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Módosítás 17
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Javaslat Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

az elemekről és akkumulátorokról, 
valamint a hulladékelemekről és -
akkumulátorokról szóló 2006/66/EK 
irányelvnek a vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámokba szánt, kadmiumot tartalmazó 
hordozható elemek és akkumulátorok 
forgalomba hozatala tekintetében történő 
módosításáról

az elemekről és akkumulátorokról, 
valamint a hulladékelemekről és -
akkumulátorokról szóló 2006/66/EK 
irányelvnek a vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámokba szánt, kadmiumot tartalmazó 
hordozható elemek és akkumulátorok 
forgalomba hozatala, az alacsony 
higanytartalmú gombelemek, valamint az 
elemek és akkumulátorok könnyű 
eltávolíthatósága tekintetében történő 
módosításáról

Or. en

Indokolás

Az irányelv felülvizsgálata mögött a vezeték nélküli villamos kézi szerszámokba szánt 
akkumulátorokban lévő kadmiumra vonatkozó mentesség 2010 szeptemberéig történő 
felülvizsgálatára vonatkozó jogi kötelezettség áll. E felülvizsgálattal a legfeljebb 2 
tömegszázalék higanyt tartalmazó gombelemekre vonatkozó mentesség megszüntetésére is 
lehetőség nyílik, ami egy bizottsági tanulmány szerint „egyértelmű környezeti előnyökkel 
járna, igen korlátozott mértékű kedvezőtlen gazdasági hatások mellett”. Egyúttal pontosítani 
kell az eltávolíthatóságról szóló rendelkezéseket is.

Módosítás 18
Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés



PE501.952v01-00 4/23 AM\921558HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az adott felhasználási módra nyújtott 
mentességet 2015. december 31-ig indokolt 
fenntartani annak érdekében, hogy az 
ágazat folytatni tudja a szükséges 
technológiai átállást.

(4) Az adott felhasználási módra nyújtott 
mentességet 2013. december 31-ig indokolt 
fenntartani annak érdekében, hogy az 
ágazat folytatni tudja a szükséges 
technológiai átállást.

Or. en

Indokolás

A kadmium rendkívül veszélyes a környezetre, és mérgező az emberi szervezetre nézve. A 
kadmiumot a REACH-rendelet különösen veszélyes anyagként minősíti. Az ágazatnak több éve 
volt arra, hogy felkészüljön a nikkel-kadmium elemek forgalomból való kivonására, hiszen 
különböző jól működő alternatívák állnak rendelkezésre. Ezért mielőbb meg kell szüntetni a 
2006/66/EK irányelvben a nikkel-kadmium elemekre megállapított mentességet.

Módosítás 19
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az adott felhasználási módra nyújtott 
mentességet 2015. december 31-ig 
indokolt fenntartani annak érdekében, 
hogy az ágazat folytatni tudja a szükséges 
technológiai átállást.

(4) Az adott felhasználási módra nyújtott 
mentesség legfeljebb 2014. június 30-ig 
alkalmazható.

Or. en

Indokolás

1988 óta elfogadott – és az elhasználódott járművekre és az elektromos és elektronikus 
berendezésekre vonatkozó jogszabályokban számos éve alkalmazott – közösségi álláspont, 
hogy alternatív megoldások elérhetősége esetén a kadmiumot más anyagokkal kell felváltani. 
Az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelv 2004-es első olvasatában az Európai 
Parlament nem fogadott el semmilyen mentességet a villamos kézi szerszámokban található 
kadmiumra vonatkozóan. A vezeték nélküli villamos kézi szerszámokban található kadmium 
alternatívái több éve széles körben elérhetőek. Nincs szükség arra, hogy több időt biztosítsunk 
az ágazat számára az „átálláshoz".
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Módosítás 20
Romana Jordan

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az adott felhasználási módra nyújtott 
mentességet 2015. december 31-ig indokolt 
fenntartani annak érdekében, hogy az 
ágazat folytatni tudja a szükséges 
technológiai átállást.

(4) Az adott felhasználási módra nyújtott 
mentességet 2018. december 31-ig indokolt 
fenntartani annak érdekében, hogy az 
ágazat folytatni tudja a szükséges 
technológiai átállást.

Or. sl

Módosítás 21
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az adott felhasználási módra nyújtott 
mentességet 2015. december 31-ig indokolt 
fenntartani annak érdekében, hogy az
ágazat folytatni tudja a szükséges 
technológiai átállást.

(4) Az adott felhasználási módra nyújtott 
mentességet 2018. december 31-ig indokolt 
fenntartani annak érdekében, hogy a 
gyártók, az újrahasznosítási ágazat és az 
érintett fogyasztók az Unió valamennyi 
régiójában egységesen folytatni tudják a 
vonatkozó helyettesítő technológiákra 
történő átállást.

Or. fr

Indokolás

Mivel a nikkel-kadmium elemek használata önmagában nem veszélyes, kellően hosszú 
átmeneti időszakot kell biztosítani az ágazati szereplők számára az átállásra.

Módosítás 22
Miroslav Ouzký
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Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az adott felhasználási módra nyújtott 
mentességet 2015. december 31-ig indokolt 
fenntartani annak érdekében, hogy az 
ágazat folytatni tudja a szükséges
technológiai átállást.

Az adott felhasználási módra nyújtott 
mentességet 2018. december 31-ig indokolt 
fenntartani annak érdekében, hogy az 
értéklánc mentén elhelyezkedő gyártók, 
újrafeldolgozási ágazat és fogyasztók az 
Unió valamennyi régiójában egységesen 
folytatni tudják a helyettesítő 
technológiákra történő szükséges átállást.

Or. en

Indokolás

Mivel a vezeték nélküli villamos kézi szerszámokban alkalmazott nikkel-kadmium elemek 
használata nem jár nyilvánvaló kockázattal, hosszabb átmeneti időszak is megállapítható a 
vállalkozások számára a technológiai változásokhoz való alkalmazkodásra. Az átállás 
jelentős költségvonzatokkal jár a fogyasztókra nézve, mivel a vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámok esetében korábban megszüntetik az olcsó alternatívákat. Az ágazat szerint 1 millió 
egység esetén a költségkülönbözet több mint 50 millió euró lenne, amelyet a fogyasztóknak 
kellene állniuk.

Módosítás 23
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A „forgalomba hozatal” 
fogalommeghatározását összhangba kell 
hozni az egyes veszélyes anyagok 
elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 
2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelvben foglalt 
fogalommeghatározással.

Or. en
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Indokolás

Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben (például vezetékes 
villamos kézi szerszámokban) való használata az RoHS-irányelv, míg ugyanezen anyagok 
elektromos és elektronikus berendezésekbe szánt elemekben és akkumulátorokban (például 
vezeték nélküli villamos kézi szerszámokban) való használata az elemekről és 
akkumulátorokról szóló irányelv hatálya alá tartozik. Jelenleg ezek az irányelvek eltérően 
határozzák meg a „forgalomba hozatal” fogalmát. Az elemekről és akkumulátorokról szóló 
irányelv 6. cikke (2) bekezdésének 2008-ban történt módosítását is figyelembe véve 
helyénvaló lenne egymáshoz igazítani e fogalommeghatározásokat.

Módosítás 24
Miroslav Ouzký

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A gyártók nyilvántartására vonatkozó 
követelményeknek és a nyilvántartás 
formátumának összhangban kell állniuk 
az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló, 
2012. július 4-i 2012/19/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 16. cikke 
(3) bekezdésének, valamint X. melléklete 
A. részének értelmében a nyilvántartásba 
vételre és a formátumra vonatkozóan 
megállapított előírásokkal.
A gyártók nyilvántartására vonatkozó 
követelményeknek és a nyilvántartás 
formátumának továbbra is meg kell 
felelniük a 2006/66/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban az elemek és akkumulátorok 
gyártóinak nyilvántartásba vételére 
vonatkozó követelmények 
megállapításáról szóló, 
2009. augusztus 5-i bizottsági 
határozatban (2009/603/EK) a 
nyilvántartásba vételre és a formátumra 
vonatkozóan megállapított előírásoknak.
________________

1 HL L 197., 2012.7.24., 38. o.
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Or. en

Indokolás

Az elemek gyártóira vonatkozó nyilvántartásba vételi követelményeket a 2009. augusztusi 
(2009/603/EK) bizottsági határozat állapította meg. Az Unióban nemcsak a berendezésekbe 
beépített, hanem az önállóan értékesített elemek gyártói tekintetében is működnek 
nyilvántartási rendszerek. A 2009/603/EK bizottsági határozatban foglalt előírásokat 
továbbra is alkalmazni kell.

Módosítás 25
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A gyártók nyilvántartására vonatkozó 
követelményeknek és a nyilvántartás 
formátumának – adott esetben –
összhangban kell állniuk az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól 
szóló 2012/19/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 16. cikkének 
(3) bekezdésével, valamint 
X. mellékletének A. részével.

Or. sl

Indokolás

Mivel az elemeket és akkumulátorokat beépítik az elektromos és elektronikus berendezésekbe, 
helyénvaló lenne, hogy a gyártók nyilvántartásba vételi folyamata ugyanazt az eljárást 
kövesse. Ez csökkenti a gyártókra háruló adminisztratív terheket.

Módosítás 26
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 pont (új)
2006/66/EK irányelv
3 cikk – 13 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Az 3. cikk a következő 13a. ponttal 
egészül ki:
„13a. »forgalmazás«: az uniós piacon 
valamely elem vagy akkumulátor 
gazdasági tevékenység keretében történő 
rendelkezésre bocsátása értékesítés, 
fogyasztás vagy használat céljára, akár 
ingyenesen, akár ellenérték fejében;”

Or. en

Indokolás

A forgalomba hozatali korlátozásokkal kapcsolatos egységes megközelítés biztosítása 
érdekében az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvnek ugyanazokat a 
fogalommeghatározásokat kell alkalmaznia, mint az elektromos és elektronikus 
berendezésekben a veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelvnek (RoHS-irányelv). Ez 
az új fogalommeghatározás – a forgalomba hozatal módosított fogalommeghatározásával 
együtt – egyúttal a 2008/103/EK irányelvvel is összhangban állna, amelynek 6. cikke 
pontosította a „forgalomba hozatal” jelentését, azonban elmulasztotta a 
fogalommeghatározások ennek megfelelő kiigazítását.

Módosítás 27
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1a pont (új)
2006/66/EK irányelv
3 cikk – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. A 3. cikk 14. pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:
„»forgalomba hozatal«: egy elektromos 
vagy elektronikus berendezés első 
alkalommal történő hozzáférhetővé tétele 
az uniós piacon;”

Or. en
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Indokolás

A forgalomba hozatali korlátozásokkal kapcsolatos egységes megközelítés biztosítása 
érdekében az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvnek ugyanazokat a 
fogalommeghatározásokat kell alkalmaznia, mint az elektromos és elektronikus 
berendezésekben a veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelvnek (RoHS-irányelv). Ez 
az új fogalommeghatározás egyúttal a 2008/103/EK irányelvvel is összhangban állna, 
amelynek 6. cikke pontosította a „forgalomba hozatal” jelentését, azonban elmulasztotta a 
fogalommeghatározás(ok) ennek megfelelő kiigazítását.

Módosítás 28
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – 1 b (új)
2006/66/EK irányelv
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1b. A 4. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
megállapított tilalom 2014. június 30-ig
nem alkalmazandó azon gombelemekre, 
amelyek legfeljebb 2 tömegszázalék 
higanyt tartalmaznak.”

Or. en

Indokolás

A higanymentes gombelemek valamennyi felhasználási mód tekintetében elérhetőek a 
kereskedelmi forgalomban, a higanyt tartalmazó elemekkel megegyező 
teljesítményparaméterekkel. Még a Hordozható Áramforrások Európai Szövetsége is azt kéri, 
hogy az előadó által javasolt december 31-i időpont helyett 2014. december 31-ig vonják ki a 
forgalomból ezeket az elemeket. Az elemek forgalomból való kivonását a lehető 
leggyorsabban, az átültetési időszak 18 hónapról 12 hónapra csökkentése esetén 2014. június 
végéig el kell végezni.

Módosítás 29
Dan Jørgensen
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – 1 b (új)
2006/66/EK irányelv
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1b. A 4. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
megállapított tilalom 2013. december 31-
ig nem alkalmazandó azon 
gombelemekre, amelyek legfeljebb 2 
tömegszázalék higanyt tartalmaznak.”

Or. en

Indokolás

A Bizottság által a BIOIS 2012 jelentésben foglaltaknak  megfelelően csökkenteni kell a 
higany környezetbe kerülésének kockázatát. Maga az ágazat (Hordozható Áramforrások 
Európai Szövetsége) is elismerte, hogy van lehetőség és reális esély arra, hogy 2014-re 
megszüntessék a gombelemekben lévő higanyra vonatkozóan a 2006/66/EK irányelvben 
megállapított mentességet.

Módosítás 30
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – 1 b (új)
2006/66/EK irányelv
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1b. A 4. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
megállapított tilalom 2014. december 31-
ig nem alkalmazandó azon 
gombelemekre, amelyek legfeljebb 2 
tömegszázalék higanyt tartalmaznak.”

Or. sl
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Indokolás

A higanymentes gombelemek már piaci forgalomban vannak. A határidő indokolt annak 
érdekében, hogy biztosítsák a hatékony átállást, valamint eloszlassák a biztonsággal és a 
technológiai hatékonysággal kapcsolatos aggályokat. A javasolt időpont egyúttal megfelel a 
higanynak szükségtelenül kitett legkiszolgáltatottabb csoportok – különösen a gyermekek –
biztonságának garantálására vonatkozó feltételnek.

Módosítás 31
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – 1 b (új)
2006/66/EK irányelv
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1b. A 4. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
megállapított tilalom 2014. december 31-
ig nem alkalmazandó azon 
gombelemekre, amelyek legfeljebb 2 
tömegszázalék higanyt tartalmaznak.”

Or. en

Indokolás

It is important to reduce the risk of mercury being released into the environment as button 
cells easily escape separate collection. The EU button cell market is already experiencing a 
shift towards Hg-free button cells; currently, Hg-free button cells represent approximately 
39% of the EU button cell market. Hg-free versions are now commercially available for all 
applications and with same performance parameters as the mercury ones. Countries, 
exporting large amounts of button cells to the EU market, such as China, will be encouraged 
to accelerate the switch to the manufacture of Hg-free button cells, which could have a global 
impact on the use of mercury in this industry sector.

Módosítás 32
Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
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2006/66/EK irányelv 
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámok 2015. december 31-ig.

c) vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámok 2013. december 31-ig.

Or. en

Indokolás

A kadmium rendkívül veszélyes a környezetre, és mérgező az emberi szervezetre nézve. A 
kadmiumot a REACH-rendelet különösen veszélyes anyagként minősíti. Az ágazatnak több éve 
volt arra, hogy felkészüljön a nikkel-kadmium elemek forgalomból való kivonására, hiszen 
különböző jól működő alternatívák állnak rendelkezésre. Ezért mielőbb meg kell szüntetni a 
2006/66/EK irányelvben a nikkel-kadmium elemekre megállapított mentességet.

Módosítás 33
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
2006/66/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámok 2015. december 31-ig.

c) vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámok 2014. június 30-ig.

Or. en

Indokolás

A Bizottság hatástanulmányának becslése szerint a mentesség 2016 helyett 2013-ban való 
megszüntetése 60%-kal növelné a környezeti előnyöket, így akár 100-zal is csökkenhetne a 
rákos megbetegedések száma. A vezeték nélküli villamos kézi szerszámokban található 
kadmium alternatívái több éve széles körben elérhetőek, ezért nem szükséges több időt 
biztosítani az ágazat számára csupán azért, hogy az emberi egészség és a környezet kárára 
bizonyos költségeket megspóroljon. A javasolt időpont így is kevésbé ambiciózus, mint a 
Bizottság hatásvizsgálatában értékelt 2. opció

Módosítás 34
Romana Jordan
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
2006/66/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámok 2015. december 31-ig.

c) vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámok 2018. december 31-ig.

Or. sl

Módosítás 35
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont 
2006/66/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámok 2015. december 31-ig.”

c) vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámok 2018. december 31-ig.

Or. fr

Indokolás

Mivel a nikkel-kadmium akkumulátorok használata önmagában nem veszélyes, kellően hosszú 
átmeneti időszakot kell biztosítani az ágazati szereplők számára az átállásra.

Módosítás 36
Miroslav Ouzký

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
2006/66/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) vezeték nélküli villamos kézi c) vezeték nélküli villamos kézi 
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szerszámok 2015. december 31-ig. szerszámok 2018. december 31-ig.

Or. en

Indokolás

A mentesség korábbi megszüntetése arra sarkallja majd az újrafeldolgozást végző gazdasági 
szereplőket, hogy befektetési programjaikban az új elemtechnológiákra irányuló 
újrafeldolgozási folyamatokra helyezzék a hangsúlyt. Mivel a vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámokban alkalmazott nikkel-kadmium elemek használata nem jár nyilvánvaló 
kockázattal, hosszabb átmeneti időszak is megállapítható a vállalkozások számára a 
technológiai változásokhoz való alkalmazkodásra. Az átállás jelentős költségvonzatokkal jár a 
fogyasztókra nézve, mivel a vezeték nélküli villamos kézi szerszámok esetében nem állnak 
majd rendelkezésre olcsó alternatívák.

Módosítás 37
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
2006/66/EK irányelv
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(2) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása
érdekében, hogy azon elemeket vagy 
akkumulátorokat, amelyek nem felelnek 
meg ezen irányelv követelményeinek, ne 
hozzák forgalomba.
A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása
érdekében, hogy azon elemeket vagy 
akkumulátorokat, amelyek nem felelnek 
meg ezen irányelv követelményeinek, a 
forgalomból való kivonásra megadott 
időpont után egy évvel már ne 
forgalmazzák.
Azon elemeket és akkumulátorokat, 
amelyek nem felelnek meg ezen irányelv 
követelményeinek, és amelyeket a 
forgalomból való kivonásra előírt 
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időpontot követően hoztak forgalomba, 
ki kell vonni a forgalomból.

Or. en

Indokolás

A forgalomból való kivonásra előírt új időpontok fényében a 6. cikk 2008/103/EK irányelvvel 
módosított (2) bekezdésének jelenlegi szövegét megfelelően ki kell igazítani, hogy az 
összhangban álljon a „forgalomba hozatal” RoHS-irányelvből átvett új 
fogalommeghatározásával, ami egységességet teremtene a korlátozások időpontjainak 
alkalmazása terén is. Ugyanakkor meg kell állapítani azt a legkésőbbi időpontot is, amely 
után nem kerülhet sor azon termékek forgalmazására, amelyek forgalomba hozatalát már 
megtiltották. E tekintetben ésszerűnek tűnik az egyéves időtartam meghatározása.

Módosítás 38
Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
2006/66/EK irányelv
6 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 6. cikk (2) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„A vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámokba szánt, kadmiumot 
tartalmazó azon hordozható elemek és 
akkumulátorok, amelyek nem felelnek 
meg a 4. cikk (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek, 2013. december 31. 
után nem hozhatók forgalomba, és 
amennyiben 2014. december 31-ét 
követően is forgalomban vannak, ki kell 
őket vonni a forgalomból.”

Or. en

Indokolás

A kadmiumot tartalmazó elemek forgalomba hozatalára vonatkozó tilalom hatálybalépését 
követően egy évvel ésszerű elvárni, hogy összegyűjtsék a még forgalomban lévő termékeket.
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Módosítás 39
Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
2006/66/EK irányelv
6 cikk – 2 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 6. cikk (2) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Azon gombelemek, amelyek nem felelnek 
meg a 4. cikk (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek, 2013. december 31. 
után nem hozhatók forgalomba, és 
amennyiben 2014. december 31-ét 
követően is forgalomban vannak, ki kell 
őket vonni a forgalomból.”

Or. en

Indokolás

A higanytartalmú gombelemek forgalomba hozatalára vonatkozó tilalom hatálybalépését 
követően egy évvel ésszerű elvárni, hogy összegyűjtsék a még forgalomban lévő termékeket.

Módosítás 40
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
2006/66/EK irányelv
6 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 6. cikk (2) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Azon gombelemek, amelyek nem felelnek 
meg a 4. cikk (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek, de 2014. december 31-
ét megelőzően jogszerűen kerültek 
forgalomba, 2016. december 31-ig 
továbbra is forgalmazhatók.”
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Or. en

Módosítás 41
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
2006/66/EK irányelv
6 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 6. cikk (2) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„A fent említett időpont előtt jogszerűen 
piaci forgalomba helyezett, vezeték nélküli 
villamos kézi szerszámokba szánt elemek 
és akkumulátorok készletei legfeljebb 
2017. december 31-ig árusíthatók.”

Or. sl

Indokolás

A nikkel-kadmium elemekre jelenleg vonatkozó mentesség meghosszabbítása lehetővé teszi az 
értéklánc mentén elhelyezkedő gazdasági szereplők számára a további alkalmazkodást. 
Gazdasági és környezeti szempontból sincs értelme azonnal kivonni a piaci forgalomból a
követelményeknek nem megfelelő elemek és akkumulátorok készleteit. Az újrafeldolgozás és a 
teljes hulladékgazdálkodási folyamat szempontjából is hatékonyabb egy határidő kijelölése. A 
hulladékanyagok összegyűjtése egyúttal elősegíti majd e rendkívül fontos nyersanyagok 
hatékony újrahasznosításának biztosítását.

Módosítás 42
Miroslav Ouzký

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
2006/66/EK irányelv
6 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 6. cikk (2) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:
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„A vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámokba szánt, kadmiumot 
tartalmazó azon hordozható elemek és 
akkumulátorok, amelyek nem felelnek 
meg a 4. cikk (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek, 2018. december 31. 
után nem hozhatók forgalomba. Azon 
elemeket és akkumulátorokat, amelyek
nem felelnek meg az ebben az irányelvben 
foglalt követelményeknek, és amelyeket a 
fenti időpontot követően hoztak 
forgalomba, ki kell vonni a forgalomból.”

Or. en

Indokolás

Az ágazat kínálatában máris megtalálhatók a vezeték nélküli villamos kézi szerszámok esetén 
alkalmazható alternatív elemtechnológiák, például a lítiumion elemek. Egy természetes 
gazdasági ciklusban a nikkel-kadmium technológiát végül a lítiumion és más új technológiák 
váltják fel. Ezért semmi sem indokolja a forgalomból való kivonás kikényszerítését. A 
765/2008/EK rendeletnek megfelelően a forgalomból való kivonás kizárólag akkor indokolt, 
ha arra kockázatelemzés alapján kerül sor, és az intézkedés arányos a felmerülő kockázattal.

Módosítás 43
Miroslav Ouzký

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 b pont (új)
2006/66/EK irányelv
6 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A 6. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Az elemekről és akkumulátorokról 
szóló 2006/66/EK irányelv 4. cikkének 
(3) bekezdése szerinti mentesség tényleges 
megszűnését követő öt éven át továbbra is 
forgalomba hozhatók helyettesítő 
elemek.”

Or. en



PE501.952v01-00 20/23 AM\921558HU.doc

HU

Indokolás

A vezeték nélküli eszközökből származó – az elem kimerülését követő – felesleges 
hulladéktermelődés elkerülése érdekében lehetővé kell tenni, hogy a vezeték nélküli villamos 
eszköz folyamatos használata mellett sor kerülhessen helyettesítő elemek vásárlására. Ez a 
végfelhasználóra háruló költségek szempontjából kedvező hatású lesz. Ez a gyakorlat egyúttal 
figyelembe veszi az erőforrás-hatékonysági elveket.

Módosítás 44
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
2006/66/EK irányelv
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 11. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„Hulladékelemek és -akkumulátorok 
eltávolítása
A tagállamok biztosítják, hogy az 
előállítók olyan módon tervezzék a 
készülékeket, hogy azokból a 
hulladékelemek és
-akkumulátorok a végfelhasználók által 
könnyen eltávolíthatók legyenek. Azon 
készülékekhez, amelyekbe elemeket vagy 
akkumulátorokat építenek, használati
utasítást kell mellékelni, amely
bemutatja azok biztonságos eltávolítását 
a végfelhasználók által, és adott esetben
tájékoztatja a végfelhasználót a beépített 
elemek vagy akkumulátorok típusáról. 
Ezeket a rendelkezéseket nem kell
alkalmazni abban az esetben, amikor 
biztonsági, teljesítményi, orvosi okokból, 
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása és a 
készülék, illetve az elem vagy 
akkumulátor folyamatos összeköttetése.”

Or. en
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Indokolás

A hulladékelemek és -akkumulátorok eltávolítására vonatkozó rendelkezéseket az elemekről és 
akkumulátorokról szóló hatályos irányelv 11. cikke tartalmazza. Bár ez alatt mindig is a 
végfelhasználó általi könnyű eltávolíthatóságot értették, így például a termékek hosszabb 
élettartama érdekében a már nem működő akkumulátorok egyszerű eltávolítását, nem minden 
társaság felel meg ennek a követelménynek (pl. egyes rendkívül népszerű okostelefonok és 
tabletek sem). Ezért kifejezetten ki kell mondani, hogy a könnyű eltávolíthatóság a 
végfelhasználó általi egyszerű eltávolíthatóságot jelenti.

Módosítás 45
Zofija Mazej Kukovič

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
2006/66/EK irányelv
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 12. cikk (7) bekezdését el kell hagyni. 4. A 12. cikk (7) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(7) Mielőtt a Bizottság javaslatot tesz a 
III. melléklet módosítására vagy 
kiegészítésére, konzultációt folytat az 
érintett érdekelt felekkel, így különösen a 
gyártókkal, gyűjtőkkel, 
újrafeldolgozókkal, hulladékkezelőkkel, 
környezetvédelmi szervezetekkel, valamint 
a fogyasztóvédelmi és munkavállalói 
szervezetekkel. Egyúttal tájékoztatja a 24. 
cikk (1) bekezdésében említett bizottságot 
e konzultáció eredményéről.”

Or. sl

Módosítás 46
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ezen irányelv 1. cikke (1) 
bekezdésének legkésőbb a hatálybalépéstől 
számított 18 hónapon belül megfeleljenek. 
E rendelkezések szövegét haladéktalanul 
közlik a Bizottsággal.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ezen irányelv 1. cikke (1) 
bekezdésének legkésőbb a hatálybalépéstől 
számított 12 hónapon belül megfeleljenek. 
E rendelkezések szövegét haladéktalanul 
közlik a Bizottsággal.

Or. en

Indokolás

A vezeték nélküli villamos kézi szerszámokba szánt akkumulátorokban lévő kadmium 
forgalomból történő minél gyorsabb kivonása, valamint a higanytartalmú gombelemek 
2014 júniusáig történő forgalomból való kivonása érdekében 18 hónapról 12 hónapra kell 
csökkenteni az irányelv rendelkezéseinek tagállamok általi átültetésére biztosított időtartamot.

Módosítás 47
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hatálybalépés Hatálybalépés és egységes szerkezetbe 
foglalás

Or. fr

Módosítás 48
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
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napon lép hatályba. napon lép hatályba. Ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított három 
hónapon belül elkészítik a 2006/66/EK 
irányelv egységes szerkezetbe foglalt 
változatát.

Or. fr


