meg kell előznie a hasznosítást és az újrafeldolgozást. Az (5-20%-ra 
becsült) újrahasználati lehetőségek maximalizálása nem végezhető el az újrahasználati célok 
egyesített újrahasználati és újrafeldolgozási célba való beépítésével, mert a gyártók 
teljesíthetik a célt kizárólag újrafeldolgozással, és ennek következtében előfordulhat, hogy 
továbbra sem foglalkoznak az újrahasználati lehetőséggel. Mivel az újrahasználat 
tekintetében bevezetett külön cél új, az 5% ésszerűnek látszik.

Módosítás 183
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a 20xx/xx/EK (veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv) irányelv I.
mellékletének 2., 5. 6., 7., 8. és 9. 
kategóriájába tartozó elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékai 
esetén 

c) a 20xx/xx/EK (veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó irányelv) irányelv I. 
mellékletének 2., 5., 6., 7., 8. és 9.
kategóriájába tartozó elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékai 
esetén
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– 75%-ot hasznosítanak valamint –75%-ot hasznosítanak, valamint
– 55%-ot újrahasználatra előkészítenek 
vagy újrafeldolgoznak; 

–50%-ot újrafeldolgozanak és

– 5%-ot újrahasználatra előkészítenek;

Or. en

Módosítás 184
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) gázkisülésű lámpák esetén 85%-ot
újrahasználatra előkészítenek vagy 
újrafeldolgoznak

d) gázkisülésű lámpák esetén azok 
alkatrészeinek, alapanyagainak és 
anyagainak 85%-át újrahasználatra 
előkészítik vagy újrafeldolgozzák

Or. en

Indokolás

Az elektromos és elektronikus berendezések nem minden része hasznosítható és/vagy 
újrafeldolgozható. Az irányszámnak az elérhető százalékos mértéket kell tükröznie.

Módosítás 185
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az IA. melléklet 6. kategóriájába 
tartozó elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai esetén
– 85%-ot hasznosítanak,
– 75%-ot újrafeldolgoznak, valamint
– 5%-ot újrahasználatra előkészítenek.
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Or. en

Indokolás

A kis számítástechnikai és távközlési berendezések – így a laptopok, notebookok és 
mobiltelefonok – életciklusa rövid, és a piacon gyorsan megjelennek az új modellek. Ezek a 
nagyarányú újrafeldolgozhatóság irányába történő elmozdulás előfutárai, és a bennük 
található értékes nyersanyagok szűkössége miatt ezek tekintetében magas irányszámot kell 
megállapítani.

Az újrahasználat tekintetében bevezetett külön cél új, ezért az 5% ésszerűnek látszik.

Módosítás 186
Vladko Todorov Panayotov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a nemesfémek kinyerése érdekében el 
kell végezni az értékes nyersanyagokat és 
nemesfémeket tartalmazó kisméretű
berendezéseket újrafeldolgozását.

Or. en

Indokolás

Kulcsfontosságú a kisméretű berendezésekben lévő nemesfémek kinyerése. Külön célt kell 
kitűzni a kisméretű berendezések összegyűjtésének és újrafeldolgozásának tekintetében.
Egyébként előfordulhat, hogy kihasználatlanul marad az EU erőforrás-biztonságának e fontos 
csatornája.

Módosítás 187
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az említett irányszámok 
kiszámításának alapja az elektromos és 
elektronikus berendezések szelektíven 
összegyűjtött, hasznosító létesítményekhez 
szállított hulladékainak tömeghányada.

(2) Az említett irányszámok 
kiszámításának alapja az elektromos és 
elektronikus berendezések szelektíven 
összegyűjtött, hasznosító létesítményekhez 
szállított hulladékainak tömeghányada. A 
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hasznosító létesítményekben folyó 
tárolási, válogatási és előkezelési 
műveletek ezen irányszámok teljesítésének 
kiszámításakor nem vehetők figyelembe.

Or. en

Indokolás

Ez biztosítja, hogy hasznosításnak csak a végső hasznosítási műveletek számítsanak.
Egyébként hasznosítottnak fognak minősülni azok a hasznosító létesítménybe küldött 
hulladékok is, amelyen csak olyan előkezelési műveleteket végeznek, mint a válogatás vagy 
tárolás, de amelyet a későbbiekben hulladéklerakóban helyeznek el.

Módosítás 188
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az említett irányszámok 
kiszámításának alapja az elektromos és 
elektronikus berendezések szelektíven 
összegyűjtött, hasznosító létesítményekhez
szállított hulladékainak tömeghányada.

(2) Az említett irányszámok 
kiszámításának alapja az elektromos és 
elektronikus berendezések szelektíven 
összegyűjtött, ténylegesen újrahasznált, 
újrafeldolgozott vagy hasznosított
hulladékainak tömeghányada.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés feltételezi, hogy a hasznosításra továbbított hulladék 100%-ban ténylegesen 
újrahasználatra, újrafeldolgozásra vagy hasznosításra kerül. Ez nyilvánvalóan téves, mivel 
lesz egy olyan hányad, amelyet nem lehet teljesen újrahasználni, újrafeldolgozni vagy 
hasznosítani. Az irányszámokat ezért a ténylegesen újrahasznált, újrafeldolgozott vagy 
hasznosított mennyiségek alapján kell kiszámítani.
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Módosítás 189
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az említett irányszámok 
kiszámításának alapja az elektromos és 
elektronikus berendezések szelektíven 
összegyűjtött, hasznosító létesítményekhez 
szállított hulladékainak tömeghányada.

(2) Az említett irányszámok 
kiszámításának alapja az elektromos és 
elektronikus berendezések szelektíven 
összegyűjtött, hasznosító létesítményekhez 
szállított ténylegesen újrahasznált, 
újrafeldolgozott vagy hasznosított
hulladékainak tömeghányada.

Or. en

Indokolás

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility already keep data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.

Módosítás 190
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, 
Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az említett irányszámok 
kiszámításának alapja az elektromos és 
elektronikus berendezések szelektíven 
összegyűjtött, hasznosító létesítményekhez 
szállított hulladékainak tömeghányada.

(2) Az említett irányszámok 
kiszámításának alapja az elektromos és 
elektronikus berendezések szelektíven 
összegyűjtött, hasznosító létesítményekhez 
szállított hulladékainak tömeghányada. A 
tárolási, válogatási és előkezelési 
műveletek (az újrahasználatra való 
előkészítésen kívül) ezen irányszámok 
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teljesítésének kiszámításakor nem vehetők 
figyelembe.

Or. en

Indokolás

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló átdolgozott irányelv új 11. 
cikkének (2) bekezdése túl pontatlan a környezetileg kedvező fellépés garantálásához. Sok 
kisebb tagállamban a hasznosító létesítmények nagy számában a fő művelet a tárolás, 
válogatás és előkezelés, a 2008/98/EK irányelv R12 és R13 hasznosítási műveletei szerint. A 
környezeti előnyök a végső (R1–R11) hasznosítási művelet megtörténtéig nem valósulnak 
meg. Ezért az irányszámokba és azok teljesítésébe csak az elektromos és elektronikus 
berendezések végső hasznosítási műveletnek alávetett hulladékait szabad beszámítani.

Módosítás 191
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
gyártók és a nevükben eljáró harmadik 
felek az említett célkitűzések 
kiszámításának érdekében nyilvántartást 
vezessenek az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai, alkatrészei, 
alapanyagai és anyagai tömegéről 
hulladékkezelő létesítménybe történő 
bekerüléskor (input) és annak elhagyásakor 
(output), illetve a hasznosító- vagy 
újrafeldolgozó létesítménybe történő 
bekerüléskor (input).

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
gyártók és a nevükben eljáró harmadik 
felek az említett célkitűzések 
kiszámításának érdekében nyilvántartást 
vezessenek az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai, alkatrészei, 
alapanyagai és anyagai tömegéről 
hulladékkezelő létesítménybe történő 
bekerüléskor (input) és annak elhagyásakor 
(output), valamint a hasznosító- vagy 
újrafeldolgozó létesítménybe történő 
bekerüléskor (input) és annak 
elhagyásakor (output).

Or. en

Indokolás

Ez biztosítani fogja az elektromos és elektronikus berendezések létesítményből távozó 
hulladékaira vonatkozó adatok megőrzését, ezáltal pedig azt, hogy ismertebb lesz az 
elektromos és elektronikus berendezések válogatott/előkezelt hulladékainak végső rendeltetési 
helye.
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Módosítás 192
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, 
Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

(A)Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
gyártók és a nevükben eljáró harmadik 
felek az említett célkitűzések 
kiszámításának érdekében nyilvántartást 
vezessenek az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai, alkatrészei, 
alapanyagai és anyagai tömegéről 
hulladékkezelő létesítménybe történő 
bekerüléskor (input) és annak elhagyásakor 
(output), illetve a hasznosító- vagy 
újrafeldolgozó létesítménybe történő 
bekerüléskor (input).

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
gyártók és a nevükben eljáró harmadik 
felek az említett célkitűzések 
kiszámításának érdekében nyilvántartást 
vezessenek az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai, alkatrészei, 
alapanyagai és anyagai tömegéről 
hulladékkezelő létesítménybe történő 
bekerüléskor (input) és annak elhagyásakor 
(output), valamint a hasznosító- vagy 
újrafeldolgozó létesítménybe történő 
bekerüléskor (input) és annak 
elhagyásakor (output teljes százalékban).

Or. en

Indokolás

Ma az irányszámok mindössze azzal is teljesíthetők, ha egy R12 hasznosító létesítményben 
elvégzik a válogatást és előkezelést, majd az elektromos és elektronikus berendezések 
válogatott törmelékét egy másik hasznosító létesítményben történő tényleges hasznosítási 
műveletre továbbítják. Ezzel könnyedén elérhető a 8 –95%-os hasznosítási/újrafeldolgozási 
irányszám, függetlenül attól, hogy mi történik az elektromos és elektronikus berendezések 
válogatott törmelékével a végső hasznosító létesítményben. Az irányszámok eléréséhez nem 
megengedhető mindössze az R12–13 típusú hasznosító létesítménybe bevitt és onnan távozott 
mennyiség figyelembe vétele. A végső hasznosító létesítményben elért hasznosítási és 
újrafeldolgozási arányt kell figyelembe venni.

Módosítás 193
Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a (3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
gyártók és a nevükben eljáró harmadik 



PE439.905v01-00 16/86 AM\809098HU.doc

HU

gyártók és a nevükben eljáró harmadik 
felek az említett célkitűzések 
kiszámításának érdekében nyilvántartást 
vezessenek az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai, alkatrészei, 
alapanyagai és anyagai tömegéről 
hulladékkezelő létesítménybe történő 
bekerüléskor (input) és annak elhagyásakor 
(output), illetve a hasznosító- vagy
újrafeldolgozó létesítménybe történő 
bekerüléskor (input).

felek az említett célkitűzések 
kiszámításának érdekében nyilvántartást 
vezessenek a használt elektromos és 
elektronikus berendezések, azok
hulladékai, alkatrészei, alapanyagai és 
anyagai tömegéről hulladékkezelő vagy 
újrafeldolgozó létesítménybe történő 
bekerüléskor (input) és annak elhagyásakor 
(output), és/vagy a hasznosító 
létesítménybe történő bekerüléskor (input).

Or. en

Indokolás

Recital 24 states that information about the weight of electrical and electronic equipment 
placed on the market in the Community and the rates of collection, re-use, including as far as 
possible re-use of whole appliances, recovery or recycling and export of WEEE collected in 
accordance with this Directive is necessary to monitor the achievement of the objectives of 
this Directive. By ensuring the reporting of the outputs of recycling facilities, and not only of 
the inputs, Member States would be able to assess the actual valorisation of the product, and 
not only the potential valorisation. This report should not be considered an extra 
administrative burden, as any recycling facility already keeps data of the outputs of their 
activities. In addition, such reports of the outputs would enable incremental knowledge on 
recycling of products to lever possible eco-design requirements in the future.

Módosítás 194
Linda McAvan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) E technológiák terén az innováció 
elősegítésére a 11. cikkben és az IA. 
mellékletben említett 
berendezéskategóriákat háromévenként 
felül kell vizsgálni, és a 18a., 18b. és 18c. 
cikk szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal naprakésszé kell tenni.

Or. en

Indokolás

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kategóriáit rendszeresen felül kell 
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vizsgálni és naprakésszé kell tenni. Az újrafeldolgozási technológiák fejlődése 
megváltoztathatja az újrafeldolgozás optimalizálásához és a tisztább újrafeldolgozott anyag 
kinyeréséhez szükséges begyűjtési csoportokat. A mai begyűjtési és kezelési gyakorlatokhoz 
rögzített kategóriák ezért az innováció akadályai lehetnek.

Módosítás 195
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a gyártók biztosítsák legalább a 
magánháztartásokból származó és az 5. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
létrehozott gyűjtőhelyeken elhelyezett 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai összegyűjtésének, kezelésének, 
hasznosításának és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő ártalmatlanításának 
finanszírozását. A tagállamok – adott 
esetben – a gyártókat ösztönzik az 
elektromos és elektronikus berendezések 
magánháztartásból származó 
hulladékainak összegyűjtésével járó összes 
költség finanszírozására.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a gyártók biztosítsák legalább a 
magánháztartásokból származó és az 5. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
létrehozott gyűjtőhelyeken elhelyezett 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai összegyűjtésének, kezelésének, 
hasznosításának és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő ártalmatlanításának 
finanszírozását. Emellett a tagállamok –
adott esetben –, biztosítják, hogy az 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok
begyűjtésének javítása érdekében 
elegendő forrást szedjenek be a szennyező
fizet elv alapján (kiskereskedőktől, 
fogyasztóktól és gyártóktól, de nem az 
adófizetőktől) az elektromos és 
elektronikus berendezések háztartásokból
származó hulladékainak összegyűjtésével 
járó költségek fedezésére, ideértve az 
elektromos és elektronikus berendezések
hulladékaival való gazdálkodásnak 
szentelt gyűjtőhelyek üzemeltetésének és a 
kapcsolódó figyelemfelkeltő
kampányoknak a költségeit. Ezek a 
források csak azon szereplők 
rendelkezésére bocsáthatók, amelyeket 
jogi kötelezettség terhel az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
gyűjtésére. Amennyiben költségeiket teljes 
mértékben megtérítik, a jogszabályi 
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kötelezettség alapján begyűjtőpontként 
tevékenykedő helyi önkormányzatok és 
magánszférába tartozó szereplők átadják 
az elektromos és elektronikus 
berendezések összes begyűjtött hulladékát 
a gyártóknak vagy gyártói 
felelősségvállalási rendszereknek. Az 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok
háztartásokból való összegyűjtésének 
költségei nem tartozhatnak a 12. cikk (2) 
bekezdésében előírt egyedi gyártói
pénzügyi felelősség hatálya alá.

Or. en

Indokolás

To increase the collection rate, it is important to have local authorities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to Member States to set the preferred system to raise the financial 
resources dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, 
the financial resources should be raised at the moment of selling new EEE. The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that local authorities and other mandatory collectors 
would have the resources to increase the collection from household, ensure a handover to 
organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid parallel suboptimal 
collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design initiatives, which 
EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the collection part.

Módosítás 196
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a gyártók biztosítsák legalább a 
magánháztartásokból származó és az 5. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a gyártók biztosítsák legalább a 
magánháztartásokból származó és az 5. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
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létrehozott gyűjtőhelyeken elhelyezett 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai összegyűjtésének, kezelésének, 
hasznosításának és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő ártalmatlanításának 
finanszírozását. A tagállamok – adott 
esetben – a gyártókat ösztönzik az 
elektromos és elektronikus berendezések 
magánháztartásból származó 
hulladékainak összegyűjtésével járó összes 
költség finanszírozására.

létrehozott gyűjtőhelyeken elhelyezett 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai összegyűjtésének, kezelésének, 
hasznosításának és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő 
ártalmatlanításának finanszírozását.

Or. en

Indokolás

Nagy minőségi különbségek vannak az újrafeldolgozásban és ebből adódóan az erőforrások 
felhasználásának hatékonyságában is. Az eltérő szabványok ezen túlmenően a 
versenyfeltételeket is torzítják, ezért egységes keretfeltételeket kell létrehozni. A kialakítandó 
előírásoknak építeniük kell a termékek hasznos élettartamának végére vonatkozó 
környezetbarát tervezésre, és nem hivatkozhatnak csak a létező újrafeldolgozási 
gyakorlatokra.

Módosítás 197
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a gyártók biztosítsák legalább a 
magánháztartásokból származó és az 5. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
létrehozott gyűjtőhelyeken elhelyezett 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai összegyűjtésének, kezelésének, 
hasznosításának és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő ártalmatlanításának 
finanszírozását. A tagállamoknak a 
gyártókat – adott esetben – ösztönözniük 
kell az elektromos és elektronikus 
berendezések magánháztartásból 
származó hulladékainak összegyűjtésével 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a gyártók biztosítsák legalább a 
magánháztartásokból származó és az 5. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
létrehozott gyűjtőhelyeken elhelyezett 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai összegyűjtésének, kezelésének, 
hasznosításának és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő ártalmatlanításának 
finanszírozását. Emellett a tagállamok –
adott esetben –, biztosítják, hogy az 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok
begyűjtésének javítása érdekében 
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járó összes költség finanszírozására. elegendő forrást szedjenek be az 
elektromos és elektronikus berendezések
értékesítése pillanatában, a szennyező
fizet elv alapján (ahol a szennyező a 
kiskereskedő, a fogyasztó és a gyártó, de 
nem az adófizető) az elektromos és 
elektronikus berendezések háztartásokból
származó hulladékainak összegyűjtésével 
járó költségek fedezésére, ideértve az 
elektromos és elektronikus berendezések
hulladékaival való gazdálkodásnak 
szentelt gyűjtőhelyek üzemeltetésének és a 
kapcsolódó figyelemfelkeltő
kampányoknak a költségeit. Ezek a 
források csak azon szereplők 
rendelkezésére bocsáthatók, amelyeket 
jogi kötelezettség terhel az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
gyűjtésére. Amennyiben költségeiket teljes 
mértékben megtérítik, a jogszabályi 
kötelezettség alapján begyűjtőpontként 
tevékenykedő helyi önkormányzatok és 
magánszférába tartozó szereplők átadják 
az elektromos és elektronikus 
berendezések összes begyűjtött hulladékát 
a gyártói felelősségvállalási 
rendszereknek. Az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó
hulladékok háztartásokból való 
összegyűjtésének költségei nem 
tartozhatnak a 12. cikk (2) bekezdésében 
előírt egyedi gyártói pénzügyi felelősség 
hatálya alá.

Or. en

Indokolás

To increase the collection rate, it is important to have the Municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers, but not the general tax payers. Some 
flexibility should be given to MS to set the preferred system to raise the financial resources 
dedicated to these actions. To ensure predictability and availabilities of resources, the 
financial resources should be raised at the moment of selling new EEE.The financial 
resources for collection from household should be raised independently of the existing 
individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the possibility 
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for a producer to individually take charge of the collection from household is neither cost 
effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized collectively, and the 
whole idea of this provision is to ensure that the Municipalities and other mandatory 
collectors would have the resources to increase the collection from household, ensure a 
handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences avoid 
parallel suboptimal collection and treatment systems. In addition, the producers' eco-design 
initiatives, which EPR incentivizes, can influence the end of life processing, but hardly the 
collection part.

Módosítás 198
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a gyártók biztosítsák legalább a 
magánháztartásokból származó és az 5. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
létrehozott gyűjtőhelyeken elhelyezett 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai összegyűjtésének, kezelésének, 
hasznosításának és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő ártalmatlanításának 
finanszírozását. A tagállamok – adott 
esetben – a gyártókat ösztönzik az 
elektromos és elektronikus berendezések 
magánháztartásból származó hulladékainak 
összegyűjtésével járó összes költség
finanszírozására.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról,
hogy a gyártók biztosítsák legalább a 
magánháztartásokból származó és az 5. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
létrehozott gyűjtőhelyeken elhelyezett 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai összegyűjtésének, kezelésének, 
hasznosításának és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő ártalmatlanításának 
finanszírozását. A tagállamok biztosítják az 
elektromos és elektronikus berendezések 
magánháztartásból származó hulladékainak 
összegyűjtésével és a gyűjtőhelyekkel járó 
összes költség finanszírozását. A
tagállamok a gyűjtés és a gyűjtőhelyek 
költségeinek számítási módszerei 
tekintetében további szabályokat 
állapíthatnak meg.

Or. en

Indokolás

The costs of collection must be covered by the consumer of the electrical and electronic 
equipment, not the taxpayer. Through internalisation of the complete cost for collection, 
producers and importers can carry the costs through to the consumers. A developed and long-
term collection can be provided by mandatory collectors of household waste under the 
condition of the producers’ full financial responsibility for the complete collection system. A 
full cost coverage will generate higher collection rates and will reduce the risks of 
environmental, health and sanitary risks of WEEE handled outside controlled recycling and 
transportation systems.
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Módosítás 199
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a gyártók biztosítsák legalább a 
magánháztartásokból származó és az 5. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
létrehozott gyűjtőhelyeken elhelyezett 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai összegyűjtésének, kezelésének, 
hasznosításának és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő ártalmatlanításának 
finanszírozását. A tagállamok – adott 
esetben – a gyártókat ösztönzik az 
elektromos és elektronikus berendezések 
magánháztartásból származó hulladékainak 
összegyűjtésével járó összes költség 
finanszírozására.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a gyártók biztosítsák legalább a 
magánháztartásokból származó és az 5. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
létrehozott gyűjtőhelyeken elhelyezett 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai összegyűjtésének, kezelésének, 
hasznosításának és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő ártalmatlanításának 
finanszírozását. A tagállamok biztosítják, 
hogy a gyártók finanszírozzák az 
elektromos és elektronikus berendezések 
magánháztartásból származó hulladékainak 
összegyűjtésével és a gyűjtőhelyekkel járó 
összes költséget. A tagállamok a gyűjtés és 
a gyűjtőhelyek költségeinek számítási 
módszerei tekintetében további 
szabályokat állapíthatnak meg.

Or. en

Módosítás 200
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a gyártók biztosítsák legalább a 
magánháztartásokból származó és az 5. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
létrehozott gyűjtőhelyeken elhelyezett 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai összegyűjtésének, kezelésének, 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a gyártók biztosítsák legalább a 
magánháztartásokból származó és az 5. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
létrehozott gyűjtőhelyeken elhelyezett 
elektromos és elektronikus berendezések 
számukra ingyenesen átadott hulladékai 
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hasznosításának és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő ártalmatlanításának 
finanszírozását. A tagállamok – adott 
esetben – a gyártókat ösztönzik az 
elektromos és elektronikus berendezések 
magánháztartásból származó 
hulladékainak összegyűjtésével járó összes 
költség finanszírozására.

összegyűjtésének, kezelésének, 
hasznosításának és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő ártalmatlanításának 
finanszírozását.

Or. en

Módosítás 201
Theodoros Skylakakis

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gyártók biztosítsák legalább a 
magánháztartásokból származó és az 5. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
létrehozott gyűjtőhelyeken elhelyezett 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai összegyűjtésének, kezelésének, 
hasznosításának és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő ártalmatlanításának 
finanszírozását. A tagállamok – adott 
esetben – a gyártókat ösztönzik az 
elektromos és elektronikus berendezések 
magánháztartásból származó 
hulladékainak összegyűjtésével járó összes 
költség finanszírozására.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gyártók biztosítsák legalább a 
magánháztartásokból származó és az 5. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
létrehozott gyűjtőhelyeken elhelyezett 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai összegyűjtésének, kezelésének, 
hasznosításának és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő ártalmatlanításának 
finanszírozását. Ugyanakkor a 
tagállamoknak az érdekelt felekkel és a 
gyártókkal közösen értékelniük kell, hogy 
milyen esély van arra, hogy visszaváltási 
utalványokat vezethessenek be azokra a 
készülékekre, amelyek esetében nagyok a 
jogszabályellenes begyűjtésből és 
elküldésből eredő veszteségek. Ezt a 
kupont a termék csomagolásán helyezik el 
eltávolíthatatlanul, és készpénzértékkel 
fog rendelkezni, szerepelni fog rajta az 
eredeti ár és az a begyűjtőponton 
visszaváltható lesz. A kárpótlás költségét a 
gyártók fogják finanszírozni.

Or. el
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Indokolás

Ennek az a gyakorlati célja, hogy a fogyasztót arra ösztönözzék, hogy a használt készülékeket 
a megfelelő visszaváltási lehetőségek kiválasztásával visszavigyék, ami egyidejűleg a gyártó 
számára is előnyös, mert megkönnyíti a készülékek célirányos begyűjtését.

Módosítás 202
Kathleen Van Brempt, Justas Vincas Paleckis, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a gyártók biztosítsák legalább a 
magánháztartásokból származó és az 5. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
létrehozott gyűjtőhelyeken elhelyezett 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai összegyűjtésének, kezelésének, 
hasznosításának és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő ártalmatlanításának 
finanszírozását. A tagállamok – adott 
esetben – a gyártókat ösztönzik az 
elektromos és elektronikus berendezések
magánháztartásból származó 
hulladékainak összegyűjtésével járó összes 
költség finanszírozására.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a gyártók biztosítsák legalább a 
magánháztartásokból származó és az 5. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
létrehozott gyűjtőhelyeken elhelyezett 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai összegyűjtésének, kezelésének, 
hasznosításának és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő ártalmatlanításának 
finanszírozását. Emellett a tagállamok –
adott esetben – biztosítják, hogy az 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
begyűjtésének javítása érdekében 
elegendő forrást szedjenek be az új 
elektromos és elektronikus berendezések
értékesítésének pillanatában, a szennyező
fizet elv alapján (ahol a szennyezőnek a 
kiskereskedőt, a fogyasztót és gyártót, de 
nem az adófizetőt kell tekinteni) az 
elektromos és elektronikus berendezések 
háztartásokból származó hulladékainak 
összegyűjtésével járó összes költség
fedezésére, ideértve az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékaival 
való gazdálkodásnak szentelt gyűjtőhelyek 
üzemeltetésének és a kapcsolódó 
figyelemfelkeltő kampányoknak a 
költségeit. Ezek a források csak azon 
szereplők rendelkezésére bocsáthatók, 
amelyeket jogi kötelezettség terhel az 
elektromos és elektronikus berendezések 
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hulladékainak gyűjtésére.
Amennyiben költségeiket teljes mértékben 
megtérítik, a jogszabályi kötelezettség 
alapján begyűjtőpontként tevékenykedő
helyi önkormányzatok és magánszférába 
tartozó szereplők átadják az elektromos és 
elektronikus berendezések összes 
begyűjtött hulladékát a gyártói 
felelősségvállalási rendszereknek.
Az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
háztartásokból való összegyűjtésének 
költségei nem tartozhatnak a 12. cikk (2) 
bekezdésében előírt egyedi gyártói 
pénzügyi felelősség hatálya alá
A tagállamok a gyűjtés és a gyűjtőhelyek 
költségeinek számítási módszerei 
tekintetében további szabályokat 
állapíthatnak meg.

Or. en

Indokolás

A begyűjtési arány javítása céljából fontos, hogy az önkormányzatok vagy jogszabály előírása 
alapján más szereplők gyűjtőpontként működjenek, figyelemfelkeltő kampányokat, háztól-
házig gyűjtőakciókat és más lehetséges intézkedéseket szervezzenek a lehető legnagyobb 
mennyiség begyűjtése érdekében. Ezen intézkedések járulékos költségeit a szennyező fizet elv 
alapján kell fedezni; ebben az esetben a szennyező a gyártó, kiskereskedő és fogyasztó (de 
nem az adófizető). A tagállamoknak rugalmasságot kell adni az ezen intézkedésekre fordítható 
források beszedésére szolgáló rendszer meghatározásában.

Módosítás 203
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a gyártók biztosítsák legalább a 
magánháztartásokból származó és az 5. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
létrehozott gyűjtőhelyeken elhelyezett 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai összegyűjtésének, kezelésének, 

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a gyártók biztosítsák legalább a 
magánháztartásokból származó és az 5. 
cikk (2) bekezdésének megfelelően 
létrehozott gyűjtőhelyeken elhelyezett 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai összegyűjtésének, kezelésének, 
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hasznosításának és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő ártalmatlanításának 
finanszírozását. A tagállamok – adott 
esetben – a gyártókat ösztönzik az 
elektromos és elektronikus berendezések 
magánháztartásból származó 
hulladékainak összegyűjtésével járó összes 
költség finanszírozására.

hasznosításának és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő ártalmatlanításának 
finanszírozását. Adott esetben a tagállamok
biztosítják, hogy az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok begyűjtésének javítása 
érdekében elegendő forrást szedjenek be 
az új elektromos és elektronikus 
berendezések értékesítése pillanatában, a 
szennyező fizet elv alapján (ahol a 
szennyező a kiskereskedő, a fogyasztó és a 
gyártó, de nem az adófizető) az elektromos 
és elektronikus berendezések 
magánháztartásból származó 
hulladékainak összegyűjtésével járó
költségek fedezésére, ideértve az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékaival való gazdálkodásnak 
szentelt gyűjtőhelyek üzemeltetésének és a 
kapcsolódó figyelemfelkeltő
kampányoknak a költségeit. Ezek a 
források csak azon szereplők 
rendelkezésére bocsáthatók, amelyeket 
jogi kötelezettség terhel az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
gyűjtésére.
Amennyiben teljes mértékben megtérítik
költségeiket, a jogszabályi kötelezettség 
alapján gyűjtőpontként tevékenykedő
helyi önkormányzatok és magánszférába 
tartozó szereplők az elektromos és 
elektronikus berendezések összes 
begyűjtött hulladékát átadják a gyártói 
felelősségvállalási rendszereknek.
Ez az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
háztartásokból való összegyűjtésével járó 
költségek finanszírozásáról szóló 
rendelkezés nem tartozhat a 12. cikk (2) 
bekezdésében előírt egyedi gyártói 
pénzügyi felelősség hatálya alá.

Or. en
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Indokolás

To increase the collection rate, it is important to have the municipalities, or any other actor 
required by law to act as a collection point, organize awareness campaign, door to door 
collection events and other potential actions to collect as much as possible. The associated 
costs to these actions should be fully covered according to the polluter pays principle, where 
polluters are producers, retailers and consumers. Some flexibility should be given to MS to 
set the preferred system to raise the financial resources dedicated to these actions. To ensure 
predictability and availabilities of resources, the financial resources should be raised at the 
moment of selling new EEE. 

The financial resources for collection from household should be raised independently of the 
existing individual responsibility for financing the end of life processing of WEEE, as the 
possibility for a producer to individually take charge of the collection from household is 
neither cost effective, nor environmentally desirable. Collection needs to be optimized 
collectively, and the whole idea of this provision is to ensure the Municipalities and other 
mandatory collectors would have the resources to increase the collection from household, 
ensure a handover to organisations guaranteeing proper treatment, and in consequences 
avoid parallel suboptimal collection and treatment systems.

Módosítás 204
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2005. augusztus 13-át követően 
forgalomba hozott termékek esetén a 
gyártó felelős az (1) bekezdésben említett 
tevékenységek finanszírozásáért a saját 
termékéből származó hulladék 
tekintetében. A gyártók választhatnak, 
hogy ezt a kötelezettséget egyénileg vagy 
közös rendszerhez csatlakozva teljesítik-e.

(2) A 2005. augusztus 13-át követően 
forgalomba hozott termékek esetén a 
gyártó felelős az (1) bekezdésben említett 
tevékenységek finanszírozásáért a saját 
termékéből származó hulladék 
tekintetében. A gyártók választhatnak, 
hogy ezt a kötelezettséget egyénileg vagy 
közös rendszerhez csatlakozva teljesítik-e.
A gyártóknak képesnek kell lenniük arra, 
hogy ezt a kötelezettségüket e módszerek 
egyikével vagy ezek kombinációjával 
teljesítsék.

Or. en

Indokolás

A gyártóknak a lehető legnagyobb rugalmassággal kell rendelkezniük az elektromos és 
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elektronikus berendezésekből származó hulladékaik biztos kezelésének eszközeit tekintve.

Módosítás 205
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2005. augusztus 13-át követően 
forgalomba hozott termékek esetén a 
gyártó felelős az (1) bekezdésben említett 
tevékenységek finanszírozásáért a saját 
termékéből származó hulladék 
tekintetében. A gyártók választhatnak, 
hogy ezt a kötelezettséget egyénileg vagy 
közös rendszerhez csatlakozva teljesítik-e.

(2) A 2005. augusztus 13-át követően 
forgalomba hozott termékek esetén a 
gyártó felelős az (1) bekezdésben említett 
tevékenységek finanszírozásáért a saját 
termékéből származó hulladék 
tekintetében. A gyártók választhatnak, 
hogy ezt a kötelezettséget egyénileg vagy 
közös rendszerhez csatlakozva teljesítik-e.
A kollektív rendszereknek differenciált 
gyártói díjszabást kell bevezetniük annak 
alapján, hogy mennyire egyszerű a 
termékek és az azokban lévő stratégiai 
anyagok újrafeldolgozása.

Or. en

Indokolás

Kizárólag a gyártók gyakorolnak befolyást a tervezési folyamatra. A gyártókat ösztönözni kell 
a termékeik egyszerű újrafeldolgozhatóságát lehetővé tevő tervek kidolgozására. A kollektív 
rendszerek differenciált díjszabása annak alapján jutalmazná a gyártókat, hogy mennyire 
egyszerűen lehet termékeiket újrafeldolgozni.

Módosítás 206
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 2 a - 2 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kollektív rendszerben részt vevő gyártók 
a kötelezettséget a rendszernél az IB. 
mellékletben meghatározott 
berendezéstípusonként felmerült 
költségeknek a termékek forgalomba 
hozatalának időpontjában, éves piaci 
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részesedésük arányában a rendszerbe 
történő éves befizetésével teljesítik.
A rendszerbe történő említett 
befizetésekkel a gyártók (1) bekezdésben 
említett műveletek finanszírozására 
vonatkozó kötelezettsége átszáll a 
rendszerre.
Az akkreditált egyedi rendszerben részt 
vevő gyártók kötelezettségének teljesítése 
az (1) bekezdésben említett műveleteknek 
csak a 15. cikkben említettek szerint 
címkézett egyedi termékeik 
vonatkozásában történő finanszírozásán 
és szervezésén keresztül történik. Az a 
gyártó, amely kötelezettségét ilyen egyedi 
rendszer létrehozása útján teljesíti, a 
termék forgalomba hozatalának 
pillanatában az (1) bekezdésben említett 
műveletek adott évben történő
finanszírozásán és szervezésén túlmenően 
egy zárolt bankszámlán megfelelő
pénzügyi fedezetről is gondoskodik az (1) 
bekezdésben említett műveletek 
valamennyi, a gyártó által forgalomba 
hozott és be nem gyűjtött termék 
tekintetében történő jövőbeni elvégzésének 
garantálására. A zárolt bankszámla 
kedvezményezettje egy harmadik személy, 
amely egy olyan akkreditált kollektív 
rendszer, amely a gyártó 
fizetésképtelensége, csődje stb. vagy 
piacról való kivonulása esetén köteles lesz 
biztosítani az (1) bekezdésben említett 
műveleteket.

Or. en
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Módosítás 207
Esther de Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
gyártók vagy a nevükben eljáró harmadik 
személyek évente beszámoljanak a 
begyűjtési, kezelési és ártalmatlanítási 
rendszerek finanszírozásáról és 
költségeiről, valamint azok 
eredményességéről.

Or. en

Módosítás 208
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok gondoskodnak róla, 
hogy a gyártónak a 12. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott pénzügyi 
felelősségén túlmenően a „szennyező 
fizet” elvének megfelelően kellő 
finanszírozást biztosítsanak annak 
érdekében, hogy emeljék az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
begyűjtési arányát. A pénzeszközöknek az 
értékesítés dátumától kezdődően az 
illetékes önkormányzatok vagy más, az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak gyűjtésére kötelezett 
szereplők rendelkezésére kell állniuk, 
hogy biztosítsák az elektromos és 
elektronikus berendezések 
magánhasználóknál keletkezett 
hulladékainak gyűjtését, a berendezések 
átvételét a gyűjtőpontokon, valamint a 
tájékoztató kampányok finanszírozását. A 
tagállamok nyomatékosan előmozdítják ez 
átlátható tájékoztatási politikát; a 
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tagállamok közzéteszik az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok begyűjtésének költségeit és 
módszerét.

Or. de

Indokolás

A begyűjtés lehető legmagasabb arányát a résztvevők és a begyűjtési tevékenységek magas 
száma biztosítja. Mivel a tagállamok kötelesek közzétenni a begyűjtés módszerét és költségeit, 
ezért minden szereplőnek szükségszerűen nyilvánosságra kell hoznia eredményeit.
A „szennyező fizet” elv a gyártókat, a kiskereskedelmet és a fogyasztókat öleli fel. A 
„szennyező fizet” elv biztosítja, hogy a költségek miatt ne az adófizetőket vegyék igénybe. 
Ugyanakkor rugalmasságot biztosítanak a tagállamok számára a gyűjtőrendszerek 
kialakításához.

Módosítás 209
Dirk Sterckx, Vladko Todorov Panayotov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
gyártók vagy a nevükben eljáró harmadik 
személyek kétévente beszámoljanak a 
gyűjtési, kezelési és ártalmatlanítási 
rendszerek finanszírozásáról és 
költségeiről. A beszámolási rendszer 
megfelelő működésének biztosítása 
érdekében a jelentés formátumára 
vonatkozóan további szabályok 
állapíthatóak meg a 18a., 18b. és 18c. cikk 
szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén.

Or. en

Indokolás

Az adatok összegyűjtése és az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok begyűjtési folyamatának értékelése érdekében a tagállamoknak be kell számolniuk 
a gyűjtési, kezelési és ártalmatlanítási rendszer finanszírozásáról és költségeiről. Mivel nem 
szeretnénk még több adminisztrációs feladatot előírni, kétévenként történő beszámolást 
javaslunk.
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Módosítás 210
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok a kis gyártókat, 
amelyek a nemzeti piac méretéhez 
viszonyítva csekély mennyiségű
elektromos és elektronikus berendezést 
hoznak forgalomba, mentesíthetik a 12. és 
16. cikkben meghatározott követelmények 
alól, amennyiben ez nem veszélyezteti a 
visszavételi, gyűjtési és újrafeldolgozási
rendszereket.

Or. de

Indokolás

A kis- és középvállalkozások számára jelentős ráfordítással jár a bejegyeztetési, tájékoztatási 
és jelentési kötelezettségekre, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekből 
származó hulladékok begyűjtésének, kezelésének, újrafeldolgozásának és ártalmatlanításának 
finanszírozására vonatkozó követelmények teljesítése. Ezért a kisüzemi gyártók számára 
kedvezményre van szükség, amelyet eseti vizsgálat alapján lehet engedélyezni.

Módosítás 211
Chris Davies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok előírják a gyártóknak 
vagy a nevükben eljáró szerződött 
képviselőiknek, hogy évente jelentést 
tegyenek közzé a gyűjtési, kezelési és 
ártalmatlanítási rendszerek 
finanszírozásáról és költségeiről.
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Or. en

Indokolás

Az erre vonatkozó átláthatóság lehetővé fogja tenni a tagállamok számára a költségek 
azonosítását és megfelelő elosztását, és támogatni fogja a legjobb értékarányú gyakorlatokat.

Módosítás 212
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a gyártók 
számára, hogy azok új termékek 
értékesítésekor tájékoztathassák a 
vásárlókat a hulladék környezetvédelmi
szempontból megfelelő összegyűjtésének, 
kezelésének és ártalmatlanításának 
költségeiről. Az említett költségek nem 
haladhatják meg a ténylegesen felmerülő 
költségeket.

(1) A tagállamok, amennyiben 
intézkedések születtek annak érdekében, 
hogy a vásárlókat új termékek 
vásárlásakor tájékoztathassák a hulladék 
környezetvédelmi szempontból megfelelő 
összegyűjtésének, kezelésének és 
ártalmatlanításának költségeiről, biztosítják 
a gyártók számára, hogy fenntarthassák e 
rendelkezést. Az említett költségek nem 
haladhatják meg a ténylegesen felmerülő 
költségeket.

Or. fr

Indokolás

Az elektromos és elektronikus berendezések használóinak ismerniük kell a számukra 
legkényelmesebb visszavételi helyeket. Figyelemmel arra, hogy több rendelkezés vonatkozik a 
szelektív gyűjtésre, előfordulhat, hogy a felhasználók nehezen találnak gyűjtőhelyet, s ez 
eltántoríthatja őket attól, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseik hulladékait 
hasznosítási hálózatba juttassák. Ezért az információk összehangolására vonatkozó 
rendelkezést kell alkotni, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megismerje a 
rendelkezésére álló gyűjtőhelyeket.
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Módosítás 213
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Åsa Westlund, Corinne 
Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) (1) A tagállamok biztosítják a gyártók 
számára, hogy azok új termékek 
értékesítésekor tájékoztathassák a 
vásárlókat a hulladék környezetvédelmi 
szempontból megfelelő összegyűjtésének, 
kezelésének és ártalmatlanításának 
költségeiről. Az említett költségek nem 
haladhatják meg a ténylegesen felmerülő 
költségeket.

(1) A tagállamok biztosítják a gyártók 
számára, hogy azok az új termékek 
értékesítési helyén tájékoztathassák a 
vásárlókat az adott termék vonatkozó 
életciklusadatairól és megfelelő
összegyűjtésének, kezelésének és 
ártalmatlanításának környezetvédelmi 
adatairól, legalább a vegyianyag-tartalom 
és mérgező jelleg, javíthatóság és 
újrafeldolgozhatóság tekintetében. E 
környezetvédelmi adatok körébe tartozhat 
az adott termék életciklusának végén 
felmerülő költségek megadása is. Sem a 
tagállamok, sem a gyártók számára nem 
megengedett valamely termékskála vagy 
termékkategória tekintetében kötelező
vagy rögzített, látható díj alkalmazása.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak adott esetben lehetővé kell tenniük a gyártók számára olyan adatok 
fogyasztóknak történő megadását, amely segít a hasonló termékek között a fenntartható 
termék kiválasztásában. A teljes termékskálára vagy -kategóriára vonatkozó rögzített díjat 
nem szabad megengedni, mivel ez nem tükrözi a termékek között a környezeti jellemzők, a 
javíthatóság vagy az újrafeldolgozhatóság, illetve az élettartam végén felmerülő valós 
költségek tekintetében fennálló különbségeket.

Módosítás 214
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a gyártók (1) A tagállamok megengedik a gyártók 
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számára, hogy azok új termékek 
értékesítésekor tájékoztathassák a 
vásárlókat a hulladék környezetvédelmi 
szempontból megfelelő összegyűjtésének, 
kezelésének és ártalmatlanításának 
költségeiről. Az említett költségek nem 
haladhatják meg a ténylegesen felmerülő 
költségeket.

számára, hogy azok új termékek 
értékesítésekor önkéntes alapon 
tájékoztathassák a vásárlókat a hulladék 
környezetvédelmi szempontból megfelelő
összegyűjtésének, kezelésének és 
ártalmatlanításának költségéről. Az 
említett költségek nem haladhatják meg a 
ténylegesen felmerülő költségeket.

Or. en

Módosítás 215
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a gyártók 
számára, hogy azok új termékek 
értékesítésekor tájékoztathassák a 
vásárlókat a hulladék környezetvédelmi 
szempontból megfelelő összegyűjtésének, 
kezelésének és ártalmatlanításának 
költségeiről. Az említett költségek nem 
haladhatják meg a ténylegesen felmerülő 
költségeket.

(1) A tagállamok biztosítják a gyártók 
számára, hogy azok új termékek 
értékesítésekor tájékoztassák a vásárlókat 
azok veszélyes vegyianyag-tartalmáról, a 
hulladék környezetvédelmi szempontból 
megfelelő összegyűjtéséről, kezeléséről és 
ártalmatlanításáról, valamint az érintett 
termék javíthatóságáról és 
újrafeldolgozhatóságáról. E tájékoztatás 
kiterjedhet az érintett termék kezelésével 
kapcsolatos költségekre. Az említett 
költségek nem haladhatják meg a 
ténylegesen felmerülő költségeket.

Or. en

Indokolás

A gyártókat kötelezni kell a vonatkozó adatok megadására, ideértve a veszélyesanyag-
tartalomra, a javíthatóságra és az újrafeldolgozhatóságra vonatkozó adatokat. A gyűjtés és a 
kezelés során keletkező költségeket be kell építeni a termék árába, hogy ez ösztönzőleg hasson 
e költségek csökkentésére. Az átalányköltségek nem tükrözik sem a hasznos élettartam 
lejártakor felmerülő tényleges költségeket, sem a termék által okozott környezeti terhelést.
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Módosítás 216
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják a gyártók 
számára, hogy azok új termékek 
értékesítésekor tájékoztathassák a 
vásárlókat a hulladék környezetvédelmi 
szempontból megfelelő összegyűjtésének, 
kezelésének és ártalmatlanításának 
költségeiről. Az említett költségek nem 
haladhatják meg a ténylegesen felmerülő 
költségeket.

(1) A tagállamok biztosítják a gyártók 
számára, hogy azok új termékek 
értékesítésekor tájékoztathassák a 
vásárlókat a hulladék környezetvédelmi 
szempontból megfelelő összegyűjtésének, 
kezelésének és ártalmatlanításának 
költségeiről. Az említett költségek nem 
haladhatják meg a ténylegesen felmerülő 
költségeket és tükrözniük kell az 
élettartamuk végén járó berendezések 
környezeti hatásait.

Or. fr

Indokolás

E javaslatnak jobb keretszabályozás ajánlott. A költségeknek a lejárt hasznos élettartamú
berendezések által okozott környezetterhelést is tükrözniük kell, hogy ez ösztönözze a 
javítható, újra használható és újrafeldolgozható berendezések ökotervezését.

Módosítás 217
Peter Liese, Theodoros Skylakakis, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A felhasználói tudatosság fokozására 
a tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalmazók – a kkv-k kivételével –
megfelelő begyűjtési és figyelem-felkeltési 
rendszereket vezessenek be az igen 
kismennyiségű hulladék esetében is. Ezek 
a begyűjtési rendszerek:
a) lehetővé teszik a végfelhasználók 
számára az ilyen típusú hulladéknak a 
kiskereskedő üzletében hozzáférhető és jól
látható gyűjtőhelyen történő leadását;
b) előírják a kiskereskedők számára, hogy 
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az igen kismennyiségű elektromos és 
elektronikus berendezések értékesítésekor 
ingyenesen vegyék át az elektromos és 
elektronikus berendezések igen 
kismennyiségű hulladékát;
c) e hulladék leadásáért a végfelhasználók 
felé díjat nem számítanak fel, illetve 
azonos típusú termék megvásárlásának 
kötelezettségét sem írják elő számukra;

Or. en

Indokolás

The experience over the last years has shown that consumers are not very well informed 
about the ways to discard their very small volume WEEE. This is especially true for small 
devices such as mobile phones, chargers or compact fluorescent lamps. Considering that 
these lamps will dominate the market for private use lamps due to the phasing-out of 
incandescent light bulbs, consumers need to be better informed about how to properly and 
environmentally correct discard this kind of waste. The collection points shall raise 
awareness for the need for collection, link usage with information and ensure that a high 
collection rate of mercury-containing light bulbs and other very small devices is achieved.

Módosítás 218
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a rendelkezésükre álló visszavételi és 
begyűjtési rendszerek;

b) a rendelkezésükre álló visszavételi és 
begyűjtési rendszerek, ösztönözve azon 
információk összehangolását, amelyek 
lehetővé teszik a rendelkezésre álló összes 
visszavételi hely megjelölését, bármely 
legyen is az azt létrehozó gyártó.

Or. fr

Indokolás

Az elektromos és elektronikus berendezések használóinak ismerniük kell a számukra 
legkényelmesebb visszavételi helyeket. Figyelemmel arra, hogy több rendelkezés vonatkozik a 
szelektív gyűjtésre, előfordulhat, hogy a felhasználók nehezen találnak gyűjtőhelyet, és ez 
eltántoríthatja őket attól, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseik hulladékait 
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hasznosítási hálózatba juttassák. Ezért az információk összehangolására vonatkozó 
rendelkezést kell alkotni, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megismerje a 
rendelkezésére álló gyűjtőhelyeket.

Módosítás 219
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 14. 
cikk (2) bekezdésében említett adatokat jól 
láthatóan, a terméken történő egyértelmű
jelöléssel, a termékhez csatolt külön 
utasításon vagy a fogyasztóknak a 
vásárlás helyén rendelkezésre álló 
kirendeltségen adják meg.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók kötelezettségeire és jogaira vonatkozó megfelelő információkat a legláthatóbb és 
figyelemfelkeltőbb módon kell rendelkezésükre bocsátani. Az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékaira vonatkozó jobb tájékoztatási kampány magasabb begyűjtési arányt 
eredményezhet.

Módosítás 220
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok előírhatják, hogy a (2)–
(4) bekezdésben említett információkat 
vagy azok egy részét a gyártók, illetve a 
forgalmazók biztosítsák, pl. a használati 
utasításban vagy az értékesítés helyén.

(5) A tagállamok előírhatják, hogy a (2)–
(4) bekezdésben említett információkat 
vagy azok egy részét a gyártók, illetve a 
forgalmazók biztosítsák, pl. a használati 
utasításban vagy az értékesítés helyén 
történő nyilvános figyelemfelkeltő
kampányként.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás pontosító példát ad arra, hogy a gyártók miként továbbíthatják ezt az 
információt, amint az már néhány tagállamban gyakorlat.

Módosítás 221
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Karin Kadenbach, Åsa Westlund, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok
újrahasználatra való előkészítésének, 
valamint helyes és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő kezelésének 
elősegítése érdekében (beleértve a 
karbantartást, korszerűsítést, átalakítást és 
az újrafeldolgozást is), a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítására, hogy a gyártók a 
berendezések forgalomba hozatalát követő 
egy éven belül valamennyi forgalomba 
hozott új elektromos és elektronikus 
berendezést illetően biztosítsák az
újrahasználatra és a hulladékkezelésre 
vonatkozó tájékoztatást. A tájékoztatás 
kiterjed az elektromos és elektronikus 
berendezésben található alkatrészek és 
alapanyagok meghatározására, valamint 
arra, hogy pontosan hol találhatók az 
elektromos és elektronikus berendezésen 
belül veszélyes anyagok és készítmények, 
ha ezek az információk az újrahasználati 
központok, a hulladékkezelő és 
újrafeldolgozó létesítmények számára 
szükségesek ahhoz, hogy betarthassák az 
ebben az irányelvben foglalt 
rendelkezéseket. Az elektromos és 
elektronikus berendezést gyártók 
kézikönyvek formájában vagy elektronikus 
úton (pl. CD-ROM, on-line szolgáltatások) 
az újrahasználati központok, 
hulladékkezelő és újrafeldolgozó 

(1) Az elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
használatának, valamint helyes és 
környezetvédelmi szempontból megfelelő
kezelésének elősegítése érdekében 
(beleértve a karbantartást, korszerűsítést, 
újrahasználatot, újrahasználatra való 
előkészítést, átalakítást és az 
újrafeldolgozást is), a tagállamok 
megteszik a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítására, hogy a gyártók a 
berendezések forgalomba hozatalát követő
egy éven belül valamennyi forgalomba 
hozott új elektromos és elektronikus 
berendezést illetően ingyenesen biztosítsák 
az újrahasználatra és a hulladékkezelésre 
vonatkozó tájékoztatást. A tájékoztatás 
kiterjed az elektromos és elektronikus 
berendezésben található alkatrészek és 
alapanyagok meghatározására, valamint 
arra, hogy pontosan hol találhatók az 
elektromos és elektronikus berendezésen 
belül veszélyes anyagok és készítmények, 
ha ezek az információk az újrahasználati 
központok, a hulladékkezelő és 
újrafeldolgozó létesítmények számára 
szükségesek ahhoz, hogy betarthassák az 
ebben az irányelvben foglalt 
rendelkezéseket. Az elektromos és 
elektronikus berendezést gyártók 
kézikönyvek formájában vagy elektronikus 
úton (pl. CD-ROM, on-line szolgáltatások) 
az újrahasználati központok, 
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létesítmények rendelkezésére bocsátják 
ezeket az információkat.

hulladékkezelő és újrafeldolgozó 
létesítmények rendelkezésére bocsátják 
ezeket az információkat.

Or. en

Indokolás

A hulladék keletkezésének megelőzési módjaként, illetve a környezetvédelmi szempontból 
megfelelő kezelés részeként az újrahasználatot kell népszerűsíteni. A cikkben előírt adatok 
mindkettőhöz szükségesek.

Módosítás 222
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 12. és 13. cikkben meghatározott 
pénzügyi kötelezettségek teljesítésének 
nyomon követése e nyilvántartás alapján 
történik.

A 12. és 13. cikkben meghatározott 
pénzügyi kötelezettségek teljesítésének 
nyomon követése e nyilvántartás alapján 
történik. A lejárt hasznos élettartamú 
termékekre vonatkozó pénzügyi garancia 
kötelezettségét úgy kell kiszámítani, hogy 
az biztosítsa a gyártó termékei hasznos 
élettartamának végén felmerülő valós 
költségek internalizálását, figyelembe véve 
a 8. cikkben említett kezelési és 
újrafeldolgozási előírásokat.

Or. en

Indokolás

Ha rendelkezünk újrafeldolgozási és kezelési előírásokkal, ezeket figyelembe kell venni azon 
pénzügyi garancia kiszámításakor, amelyet a gyártónak a saját termékei hasznos 
élettartamának végén felmerülő költségek fedezésére nyújtania kell, a 12. és 13. cikkben 
előírtak szerint. Ezeket a tagállami szinten bevezetett nyilvántartási rendszereknek kell 
rögzíteniük. A pénzügyi garanciák tekintetében harmonizált minimumkövetelményekre van 
szükség, amelyek lehetővé teszik a pénzügyi garanciák teljesítésének ésszerű ellenőrzését, 
amint az a 16. cikkben előírt nyilvántartáson és a 20. cikkben előírt ellenőrzéseken keresztül 
mostantól lehetségessé vált.
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Módosítás 223
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu, Rovana Plumb, Daciana Octavia 
Sârbu, Adina-Ioana Vălean

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
a területükön székhellyel rendelkező 
valamennyi gyártó a nemzeti 
nyilvántartásba bejegyeztethessen minden 
vonatkozó adatot, így többek között a 
jelentéstételi kötelezettségekkel és díjakkal
kapcsolatos információkat, egyben jelezve 
a más tagállamok területén végzett 
tevékenységeket.

(2) A tagállamok gondoskodnak róla, hogy 
a területükön székhellyel rendelkező
valamennyi gyártó a nemzeti 
nyilvántartásba bejegyeztethessen minden 
vonatkozó adatot, így többek között a 
jelentéstételi kötelezettségekkel 
kapcsolatos információkat, egyben jelezve 
a tagállamban végzett tevékenységeket.

A nyilvántartásoknak az adatok
kicserélhetősége érdekében kölcsönösen 
alkalmazhatónak kell lenniük, adatokat kell 
tartalmazniuk például a nemzeti piacon 
forgalomba hozott elektromos és 
elektronikus berendezések mennyiségéről,
elősegítve ezzel az elektromos vagy 
elektronikus termékek, illetve azok 
hulladékainak Közösségen belüli 
kereskedelmével kapcsolatos pénzmozgást.

A nyilvántartásoknak az adatok 
kicserélhetősége érdekében kölcsönösen 
alkalmazhatónak kell lenniük, adatokat kell 
tartalmazniuk például a nemzeti piacon 
forgalomba hozott elektromos és 
elektronikus berendezések mennyiségéről.

Or. en

Indokolás

A nyilvántartások pénzügyi kérdésekkel nem foglalkoznak, és nem vonhatóak be a termékek 
vagy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak Közösségen belüli 
átruházásával kapcsolatos pénzmozgásokba. Ezt csak az egyes gyártók vagy kollektív 
rendszerek tehetik meg, mivel ők gyűjtik be az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak kezeléséért járó pénzt a végső vevőtől.
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Módosítás 224
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A gyártók számára lehetővé kell 
tenni, hogy egy tagállam nyilvántartási 
rendszerében kérhessék az összes többi 
tagállam nyilvántartási rendszerébe való 
felvételüket.

Or. en

Indokolás

Provisions ensuring the identification of all economic operators involved in EEE are essential 
for the traceability of product and WEEE flows, in order to avoid illegal shipments of waste. 
The format for registration and reporting and the frequency of reporting as well as online-
registration should be harmonised at Community level to reduce administrative burden. As 
long as there is no general European legal framework for the interoperability of registers to 
provide sufficient safeguard against free riding, the natural or legal persons who make the 
product available for the first time on a national territory from countries inside the 
Community should also be adressed.

Módosítás 225
Andres Perello Rodriguez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
kollektív rendszerek szolgáljanak 
bizonyítékkal arra nézve, hogy a kollektív 
rendszerben a kötelezettség teljesítése a 
rendszernél az IB. mellékletben 
meghatározott berendezéstípusonként 
felmerült költségeknek a termékek 
forgalomba hozatalának időpontjában, a 
gyártó éves piaci részesedése arányában a 
rendszerbe történő éves befizetésével 
megtörtént.

Or. en
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Módosítás 226
Andres Perello Rodriguez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tagállamok biztosítják, hogy a 
rendszerbe történő említett gyártói 
befizetésekkel a 12. cikk (1) bekezdésében 
említett műveletek saját termékeik 
tekintetében történő finanszírozására 
vonatkozó kötelezettségük átszálljon a 
rendszerre, és erről tájékoztatást 
nyújtanak.

Or. en

Módosítás 227
Andres Perello Rodriguez

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A tagállamok bizonyítékkal 
szolgálnak arra nézve, hogy az akkreditált 
egyedi rendszerben részt vevő gyártók 
kötelezettségének teljesítése a 12. cikk (1) 
bekezdésében említett műveleteknek csak 
a 15. cikkben említettek szerint címkézett 
egyedi termékeik vonatkozásában történő
finanszírozásán és szervezésén keresztül 
megtörténik.

Or. en
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Módosítás 228
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) Az a gyártó, amely kötelezettségének 
ilyen egyedi rendszer létrehozása útján 
tesz eleget, megfelelő bizonyítékot ad arra, 
hogy a termék forgalomba hozatalának 
pillanatában a 12. cikk (1) bekezdésében 
említett műveletek adott évben történő
finanszírozásán és szervezésén túlmenően 
zárolt bankszámlán megfelelő pénzügyi 
fedezetről is gondoskodott a 12. cikk (1) 
bekezdésében említett műveletek 
valamennyi, a gyártó által forgalomba 
hozott és be nem gyűjtött termék 
tekintetében történő jövőbeni elvégzésének 
garantálására.
Ezen túlmenően a tájékoztatás 
bizonyítékot ad a 12. cikkben említett 
harmadik személy kedvezményezett 
azonosításáról.

Or. en

Módosítás 229
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A nyilvántartás és a jelentések 
formátuma, valamint a jelentéstétel 
gyakorisága meghatározásra kerül. Az 
ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő
módosítására irányuló ezen intézkedéseket 
a 18. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(3) A nyilvántartási, beszámolási és 
tájékoztatási rendszer megfelelő
működésének biztosítása érdekében a 
Bizottság a nyilvántartás és a jelentések 
formátumát, valamint a jelentéstétel 
gyakoriságát a 18a., 18b. és 18c. cikk 
szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén fogadja el.
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Or. en

Indokolás

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

Módosítás 230
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 12. cikkben megállapított pénzügyi 
garanciavállalási követelményeknek való 
megfelelés harmonizált megközelítésének 
lehetővé tétele érdekében a Bizottság 
legkésőbb (a hatálybalépést követő 12 
hónappal) megállapítja a garanciák 
szintjének megállapítására vonatkozó 
minimumkövetelményeket és módszertant, 
és iránymutatást állapít meg ellenőrzésük 
és auditálásuk tekintetében.
Ezek a követelmények legalább a 
következőket biztosítják:
a) a garancia megteremti a gyártó 
termékei hasznos élettartamának végén 
felmerülő valós költségek internalizálását, 
figyelembe véve a kezelési és 
újrafeldolgozási előírásokat,
b) a gyártó kötelezettségéhez kapcsolódó
költséget nem más szereplő viseli, sem 
most, sem a jövőben, és
c) a garancia a jövőben is rendelkezésre 
áll, és felhasználható a gyártó 
fizetésképtelensége esetére a nem 
teljesített újrafeldolgozási kötelezettség 
pótlására.

Or. en

Indokolás

Ha valóban be akarjuk vezetni és erősíteni kívánjuk az egyedi gyártói felelősséget a hasznos 
élettartam leteltével felmerülő költségek internalizálásának fő fellendítőjeként és a 



PE439.905v01-00 46/86 AM\809098HU.doc

HU

környezetbarát tervezés hajtóerejeként, szükségünk lesz a Bizottság által megállapított 
kritériumokra a pénzügyi garanciák megbecslésének, illetve az újrafeldolgozási és kezelési 
előírások integrálásának mikéntje, és az ellenőrzésükre szolgáló szabályok meghatározása 
tekintetében.

Módosítás 231
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A nyilvántartás a 12. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően felállított 
kollektív gyártói felelősségvállalási 
rendszerek keretében is vezethető.

törölve

Or. de

Indokolás

A nyilvántartások kollektív gyártói felelősségvállalási rendszerek keretében történő 
működtetése kritikus, mert ily módon központilag és magánkézben érzékeny üzleti 
információkat gyűjtenek össze.

Módosítás 232
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok éves szinten 
információkat gyűjtenek (beleértve a 
megalapozott becsléseket is) a piacukon 
forgalomba hozott, és bármely formában 
begyűjtött és a tagállamon belül újra 
felhasznált, újrafeldolgozott és 
hasznosított elektromos és elektronikus 
berendezések mennyiségéről és 
kategóriáiról, illetve az elektromos és 
elektronikus berendezések szelektíven
összegyűjtött és exportált hulladékairól, 
tömeg alapján.

(5) A tagállamok éves szinten 
információkat gyűjtenek (beleértve a 
megalapozott becsléseket is) a piacukon 
forgalmazott, és bármely formában 
begyűjtött és a tagállamon belül a gyártók, 
a gyártók által szerződtetett harmadik 
személyek vagy az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékaiban 
érdekelt bármely más szereplő által újra 
felhasznált, újrafeldolgozott és hasznosított 
elektromos és elektronikus berendezések, 
illetve azok hulladékai mennyiségéről és 
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kategóriáiról, illetve az elektromos és 
elektronikus berendezések szelektíven 
összegyűjtött és más tagállamba küldött, 
illetve onnan érkezett hulladékairól, tömeg 
alapján.

Or. en

Indokolás

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel foglalkozó minden gazdasági szereplőt 
azonosítani kell az illegális hulladékszállítmányok megakadályozására.

Módosítás 233
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk

Az egyedi és kollektív rendszerekre 
egyaránt vonatkozó 

minimumkövetelmények
A tagállamok biztosítják, hogy az irányelv 
alapján létrehozott kollektív, illetve egyedi 
rendszerek képesek
a) annak igazolására, hogy

i. az elektromos és elektronikus 
berendezések forgalomba hozatalának 
pillanatában a 12. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően fenntartható finanszírozás áll 
rendelkezésre ahhoz, hogy pénzügyileg 
elégségesen fedezzék az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok összegyűjtésének, kezelésének, 
hasznosításának és környezetvédelmi 
szempontból megfelelő
ártalmatlanításának költségeit;
ii. intézkedéseket hoztak a begyűjtési és 
kezelési irányszámok teljesítése 
érdekében, ideértve a következőket:
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1. a begyűjtés teljes földrajzi lefedettsége;

2. tájékoztatás és kommunikációtervezés;

b) megerősíteni az összes alkalmazandó 
szabály és rendelkezés betartását, ideértve 
a következőket:

i. intézkedések az érzékeny adatok 
titkosságának biztosítására;

ii. a begyűjtés és újrafeldolgozás szabad 
piacának biztosítását szolgáló 
intézkedések;

iii. a garancia bizonyítéka a 12. cikk (2) 
bekezdésével összhangban.

Or. en

Módosítás 234
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk

Gazdasági szereplők azonosítása

A tagállamok rendszereket vezetnek be 
annak biztosítására, hogy megkapják 
azokat az információkat, amelyek 
birtokában a szabályozó hatóságok, 
gyártók és forgalmazók azonosíthatják a 
következőket:
a) minden olyan gazdasági szereplő, 
amely számukra elektromos és 
elektronikus berendezést szállított;
b) minden olyan gazdasági szereplő, 
amelynek ők szállítottak elektromos és 
elektronikus berendezéseket.

Or. en
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Indokolás

Annak biztosítására, hogy az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok forrásai azonosíthatóak legyenek, a tagállamoknak szabályozást kell bevezetni a 
potyázók kiszűrésére.

Módosítás 235
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Módosítást lehet tenni, amennyiben az
szükséges a 16. cikk (6) bekezdésének és a
mellékleteknek a tudományos és műszaki 
fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Annak lehetővé tétele érdekében, hogy az 
irányelv rendelkezéseit a tudományos és 
műszaki fejlődéshez lehessen igazítani, a 
Bizottság a 18a., 18b. és 18c. cikk szerinti, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
módosításokat fogadhat el a 16. cikk (6) 
bekezdéséhez és a mellékletekhez.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 236
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 237
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk

A hatáskör-átruházás gyakorlása
(1) A Bizottság hatásköre határozatlan 
időre kibővül a 7., 8., 10., 16., 17. és 20. 
cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadásával.
(2) Amint a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogad el, erről 
egyidejűleg értesíti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.
(3) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására vonatkozó 
hatásköre a 18b. és a 18c. cikkben 
megállapított feltételektől függ.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a régi, ún. komitológiai eljárást igazítja hozzá az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikke szerinti új eljáráshoz.
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Módosítás 238
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
18 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18b. cikk

A hatáskör-átruházás visszavonása
(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 18a. cikkben 
említett hatáskör-átruházást.
(2) Az az intézmény, amely belső eljárást 
indít annak eldöntésére, hogy visszavonja-
e a hatáskör-átruházást, törekszik a másik 
intézmény és a Bizottság végső döntés 
meghozatala előtt kellő időben történő
tájékoztatására, megjelölve azt a 
felhatalmazáson alapuló hatáskört, 
amelyet visszavonna, illetve a visszavonás 
lehetséges okait.
(3) A visszavonásról szóló határozat véget 
vet az abban foglalt hatáskör-
átruházásnak. A határozat azonnal, vagy 
az abban foglalt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályos felhatalmazáson alapuló 
intézkedések érvényességét. A határozatot 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell 
közzétenni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a régi, ún. komitológiai eljárást igazítja hozzá az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikke szerinti új eljáráshoz.
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Módosítás 239
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
18 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18c. cikk

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elleni kifogás

(1) Az értesítéstől számított két hónapon 
belül az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
szemben. Az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére ez az időszak 
két hónappal meghosszabbítható.
(2) Amennyiben sem az Európai 
Parlament, sem pedig a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen, úgy azt közzé kell tenni az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, és a 
benne megjelölt napon lép hatályba.
(3) Amennyiben az Európai Parlament 
vagy a Tanács kifogást emel a 
felhatalmazáson alapuló elfogadott jogi 
aktus ellen, úgy az nem léphet hatályba. A 
kifogást emelő intézménynek meg kell 
indokolnia, hogy miért kifogásolja a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a régi, ún. komitológiai eljárást igazítja hozzá az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikke szerinti új eljáráshoz.
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Módosítás 240
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vizsgálatoknak a hulladékszállításról 
szóló rendelettel összhangban ki kell 
terjedniük legalább az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
Közösségen kívüli exportjára, valamint a 
hulladékokról szóló 2008/xx/EK 
irányelvnek és a jelen irányelv II. 
mellékletének megfelelően a kezelést 
végző létesítmények tevékenységére.

A vizsgálatoknak a hulladékszállításról 
szóló rendelettel összhangban ki kell 
terjedniük legalább az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
Közösségen kívüli exportjára, valamint a 
hulladékokról szóló 2008/xx/EK 
irányelvnek és a jelen irányelv II. 
mellékletének megfelelően a kezelést 
végző létesítmények tevékenységére. A 12. 
cikkben megállapított pénzügyi 
garanciavállalási követelményeknek való 
megfelelés harmonizált megközelítésének 
lehetővé tétele érdekében a Bizottság 
legkésőbb (az irányelv hatálybalépését 
követő 12 hónappal) megállapítja a 
garanciák szintjének megállapítására 
vonatkozó minimumkövetelményeket és 
módszertant, és iránymutatást állapít meg 
ellenőrzésük és auditálásuk tekintetében.
Ezek a követelmények legalább a 
következőket biztosítják:
a) a garancia a gyártó termékei hasznos 
élettartamának végén felmerülő valós 
költségek internalizálását eredményezi, 
figyelembe véve a kezelési és 
újrafeldolgozási előírásokat,
b) a gyártó kötelezettségéhez kapcsolódó 
költséget nem más szereplő viseli, sem 
most, sem a jövőben, és
c) a garancia a jövőben is rendelkezésre 
fog állni, és felhasználható a gyártó
fizetésképtelensége esetén a nem teljesített 
újrafeldolgozási kötelezettség pótlására.

Or. en

Indokolás

Az egyedi gyártói felelősség – a hasznos élettartam leteltével felmerülő költségek 
internalizálásának fő fellendítőjeként és a környezetbarát tervezés hajtóerejeként történő –
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bevezetése és érvényesítése tekintetében hasznosak lennének a Bizottság által megállapított 
kritériumok a pénzügyi garanciák megbecslésének, illetve az újrafeldolgozási és kezelési 
előírások integrálásának mikéntje, és az ellenőrzésükre szolgáló szabályok meghatározása 
tekintetében.

Módosítás 241
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vizsgálatoknak a hulladékszállításról 
szóló rendelettel összhangban ki kell 
terjedniük legalább az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
Közösségen kívüli exportjára, valamint a 
hulladékokról szóló 2008/xx/EK 
irányelvnek és a jelen irányelv II. 
mellékletének megfelelően a kezelést 
végző létesítmények tevékenységére.

A vizsgálatoknak legalább a következőkre
kell kiterjedniük:

a) az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak Közösségen 
kívüli exportjára, valamint a hulladékokról 
szóló 2008/xx/EK irányelvnek és a jelen 
irányelv II. mellékletének megfelelően a 
kezelést végző létesítmények 
tevékenységére.
b) az irányelv 12. és 13. cikkével 
összhangban a gyártói finanszírozási 
kötelezettség teljesítése.
c) az egyedi és kollektív rendszerek 
kötelezettségeinek az irányelv 12. és 16. 
(új) cikkében előírtaknak megfelelő
teljesítése.

Or. en
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Módosítás 242
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Åsa Westlund

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A pénzügyi garanciát úgy kell 
kiszámítani, hogy az biztosítsa a gyártó 
termékei hasznos élettartamának végén 
felmerülő valós költségek 12. cikk (2) 
bekezdése szerinti internalizálását, 
figyelemmel a 8. cikkben előírt kezelési és 
újrafeldolgozási előírásokra.

Or. en

Indokolás

Az újrafeldolgozási és kezelési tulajdonságok eddig nem álltak szigorú ellenőrzés alatt.
Ezeknek azonban ki kell hatniuk a finanszírozásra és a garanciákra. A pénzügyi garanciákra 
vonatkozó harmonizált követelményekre a pénzügyi garanciák teljesítésének ésszerű
ellenőrizhetőségének lehetővé tételéhez van szükség, amint az a 16. cikkben előírt 
nyilvántartáson és a 20. cikkben előírt ellenőrzéseken keresztül most lehetségessé vált. A 
hasznos élettartam végén felmerülő költségek internalizálása olcsóbbá tenné az olyan 
termékek piaci bevezetését, amelyek újrahasználatra vagy újrafeldolgozásra könnyebben 
előkészíthetőek, mint a hasznos élettartamuk végén magas költségeket és erőforrás-
veszteséget okozó termékek bevezetését.

Módosítás 243
Karl-Heinz Florenz

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vizsgálatokra és a felügyeletre 
vonatkozóan további rendelkezések is 
hozhatók.

(3) A vizsgálatok és a felügyelet megfelelő
működésének biztosítására a Bizottság a 
18a., 18b. és 18c. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal a 
vizsgálatokra és a felügyeletre vonatkozó
további rendelkezéseket fogadhat el .

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 244
Chris Davies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok létrehozzák az elismert 
begyűjtő és kezelő létesítmények nemzeti 
nyilvántartását. Az e cikkben 
megállapított nemzeti nyilvántartásba 
csak azok a létesítmények vehetők fel, 
amelyek üzemeltetői megfelelnek a 8. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott 
követelményeknek. A nyilvántartás 
tartalmát nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Indokolás

A nemzeti nyilvántartás létrehozása áttekintést fog biztosítani minden olyan létesítmény 
tevékenysége felett, amelyek begyűjtési, kezelési, hasznosítási és újrafeldolgozási műveleteket 
végeznek, és erősíteni fogja a hasznosítási tevékenységek nyomon követésének lehetőségét.
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Módosítás 245
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A létesítmények üzemeltetői az 
elismert kezelő létesítmény jogállásuk 
megtartása érdekében évente bizonyítékot 
nyújtanak az irányelv követelményeinek 
teljesítéséről, és a (6) és (7) bekezdésnek 
megfelelően jelentést tesznek.

Or. en

Indokolás

A nemzeti nyilvántartás létrehozása áttekintést fog biztosítani minden olyan létesítmény 
tevékenysége felett, amelyek begyűjtési, kezelési, hasznosítási és újrafeldolgozási műveleteket 
végeznek, és erősíteni fogja a hasznosítási tevékenységek nyomon követésének lehetőségét.

Módosítás 246
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A gyűjtőlétesítmények üzemeltetői 
évente jelentést tesznek annak lehetővé 
tétele érdekében, hogy a nemzeti 
hatóságok összehasonlíthassák az 
elektromos és elektronikus berendezések 
begyűjtött hulladékainak mennyiségét a 
hasznosító vagy újrafeldolgozó 
létesítményekbe átszállított ilyen hulladék 
mennyiségével. Az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékait 
kizárólag elismert hasznosító és kezelő
létesítményekbe lehet továbbítani.

Or. en
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Indokolás

A nemzeti nyilvántartás létrehozása áttekintést fog biztosítani minden olyan létesítmény 
tevékenysége felett, amelyek begyűjtési, kezelési, hasznosítási és újrafeldolgozási műveleteket 
végeznek, és erősíteni fogja a hasznosítási tevékenységek nyomon követésének lehetőségét.

Módosítás 247
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) A gyűjtőlétesítmények üzemeltetői 
évente jelentést tesznek annak lehetővé 
tétele érdekében, hogy a nemzeti 
hatóságok összehasonlíthassák az 
elektromos és elektronikus berendezések 
tulajdonosoktól vagy elismert 
gyűjtőlétesítményektől visszavett 
hulladékainak mennyiségét a ténylegesen 
hasznosított vagy újrafeldolgozott, vagy a 
10. cikk szerint exportált ilyen hulladék 
mennyiségével.

Or. en

Indokolás

A nemzeti nyilvántartás létrehozása áttekintést fog biztosítani minden olyan létesítmény 
tevékenysége felett, amelyek begyűjtési, kezelési, hasznosítási és újrafeldolgozási műveleteket 
végeznek, és erősíteni fogja a hasznosítási tevékenységek nyomon követésének lehetőségét.

Módosítás 248
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3e) A tagállamok biztosítják, hogy a 
tulajdonosok az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékait 
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kizárólag nyilvántartott és elismert gyűjtő-
, hasznosító és/vagy újrafeldolgozó 
létesítményeknek adják át.

Or. en

Indokolás

A nemzeti nyilvántartás létrehozása áttekintést fog biztosítani minden olyan létesítmény 
tevékenysége felett, amelyek begyűjtési, kezelési, hasznosítási és újrafeldolgozási műveleteket 
végeznek, és erősíteni fogja a hasznosítási tevékenységek nyomon követésének lehetőségét.

Módosítás 249
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a 2., 3., 5., 6., 7., 11., 14., 16., 
19., 20. cikkben és az I. mellékletben 
foglaltaknak  legkésőbb [az irányelvnek az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetésétől számított 18 hónapon belül]
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a 2., 3., 5., 6., 7., 11., 14., 16., 
19., 20. cikkben és az I. mellékletben 
foglaltaknak  legkésőbb [az irányelvnek az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetésétől számított 18 hónapon belül]  
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.
A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ezen irányelv 12. cikke (2) 
bekezdésének megfeleljenek annak 
érdekében, hogy minden gyártó csak a 
2005. augusztus 13. után forgalomba 
hozott saját termékeinek hulladékához 
kapcsolódó műveletek költségeit 
finanszírozza, és hogy biztosítsák az 
irányelv 12. cikkének (2) bekezdésében 
előírt megfelelő pénzügyi garanciákat.
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Or. en

Indokolás

Figyelemmel az egyedi gyártói felelősség elvének a pénzügyi kötelezettségek végrehajtása 
során történő figyelembe vételének hiányára, illetve a termékek hasznos élettartamának végén 
fennálló környezetvédelmi teljesítményének javítását ösztönző újrafeldolgozási és kezelési 
előírások csekély mértékű figyelembevételére, fontos ragaszkodni a 8. és 12. cikkhez, az 
azokban megjelenő elvek nemzeti jogban való megfelelő végrehajtásának biztosítása céljából.

Módosítás 250
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok hatályba léptetik azokat 
a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a 12. cikkben 
foglaltaknak [legkésőbb az irányelvnek az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetésétől számított 18 hónapon belül] 
megfeleljenek, hogy biztosított legyen az 
irányelv 12. cikkének (2) bekezdésében 
előírt megfelelő pénzügyi garancia.

Or. de

Indokolás

Az egyedi gyártó felelősség csak elégtelen mértékben jelenik meg a Bizottság javaslatában. 
Ezért fontos ezen a helyen hivatkozni az irányelv 12. cikkére, amely meghatározza, hogy a 
magánháztartásokból származó elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak 
összegyűjtését a gyártó terhére kell finanszírozni. Az egyedi gyártó felelősség célja a 
környezettudatos tervezés támogatása a gyártók ösztönzése révén.
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Módosítás 251
Karl-Heinz Florenz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ennek az irányelvnek a 2. és 7. 
cikkében előirányzott felülvizsgálatokon 
túlmenően a Bizottság jelentést készít az 
Európai Parlament és a Tanács számára 
az irányelv hatálybalépése után legkésőbb 
öt évvel, amely az irányelv végrehajtásával 
kapcsolatos tapasztalatokra támaszkodik. 
A jelentéshez adott esetben az irányelv 
módosítására irányuló javaslatokat kell 
csatolni.

Or. de

Indokolás

Az alkalmazási terület és a begyűjtési előirányzat specifikus felülvizsgálata mellett 
figyelemmel kell kísérni az irányelvet és alkalmazását.

Módosítás 252
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az V. melléklet A. részében felsorolt 
irányelvekkel módosított 2002/96/EK 
irányelv a 21. cikkben meghatározott 
időpontot követő nappal hatályát veszti, az 
V. melléklet B. részében meghatározott 
irányelvnek a nemzeti jogba történő 
átültetésére és alkalmazására vonatkozó 
határidőkkel kapcsolatos tagállami 
kötelezettségek sérelme nélkül.

(1) Az V. melléklet A. részében felsorolt 
irányelvekkel módosított 2002/96/EK 
irányelv a 21. cikkben meghatározott 
időpontot követő nappal hatályát veszti –
az 5. cikk (5) bekezdésének kivételével, 
amely [...*]-n veszti hatályát – az V. 
melléklet B. részében meghatározott 
irányelvnek a nemzeti jogba történő
átültetésére és alkalmazására vonatkozó 
határidőkkel kapcsolatos tagállami 
kötelezettségek sérelme nélkül.
* illessze be a dátumot, amikortól az ebben az 
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irányelvben megállapított szelektív 
hulladékgyűjtéshez kapcsolódó új kötelezettségek 
érvényesülnek

Or. en

Indokolás

A szelektív gyűjtésre vonatkozó meglévő rendelkezéseket az új kötelezettségek alkalmazásáig 
fenn kell tartani. Máskülönben a múltban e kötelezettségek teljesítését elmulasztó tagállamok 
megszabadulnak a kötelezettség alól.

Módosítás 253
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak szállítására
vonatkozó felügyeleti 
minimumkövetelmények

A használt elektromos és elektronikus 
berendezések szállítására vonatkozó 
minimumkövetelmények

Or. en

Indokolás

Valamennyi használt elektromos és elektronikus berendezés szállítását figyelemmel kell 
kísérni, nem csak az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaiként „gyanítottak” 
szállítását.

Módosítás 254
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az adott elektromos vagy elektronikus 
berendezés eladását és/vagy 
tulajdonjogának átruházását igazoló számla 
vagy szerződés másolata, amelyen 
szerepel, hogy a berendezés közvetlenül 
újrahasználható és teljesen működőképes;

az adott elektromos vagy elektronikus 
berendezés eladását és/vagy 
tulajdonjogának átruházását igazoló számla 
vagy szerződés másolata, amelyen 
szerepel, hogy a berendezés:
újrahasználható és 
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–) teljesen működőképes, 

–) javításra szánt,

–) felújításra szánt vagy azt piacfelügyeleti 
tevékenység keretében 
minőségbiztosítással kapcsolatos 
hibaelemzésre vagy vizsgálatra küldik. 

Or. en

Indokolás

A zöld gazdaság megteremtése érdekében szükséges az elektromos és elektronikus 
berendezések javításának és újrahasználatának előmozdítása. Ezért rendelkeznünk kell egy 
olyan szabályozási rendszerrel, amely népszerűsíti és előmozdítja a használt elektromos és 
elektronikus berendezések javítását és újrahasználatát. Az újrahasználat a hulladékkeletkezés 
minimumra csökkentése érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól 
szóló irányelv hatályának középpontjában áll.

Módosítás 255
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) értékelő vagy vizsgálati igazolás egy 
példánya (tesztigazolás, működési 
tanúsítvány) a szállítmány összes tételére 
vonatkozóan, valamint az összes vizsgálati 
eredmény jegyzőkönyve a 2. pontban 
foglaltak szerint részletezve; 

törölve

Or. en

Indokolás

A zöld gazdaság megteremtése érdekében szükséges az elektromos és elektronikus 
berendezések javításának és újrahasználatának előmozdítása. Ezért rendelkeznünk kell egy 
olyan szabályozási rendszerrel, amely népszerűsíti és előmozdítja a használt elektromos és 
elektronikus berendezések újrahasználatát. Az újrahasználat a hulladékkeletkezés minimumra 
csökkentése érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
irányelv hatályának középpontjában áll.
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Módosítás 256
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az elektromos vagy elektronikus 
berendezés szállítását kezdeményező 
birtokos nyilatkozata, amely kimondja, 
hogy a szállítmány részét alkotó egyetlen 
tétel sem minősül hulladéknak a 
hulladékokról szóló 2008/xx/EK irányelv 
3. cikkének 1. pontja szerinti értelemben; 
valamint

törölve

Or. en

Indokolás

A zöld gazdaság megteremtése érdekében szükséges az elektromos és elektronikus 
berendezések javításának és újrahasználatának előmozdítása. Ezért rendelkeznünk kell egy 
olyan szabályozási rendszerrel, amely népszerűsíti és előmozdítja a használt elektromos és 
elektronikus berendezések újrahasználatát. Az újrahasználat a hulladékkeletkezés minimumra 
csökkentése érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
irányelv hatályának középpontjában áll.

Módosítás 257
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szállított tételeket a be- és kirakodás, 
illetve a szállítás során megfelelően védő 
csomagolás.

d) a szállított tételeket a be- és kirakodás, 
illetve a szállítás során megfelelően védő 
csomagolás és a rakomány megfelelő 
elrendezése.

Or. en



AM\809098HU.doc 65/86 PE439.905v01-00

HU

Indokolás

A használt elektromos és elektronikus berendezések gyakran a szállítás közbeni megfelelő
elrendezéssel is megkülönböztethetőek az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékaitól.

Módosítás 258
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – 1 lépés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A berendezések működőképességét 
ellenőrizni kell, veszélyesanyag-
tartalmukat is értékelve. A vizsgálat jellege 
függ a vizsgált elektromos vagy 
elektronikus berendezés rendeltetésétől. A 
legtöbb használt elektromos vagy 
elektronikus berendezés esetében elegendő 
a főbb funkciók működéséről 
megbizonyosodni.

a) A berendezések működőképességét 
ellenőrzik, veszélyesanyag-tartalmukat is 
értékelve. Az elvégzendő vizsgálat jellege 
függ a vizsgált elektromos vagy 
elektronikus berendezés rendeltetésétől. A 
legtöbb használt elektromos vagy 
elektronikus berendezés esetében elegendő 
a főbb funkciók működéséről 
megbizonyosodni.

Or. en

Indokolás

Ezeknek a követelményeknek jogi kötőerővel kell rendelkezniük.

Módosítás 259
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – 1 lépés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az összes vizsgálati és teszteredményt 
le kell jegyezni.

b) Az összes vizsgálati és teszteredményt 
feljegyzik.

Or. en
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Indokolás

Ennek a követelménynek jogi kötőerővel kell rendelkeznie.

Módosítás 260
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – 2 lépés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A vizsgálati eredményekről szóló 
adatlapot magának az elektromos vagy 
elektronikus berendezésnek az egyik 
oldalára kell rögzíteni (ha nincs 
becsomagolva), illetve a külső 
csomagolásra kell helyezni, hogy annak 
felbontása nélkül tanulmányozni lehessen.

a) A vizsgálati eredményekről szóló 
adatlapot magának az elektromos vagy 
elektronikus berendezésnek az egyik 
oldalára rögzítik (ha nincs becsomagolva), 
illetve a külső csomagolásra helyezik, hogy 
annak felbontása nélkül tanulmányozni 
lehessen.

Or. en

Indokolás

Ennek a követelménynek jogi kötőerővel kell rendelkeznie.

Módosítás 261
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 2 bekezdés – 2 lépés – b pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A tétel megnevezése (a berendezés neve 
a II. melléklet és a veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó 20xx/xx/EK 
irányelv I. mellékletének kategóriái 
alapján);

– A tétel megnevezése (a berendezés neve 
az IB. melléklet és az IA. melléklet
kategóriái alapján);

Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelvre való hivatkozásnak az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvre változása miatt hibássá vált 
hivatkozást végigvivő 39. módosítás előadó általi javítása. Az irányelv hatályát ebben az 
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irányelvben, nem pedig a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelvben kell 
megadni. Javasolt, hogy az elektromos és elektronikus berendezések indikatív listája is 
kerüljön be az irányelvbe (IB. mellékletként), és az irányelvvel összefüggésben a nevet illetően 
erre kell hivatkozni, a kategóriákat pedig az IA. melléket adja meg.

Módosítás 262
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. pontban említett dokumentáción
kívül a használt elektromos vagy 
elektronikus berendezések minden 
szállítmányát (pl. konténer, teherautó-
rakomány) el kell látni a következő 
árukísérő dokumentumokkal:

Az 1. és 2. pontban említett
dokumentumokon kívül a használt 
elektromos vagy elektronikus berendezések 
minden szállítmányát (pl. konténer, 
teherautó-rakomány) ellátják a következő 
árukísérő dokumentumokkal:

Or. en

Indokolás

Az 1. és 2. pontban említett dokumentumok (a vizsgálati jegyzőkönyvek) egyaránt szükségesek 
a rakomány mellé, hogy meg lehessen határozni, hogy a szóban forgó berendezés 
újrahasználható-e vagy hulladék.

Módosítás 263
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az 1. és a 3. pontban részletezett 
dokumentumok vagy megfelelő 
csomagolás hiányában a tagállami 
hatóságok az árukat elektromos vagy 
elektronikus berendezések veszélyes 
hulladékának tekintik, a szállítmányt pedig 
illegálisként kezelik. Az illetékes hatóság 
ilyen esetekben hivatalos értesítést kap, a 

4. 4) Az 1., 2. és a 3. pontban részletezett 
dokumentumok vagy megfelelő 
csomagolás, illetve a rakomány megfelelő 
elrendezése hiányában – amelynek 
biztosítása a szállítandó berendezések 
tulajdonosának felelőssége – a tagállami 
hatóságok az árukat elektromos vagy 
elektronikus berendezések veszélyes 
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szállítmány pedig a továbbiakban a 
hulladékszállításról szóló rendelet 24. és 
25. cikke szerint kezelendő. A hatóságok 
az esetek többségében a szállítmányért 
felelős személyt arra kötelezik, hogy a 
kérdéses árut saját költségén szállíttassa 
vissza a feladás helye szerinti országba, és 
vele szemben büntetőjogi szankciókat 
alkalmazhatnak. Azokban a 
tagállamokban, ahol az állami hatóság 
kötelessége bizonyítani, hogy elektromos 
vagy elektronikus berendezések egy adott 
szállítmánya hulladék-e, az előírt 
dokumentáció vagy csomagolás hiánya 
jelentős késedelmet okozhat a hulladékok 
továbbszállításában, mivel a szállított áruk 
jellegének megállapítása érdekében el kell 
végezni minden szükséges vizsgálatot.

hulladékának tekintik, a szállítmányt pedig 
illegálisként kezelik. Az illetékes hatóság 
ilyen esetekben hivatalos értesítést kap, a 
szállítmány pedig a továbbiakban a 
hulladékszállításról szóló rendelet 24. és 
25. cikke szerint kezelendő.

Or. en

Indokolás

A dokumentációnak mindhárom pontra ki kell terjednie. Emellett a megfelelő csomagolást és 
elrendezést is biztosítani kell. Ha ezek bármelyike hiányzik, a szállítmányt hulladéknak kell 
tekinteni.

Pontosításról van szó, miszerint a bizonyítási teher a dolog tulajdonosát terheli.

A 24. és 25. cikk tartalmazza az összes vonatkozó rendelkezést.

Módosítás 264
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
I A melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IA. MELLÉKLET

Az elektromos és elektronikus
berendezések ezen irányelv hatálya alá 
tartozó kategóriái

1. Háztartási nagygépek
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2. Háztartási kisgépek

3. IT és távközlési berendezések

4. Szórakoztató elektronikai cikkek

5. Világítóberendezések

6. elektromos és elektronikus szerszámok
(a helyhez kötött, nagyméretű ipari 
szerszámok kivételével)

7. Játékok, szabadidős és 
sportfelszerelések

8. Orvosi berendezések (a beültetett és 
fertőzött termékek kivételével)

9. Ellenőrző és vezérlőeszközök

10. Adagolóautomaták

Or. en

Indokolás

Az irányelv egyértelmű hatályához szükséges a jogszabály hatálya alá tartozó meglévő
kategóriák felsorolása. Ha a listát elhagyjuk, a hatály a mainál is homályosabbá válna. A 
műszaki fejlődéshez való hozzáigazítással foglalkozó bizottságnak az irányelv hatálybalépése 
óta végzett munkája feleslegesség válna és ezáltal jogbizonytalanságot teremtene, illetve 
lehetőséget adna a visszaélésekre.

Módosítás 265
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
I A melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IA. MELLÉKLET
A berendezések 11. cikk szerinti 
kategóriái
1. Hűtőberendezések és radiátorok;
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2. Képernyők és monitorok;
3. Lámpák és világítástechnikai 
szerelvények;
4. Nagyméretű berendezések, a 
hűtőberendezések és radiátorok, 
képernyők és monitorok, valamint lámpák 
kivételével;
Nagyméretű berendezés minden olyan 
berendezés, amely alapvetően nem 
mozdítható, vagy amelynek rendeltetése 
szerint alapvetően a teljes használati 
időtartam alatt a használati helyen kell 
maradnia.
5. Kisméretű berendezések, a 
hűtőberendezések és radiátorok,
képernyők és monitorok, valamint lámpák 
kivételével. 
Kisméretű berendezés minden olyan 
berendezés, amely alapvetően mozdítható, 
vagy amelynek rendeltetése szerint 
alapvetően nem kell tartósan a használati 
helyen maradnia.

Or. en

Indokolás

Az előadó öt kategóriára való egyszerűsítésre irányuló javaslata dicséretet érdemel, de a 
világítástechnikai szerelvényeket a harmadik kategória speciális készülékei között kell 
említeni.

Módosítás 266
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
I A melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IA. melléklet

Az irányelv hatálya alá tartozó 
berendezések kategóriái
1. Hűtőberendezések és radiátorok
2. Képernyők és monitorok
3. Lámpák
4. Nagyméretű berendezések az 1., 2., 3. és 
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6. pontba tartozó berendezések kivételével. 
A nagyméretű berendezések olyan 
készülékek, amelyeket egy személy nem 
tud kézben tartani. 
5. Kisméretű berendezések az 1., 2., 3. és 
6. pontba tartozó berendezések kivételével. 
A kisméretű berendezések olyan 
készülékek, amelyeket egy személy 
könnyen tud kézben tartani. 
6. Az információs és kommunikációs 
technológia (IKT) készülékei

Or. de

Indokolás

Az öt kategórián alapuló megközelítés erősen gátolná a környezettudatos tervezés fejlődését 
az információs és kommunikációs technológia terén. Az információs és kommunikációs 
technológia önálló kategóriaként való meghatározása gátat vet annak, hogy a 
környezettudatos tervezés által az információs és kommunikációs technológia terén elért 
eredmények tárgytalanná váljanak az olyan termékekkel, mint például a vízmelegítőkkel és a 
játékokkal való keverés miatt.

Módosítás 267
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
I A melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IA. MELLÉKLET

A berendezések 11. cikk szerinti 
kategóriái
1) Hűtőberendezések és radiátorok
2) Külön képernyők és monitorok
3) Lámpák
4) Nagyméretű berendezések, a 
hűtőberendezések és radiátorok, 
képernyők és monitorok, valamint lámpák 
kivételével Nagyméretű berendezés 
minden olyan berendezés, amely 
alapvetően nem mozdítható, vagy 
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amelynek rendeltetése szerint alapvetően 
a teljes használati időtartam alatt a 
használati helyen kell maradnia.
5) Kisméretű berendezések, a 
hűtőberendezések és radiátorok, 
képernyők és monitorok, valamint 
lámpák, számítástechnikai berendezések 
és távközlési berendezések kivételével.
Kisméretű berendezés minden olyan 
berendezés, amely alapvetően mozdítható, 
vagy amelynek rendeltetése szerint 
alapvetően nem kell tartósan a használati 
helyen maradnia.
(6) Kisméretű számítástechnikai 
berendezések és távközlési berendezések.

Or. en

Indokolás

A hat kategória a tagállamokban már működő jelenlegi begyűjtési gyakorlatnak felel meg, és
e csökkentés miatt kisebb bürokratikus teherhez is vezet. A berendezések csoportosítása 
környezetvédelmi megfontolásokat tükröz, és célja a különböző típusú berendezések 
újrahasználati, újrafeldolgozási és hasznosítási lehetőségeinek maximalizálása.

Módosítás 268
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
I B melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IB. MELLÉKLET

Az elektromos és elektronikus 
berendezések ezen irányelv hatálya alá 
tartozó kategóriái
1) Hűtőberendezések
2) Kijelző berendezések
3) Világítóberendezések
4) Nagyméretű berendezések
5) Kisméretű berendezések
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6) IKT-berendezések

Or. en

Indokolás

Az IKT-re vonatkozó külön kategória elő fogja mozdítani a könnyebben újrafeldolgozható 
berendezések tervezését.

Módosítás 269
Andres Perello Rodriguez

Irányelvre irányuló javaslat
I B melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IB. MELLÉKLET

A 1A. melléklet kategóriáiba tartozó 
berendezések példáinak indikatív listája
1. Hűtőberendezések és radiátorok
- Hűtőszekrények
- Fagyasztók
- Hidegkonyhai termékek automatikus 
adagolására/kiadására szolgáló 
berendezések
- Légkondicionáló berendezések
- Olajtartalmú radiátorok és hőcserére 
szolgáló egyéb, hőtovábbító közegként 
nem vizet tartalmazó berendezések (mint 
például hőszivattyúk és 
szárítóberendezések)
2. Képernyők és monitorok
- Képernyők
- Televíziókészülékek
- Digitális képkeretek
- Monitorok
- Hordozható számítógépek
- Hordozható számítógépek
3. Világítóberendezések
a ) lámpák:

 gázkisülésű lámpák,
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- kisnyomású kisülőlámpák: fluoreszkáló 
(kompakt, lineáris és nem lineáris, illetve 
nem fluoreszkáló (alacsony nyomású 
nátrium és alacsony nyomású higanygőz);
- nagyintenzitású kisülőlámpák:
nagynyomású nátriumlámpák és a fém 
halogénlámpák, nagynyomású higanygőz 
és xenonlámpák;

 különleges célú lámpák;
 retrofit (O)LED lámpák (a 

lámpacserére alkalmas std 
aljzatokkal);

b) világítótestek: olyan berendezések, 
melyek egy vagy több fényforrásból 
származó fényt szórnak, szűrnek vagy 
alakítanak át, és amelyekben a fényforrás 
alátámasztásához, rögzítéséhez és 
védelméhez szükséges alkatrészek vannak, 
de magát a fényforrást nem tartalmazzák, 
és szükség szerint a kiegészítő áramkörök, 
a hálózatra csatlakoztatáshoz szükséges 
eszközökkel együtt.

4. Nagyméretű berendezések
- Főzésre és élelmiszer-feldolgozásra 
szolgáló nagyméretű berendezések (mint 
például főzőlapok, sütők, tűzhelyek, 
mikrohullámú sütők, fixen telepített 
kávéfőzőgépek)
- Páraelszívók
- Nagy takarítóberendezések (mint például 
mosógépek, ruhaszárító gépek, 
mosogatógépek)
- Nagy fűtőberendezések(mint például 
fűtőventilátorok, elektromos kandallók, 
márvány- és terméskőfűtések, 
medencefűtések és helyiségek, ágyak, 
ülőbútorok fűtésére szolgáló egyéb 
nagyméretű berendezések)
- Testápolásra szolgáló nagyméretű 
berendezések (mint például szoláriumok, 
szaunák, masszázsfotelok)
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- Nagy IT- és távközlési berendezések 
(mint például nagyszámítógépek, 
kiszolgálógépek, helyhez kötött hálózati 
berendezések és eszközök, nyomtatók, 
másolóberendezések, érmés telefonok)
- Szabadidős és sportfelszerelések (mint 
például elektromos vagy elektronikus 
alkatrészeket tartalmazó 
sportfelszerelések, érmével működő 
játékautomaták)

- Nagy elektromos és elektronikus ipari 
szerszámok és gépek
- Áram termelésére vagy továbbítására 
szolgáló nagyméretű berendezések (mint 
például generátorok, transzformátorok, 
szünetmentes tápegységek (UPS), 
váltóirányítók)
- Nagyméretű orvosi berendezések
- Nagyméretű ellenőrző és 
vezérlőeszközök
- Nagy mérőeszközök és -berendezések 
(mint például mérlegek, rögzített gépek)
- Termékek automatikus 
adagolására/kiadására és egyszerű 
szolgáltatások nyújtására szolgáló 
nagyméretű berendezések (áruautomaták, 
pénzautomaták, göngyöleg-visszavételező 
automaták, fénykép-automaták)
5. Kisméretű berendezések
- Főzésre és élelmiszer-feldolgozásra 
szolgáló kisméretű berendezések (mint 
például kenyérpirítók, főzőlapok, kések, 
merülőforralók, szeletelőgépek)
- Kisméretű takarítóberendezések (mint 
például porszívók, vasalók stb.)
- Ventilátorok, légfrissítők
- Kisméretű fűtőberendezések (mint 
például elektromos takarók)
- Órák, karórák és egyéb időmérő 
berendezések
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- Testápolásra szolgáló kisméretű 
berendezések (mint például 
villanyborotvák, fogkefék, hajszárítók, 
masszírozó berendezések)
- Kisméretű IT- és távközlési berendezések 
(mint például személyi számítógépek, 
nyomtatók, zsebszámológépek, telefonok, 
mobiltelefonok, útválasztók, 
rádiókészülékek, bébiőrök, kivetítők)
- Kamerák
- Szórakoztatóelektronikai cikkek (mint
például rádiókészülékek, audioerősítők, 
autórádiók, DVD-lejátszók)
- Hangszerek és zenegépek (mint például 
erősítők, végerősítők, keverőpultok, 
mikrofonok)
- Játékok (mint például kisvasutak, 
repülőgépmodellek stb.)
- Kisméretű sportfelszerelések (mint 
például kerékpár-, búvár-, futó-, evező-
számítógépek stb.)
- Kisméretű szabadidős felszerelések (mint 
például videojátékok, horgász- és 
golffelszerelések stb.)
- Elektromos és elektronikus szerszámok, 
a kertészeti szerszámokkal együtt (mint 
például fúrók, fűrészek, szivattyúk, 
fűnyírók)
- Áram termelésére vagy továbbítására 
szolgáló kisméretű berendezések (mint 
például generátorok, töltők, szünetmentes 
tápok (UPS), tápegységek)
- Kisméretű orvosi berendezések, az 
állatorvosi berendezésekkel együtt
- Kisméretű ellenőrző és vezérlőeszközök 
(mint például füstjelzők, fűtésszabályozók, 
termosztátok, mozgásérzékelők, ellenőrző 
berendezések és -termékek, 
távirányítók/távvezérlők)
- Kisméretű mérőeszközök (mint például 
mérlegek, kijelzőberendezések, 
távolságmérők, hőmérők)
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- Termékek automatikus 
adagolására/kiadására szolgáló kisméretű 
berendezések

Or. hu

Indokolás

Ez a módosítás csak a 3. kategóriát érinti.

Módosítás 270
Sirpa Pietikäinen

Irányelvre irányuló javaslat
I B melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IB. MELLÉKLET

Az elektromos és elektronikus 
berendezések ezen irányelv hatálya alá 
tartozó kategóriái
1. Hűtőberendezések
2. Kijelző berendezések
3. Világító berendezések
4. Nagyméretű berendezések
5. Kisméretű berendezések
6. IKT-berendezések

Or. en

Indokolás

Az ötkategóriás hatály akadályt jelentene az IKT-berendezések környezetbarát tervezése 
tekintetében, és ellentétes az egyedi gyártói felelősség elvével. Az IKT környezetbarát 
tervezésének előnyei felhígulnának, ha az IKT-t olyan termékek közé kevernénk, mint a 
kenyérpirítók, játékok és porszívók. A környezetbarát tervezés előmozdítására fontos, hogy 
külön kategóriát hozzunk létre az IKT-berendezések számára.
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Módosítás 271
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
I B melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IB. MELLÉKLET
Az IA. melléklet kategóriáiba tartozó 

berendezések példáinak indikatív listája
1. Hűtőberendezések és radiátorok
- Hűtőszekrények
- Fagyasztók
- Hidegkonyhai termékek automatikus 
adagolására/kiadására szolgáló 
berendezések
- Légkondicionáló berendezések
- Olajtartalmú radiátorok és hőcserére 
szolgáló egyéb, hőtovábbító közegként 
nem vizet tartalmazó berendezések (mint 
például hőszivattyúk és 
szárítóberendezések)
2. Képernyők és monitorok
- Képernyők
- Televíziókészülékek
- Digitális képkeretek
- Monitorok
3. Lámpák
- Egyenes fénycsövek
- Kompakt fénycsövek
- Nagyintenzitású kisülőlámpák, beleértve 
a nagynyomású nátriumlámpákat és a 
fém halogénlámpákat
- Kisnyomású nátriumlámpák
- LED-lámpák
4. Nagyméretű berendezések
- Főzésre és élelmiszer-feldolgozásra 
szolgáló nagyméretű berendezések (mint 
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például főzőlapok, sütők, tűzhelyek, 
mikrohullámú sütők, fixen telepített 
kávéfőzőgépek) 
- Páraelszívók
- Nagy takarítóberendezések (mint például 
mosógépek, ruhaszárító gépek, 
mosogatógépek)
- Nagy fűtőberendezések (mint például 
fűtőventilátorok, elektromos kandallók, 
márvány- és terméskőfűtések, 
medencefűtések és helyiségek, ágyak, 
ülőbútorok fűtésére szolgáló egyéb 
nagyméretű berendezések)

- Testápolásra szolgáló nagyméretű 
berendezések (mint például szoláriumok, 
szaunák, masszázsfotelok)
- Szabadidős és sportfelszerelések (mint 
például elektromos vagy elektronikus 
alkatrészeket tartalmazó 
sportfelszerelések, érmével működő 
játékautomaták)
- Nagy világítótestek és egyéb fényszóró 
vagy fényszabályozó berendezések

- Nagy elektromos és elektronikus ipari 
szerszámok és gépek 

- Áram termelésére vagy továbbítására 
szolgáló nagyméretű berendezések (mint 
például generátorok, transzformátorok, 
szünetmentes tápegységek (UPS), 
váltóirányítók)
- Nagyméretű orvosi berendezések 

- Nagyméretű ellenőrző és 
vezérlőeszközök

- Nagy mérőeszközök és -berendezések 
(mint például mérlegek, rögzített gépek)

- Termékek automatikus 
adagolására/kiadására és egyszerű 
szolgáltatások nyújtására szolgáló 
nagyméretű berendezések (áruautomaták, 
pénzautomaták, göngyöleg-visszavételező 
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automaták, fénykép-automaták)
5. Kisméretű berendezések
- Főzésre és élelmiszer-feldolgozásra 
szolgáló kisméretű berendezések (mint 
például kenyérpirítók, főzőlapok, kések, 
merülőforralók, szeletelőgépek)
- Kisméretű takarítóberendezések (mint 
például porszívók, vasalók stb.)
- Ventilátorok, légfrissítők
- Kisméretű fűtőberendezések (mint 
például elektromos takarók)
- Órák, karórák és egyéb időmérő 
berendezések
- Testápolásra szolgáló kisméretű 
berendezések (mint például 
villanyborotvák, fogkefék, hajszárítók, 
masszírozó berendezések)
- Kamerák

- Szórakoztatóelektronikai cikkek (mint 
például rádiókészülékek, audioerősítők, 
autórádiók, DVD-lejátszók)
- Hangszerek és zenegépek (mint például 
erősítők, végerősítők, keverőpultok, 
mikrofonok)
- Kisméretű világítótestek és egyéb 
fényszóró vagy fényszabályozó 
berendezések
- Játékok (mint például kisvasutak, 
repülőgépmodellek stb.)

- Kisméretű sportfelszerelések (mint 
például kerékpár-, búvár-, futó-, evező-
számítógépek stb.)
- Kisméretű szabadidős felszerelések (mint 
például videojátékok, horgász- és 
golffelszerelések stb.)
- Elektromos és elektronikus szerszámok, 
a kertészeti szerszámokkal együtt (mint 
például fúrók, fűrészek, szivattyúk, 
fűnyírók)
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- Áram termelésére vagy továbbítására 
szolgáló kisméretű berendezések (mint 
például generátorok, töltők, szünetmentes 
tápok (UPS), tápegységek)
- Kisméretű orvosi berendezések, az 
állatorvosi berendezésekkel együtt

- Kisméretű ellenőrző és vezérlőeszközök 
(mint például füstjelzők, fűtésszabályozók, 
termosztátok, mozgásérzékelők, ellenőrző 
berendezések és -termékek, 
távirányítók/távvezérlők)
- Kisméretű mérőeszközök (mint például 
mérlegek, kijelzőberendezések, 
távolságmérők, hőmérők)
- Termékek automatikus 
adagolására/kiadására szolgáló kisméretű 
berendezések
6. Az információs és kommunikációs 
technológia (IKT) készülékei
- Hordozható számítógépek
- Kisméretű hordozható számítógépek
- Nagy IT- és távközlési berendezések 
(mint például nagyszámítógépek, 
kiszolgálógépek, helyhez kötött hálózati 
berendezések és eszközök, nyomtatók, 
másolóberendezések, érmés telefonok)
- Kisméretű IT- és távközlési berendezések 
(mint például személyi számítógépek, 
nyomtatók, zsebszámológépek, telefonok, 
mobiltelefonok, útválasztók, 
rádiókészülékek, bébiőrök, kivetítők)

Or. de
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Módosítás 272
Kathleen Van Brempt, Jutta Haug, Judith A. Merkies, Vittorio Prodi, Karin 
Kadenbach, Åsa Westlund, Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
I B melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IB. MELLÉKLET

Az 1A. melléklet (új) kategóriáiba tartozó 
berendezések példáinak indikatív listája
1. Hűtőberendezések és radiátorok
- Hűtőszekrények
- Fagyasztók
- Hidegkonyhai termékek automatikus 
adagolására/kiadására szolgáló 
berendezések
- Légkondicionáló berendezések
- Olajtartalmú radiátorok és hőcserére 
szolgáló egyéb, hőtovábbító közegként 
nem vizet tartalmazó berendezések (mint 
például hőszivattyúk és 
szárítóberendezések)
2. Külön képernyők és monitorok
- Képernyők
- Televíziókészülékek
- Digitális képkeretek
- Monitorok
3. Lámpa
- Egyenes fénycsövek
- Kompakt fénycsövek
- Nagyintenzitású kisülőlámpák, beleértve 
a nagynyomású nátriumlámpákat és a 
fém halogénlámpákat
- Kisnyomású nátriumlámpák
- LED-lámpák
4. Nagyméretű berendezések
- Főzésre és élelmiszer-feldolgozásra 
szolgáló nagyméretű berendezések (mint 



AM\809098HU.doc 83/86 PE439.905v01-00

HU

például főzőlapok, sütők, tűzhelyek, 
mikrohullámú sütők, fixen telepített 
kávéfőzőgépek)
- Páraelszívók
- Nagy takarítóberendezések (mint például 
mosógépek, ruhaszárító gépek, 
mosogatógépek)
- Nagy fűtőberendezések(mint például 
fűtőventilátorok, elektromos kandallók, 
márvány- és terméskőfűtések, 
medencefűtések és helyiségek, ágyak, 
ülőbútorok fűtésére szolgáló egyéb 
nagyméretű berendezések)
- Testápolásra szolgáló nagyméretű 
berendezések (mint például szoláriumok, 
szaunák, masszázsfotelok)
- Nagy IT- és távközlési berendezések 
(mint például nagyszámítógépek, 
kiszolgálógépek, helyhez kötött hálózati 
berendezések és eszközök, nyomtatók, 
másolóberendezések, érmés telefonok)
- Szabadidős és sportfelszerelések (mint 
például elektromos vagy elektronikus 
alkatrészeket tartalmazó 
sportfelszerelések, érmével működő 
játékautomaták)
- Nagy világítótestek és egyéb fényszóró 
vagy fényszabályozó berendezések
- Nagy elektromos és elektronikus ipari 
szerszámok és gépek
- Áram termelésére vagy továbbítására 
szolgáló nagyméretű berendezések (mint 
például generátorok, transzformátorok, 
szünetmentes tápegységek (UPS), 
váltóirányítók)
- Nagyméretű orvosi berendezések
- Nagyméretű ellenőrző és 
vezérlőeszközök
- Nagy mérőeszközök és -berendezések 
(mint például mérlegek, rögzített gépek)
- Termékek automatikus 
adagolására/kiadására és egyszerű 
szolgáltatások nyújtására szolgáló 
nagyméretű berendezések (áruautomaták, 
pénzautomaták, göngyöleg-visszavételező 
automaták, fénykép-automaták)
5. Kisméretű berendezések
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- Főzésre és élelmiszer-feldolgozásra 
szolgáló kisméretű berendezések (mint 
például kenyérpirítók, főzőlapok, kések, 
merülőforralók, szeletelőgépek)
- Kisméretű takarítóberendezések (mint 
például porszívók, vasalók stb.)
- Ventilátorok, légfrissítők
- Kisméretű fűtőberendezések (mint 
például elektromos takarók)
- Órák, karórák és egyéb időmérő 
berendezések
- Testápolásra szolgáló kisméretű 
berendezések (mint például 
villanyborotvák, fogkefék, hajszárítók, 
masszírozó berendezések)
- Kamerák
- Szórakoztatóelektronikai cikkek (mint 
például rádiókészülékek, audioerősítők, 
autórádiók, DVD-lejátszók)
- Hangszerek és zenegépek (mint például 
erősítők, végerősítők, keverőpultok, 
mikrofonok)
- Kisméretű világítótestek és egyéb 
fényszóró vagy fényszabályozó 
berendezések
- Játékok (mint például kisvasutak, 
repülőgépmodellek stb.)
- Kisméretű sportfelszerelések (mint 
például kerékpár-, búvár-, futó-, evező-
számítógépek stb.)
- Kisméretű szabadidős felszerelések (mint 
például videojátékok, horgász- és 
golffelszerelések stb.)
- Elektromos és elektronikus szerszámok, 
a kertészeti szerszámokkal együtt (mint 
például fúrók, fűrészek, szivattyúk, 
fűnyírók)
- Áram termelésére vagy továbbítására 
szolgáló kisméretű berendezések (mint 
például generátorok, töltők, szünetmentes 
tápok (UPS), tápegységek)
- Kisméretű orvosi berendezések, az 
állatorvosi berendezésekkel együtt
- Kisméretű ellenőrző és vezérlőeszközök 
(mint például füstjelzők, fűtésszabályozók, 
termosztátok, mozgásérzékelők, ellenőrző 
berendezések és -termékek, 
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távirányítók/távvezérlők)
- Kisméretű mérőeszközök (mint például 
mérlegek, kijelzőberendezések, 
távolságmérők, hőmérők)
- Termékek automatikus 
adagolására/kiadására szolgáló kisméretű 
berendezések
6. Kisméretű számítástechnikai és 
távközési berendezések
- Hordozható számítógépek
- Kisméretű hordozható számítógépek
- Kisméretű IT- és távközlési berendezések 
(mint például személyi számítógépek, 
nyomtatók, zsebszámológépek, telefonok, 
mobiltelefonok, útválasztók, 
rádiókészülékek, bébiőrök, kivetítők).

Or. en

Indokolás

A példák nem kimerítő listájának az a célja, hogy segítse az IA. melléklet hat kategóriájába 
történő besorolást, és hozzájáruljon a rendszer érthetőségéhez. Ez minden bizonnyal meg 
fogja könnyíteni az irányelv harmonizált végrehajtását.

Módosítás 273
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 bekezdés – 12 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a külső elektromos kábeleket, törölve

Or. de

Indokolás

A külső elektromos kábeleknek a javaslat II. mellékletében előirányzott elkülönített 
eltávolítása és szelektív kezelése nem megvalósítható, és nem szükséges a környezetvédelem 
célul kitűzött szintjének biztosításához.
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