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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve egyes veszélyes anyagok 
elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról 
(átdolgozás)
(COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Együttdöntési eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0809),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0471/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat 
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Parlament és a Tanács 
2008. november 19-i 2008/98/EK 
irányelve a hulladékkezelésre vonatkozó 
szabályozásban feltétlen elsőbbséget ad a 
megelőzésnek. Meghatározása szerint a 
megelőzés – egyebek mellett – olyan 
intézkedéseket jelent, amelyek révén az 
anyagokban és termékekben csökken az 
ártalmas összetevők mennyisége. 

Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv átdolgozását a 
hulladékokról szóló 2008. évi keretirányelv által felállított hulladék-hierarchiához 
kapcsolódóan kell elvégezni. A kötelező jellegű hulladék-hierarchia alapján a megelőzésnek 
elsődleges prioritást kell kapnia. A megelőzésbe olyan intézkedések tartoznak, amelyek révén 
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az anyagokban és termékekben csökkenthető az ártalmas összetevők mennyisége. A veszélyes 
anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv átdolgozása tehát nagy lehetőség arra, 
hogy e kötelezettséget lefordítsuk a gyakorlat nyelvére, annál is inkább, mert az elektromos és 
elektronikus berendezések továbbra is számos problémát vetnek fel a hulladékkezelés során.  

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat 
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A kadmium okozta 
környezetszennyezés elleni küzdelemre 
vonatkozó közösségi cselekvési 
programról szóló, 1988. január 25-i 
tanácsi állásfoglalás1 felszólítja a 
Bizottságot, hogy haladéktalanul 
dolgozzon ki különleges intézkedéseket 
egy ilyen programra vonatkozóan. Előírja 
továbbá az emberi egészség védelmét is, és 
egy olyan átfogó stratégia megvalósítását, 
amely különösen a kadmium használatát 
korlátozza, és ösztönzi a kadmiumot 
helyettesítő anyagokra irányuló kutatást. 
Az állásfoglalás hangsúlyozza, hogy a 
kadmiumot kizárólag azokban az 
esetekben lehet alkalmazni, amikor nem 
állnak rendelkezésre megfelelő és 
biztonságosabb helyettesítő megoldások.
1 HL C 30., 1988.2.4., 1. o.

Or. en

Indokolás

Az 1988. évi tanácsi állásfoglalásra történő hivatkozást (a veszélyes anyagok használatának 
korlátozásáról szóló jelenlegi irányelv 4. preambulumbekezdése) azért kell beilleszteni, mivel 
politikai hivatkozást jelent a kadmium okozta környezetszennyezés elleni küzdelemben.  

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat 
3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Az Európai Parlament 1996. 
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november 14-i, a hulladékgazdálkodásról 
szóló közösségi stratégia felülvizsgálatára 
vonatkozó bizottsági közleményről és a 
hulladékkezelésre vonatkozó tanácsi 
állásfoglalás tervezetéről szóló 
állásfoglalásában1 kérte a Bizottságot, 
hogy nyújtson be irányelvjavaslatokat az 
elsődleges hulladékforrások tekintetében, 
ideértve az elektromos és elektronikus 
hulladékokat is. Az Európai Parlament 
ugyanezen állásfoglalásában felkérte a 
Tanácsot és a Bizottságot, hogy 
terjesszenek be javaslatokat az olyan 
veszélyes anyagok hulladékokban való 
jelenlétének csökkentése érdekében, mint 
a klór, higany, polivinil-klorid (PVC), 
kadmium és más nehézfémek.
1 HL C 362., 1996.12.2., 241. o.

Or. en

Indokolás

Az 1996. évi parlamenti állásfoglalásra történő hivatkozást (a veszélyes anyagok 
használatának korlátozásáról szóló jelenlegi irányelv 4. preambulumbekezdése) azért kell 
beilleszteni, mivel fontos emlékeztetni arra, hogy a Parlament már 1996-ban kért a PVC-
tartalom csökkentésére irányuló konkrét intézkedéseket.  

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat 
3 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) Az Európai Parlament és a Tanács 
2004. április 29-i, a környezetben tartósan 
megmaradó szerves szennyező anyagokról 
szóló 850/EK/2004 rendelete1 emlékeztet 
rá, hogy a környezet és az emberi egészség 
védelme a környezetben tartósan 
megmaradó szerves szennyező anyagokkal 
szemben nem oldható meg megfelelő 
módon csupán tagállami szinten, mivel e 
szennyező anyagok hatása átterjed a 
határokon, s ezért közösségi szintű 
megoldásra van szükség.  Az említett 
rendelet alapján a környezetben tartósan 



PE430.424v03-00 8/59 PR\797837HU.doc

HU

megmaradó szerves szennyező anyagok –
pl. dioxin, furán – maradványait, amelyek 
az ipari gyártási folyamatok nem 
szándékos melléktermékei, a lehető 
leghamarabb azonosítani és 
mennyiségüket csökkenteni szükséges, 
kiküszöbölésük mint végső cél –
amennyiben ez lehetséges – szem előtt 
tartásával. A halogénezett égésgátló 
szereket vagy PVC-t tartalmazó 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékának hőkezelése vagy 
ellenőrizetlen ártalmatlanítása jelentős 
mértékben hozzájárulhat a dioxin- és 
furánképződéshez. 
1 HL L 158., 2004.4.30., 7. o.

Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagokról szóló irányelv átdolgozását az EU nemzetközileg vállalt arra 
vonatkozó kötelezettségeihez illeszkedve kell elvégezni, hogy – a folyamatos minimalizálás és 
amennyiben lehetséges, a végleges kiküszöbölés mint cél szem előtt tartásával – csökkenti 
dioxin- és furán összkibocsátását. Továbbra sem világos, hogy mi lesz a sorsa az elektromos 
és elektronikus berendezésekből származó nagy mennyiségű hulladéknak. A magas 
hőmérsékleten történő elégetés kivételes megoldás. Félő, hogy az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak előírásoknak nem megfelelő – uniós vagy harmadik országokban 
történő – kezelése nagy mennyiségek esetében is valós kockázat marad. A dioxin- és 
furánkibocsátás kérdését már a tervezés és az anyagválasztás szakaszában kell kezelni.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat 
3 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3e) A Bizottság által rendelt tanulmány –
mely az elektromos és elektronikus 
berendezések veszélyesanyag-tartalmát 
vizsgálta – erőteljes ajánlást tett a szerves 
bróm- és klórvegyületek fokozatos 
kivonására, mivel azokból a 
hulladékkezelési műveletek során 
potenciálisan polibrómozott és
poliklórozott dioxinok és furánok 
képződhetnek, továbbá a szelektív 
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kockázatkezelési lehetőségek között 
elsőbbséget adott a PVC kivonásának a 
PVC, annak adalékanyagai és a veszélyes 
égéstermékek kibocsátásának csökkentése 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Az Öko-Institutra a Bizottság hivatkozik a veszélyes anyagok használatának korlátozásáról 
szóló irányelv tekintetében. Az intézménynek 2005 óta mindmáig feladata megvizsgálni a 4. 
cikkben szereplő kivonások alóli valamennyi mentességi kérelmet. Ezért a 
preambulumbekezdésekben hivatkozni szükséges az Európai Bizottság jövőbeli korlátozásokra 
vonatkozó idevágó tanulmányának (Öko-Institut, „Study on hazardous substances in 
Electrical and Electronic Equipment, Not Regulated by the RoHS Directive”, 2008. október 
17. ) főbb megállapításaira.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat 
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A rendelkezésre álló adatok 
rámutatnak, hogy szükségesek az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak begyűjtésére, kezelésére, 
újrafeldolgozására és ártalmatlanítására 
vonatkozó olyan intézkedések, mint 
amelyeket a 2002/96/EK irányelv 
meghatároz, az érintett nehézfémekkel és
égésgátlókkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási problémák enyhítése 
érdekében. Az intézkedések ellenére 
azonban továbbra is az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
egy jelentős hányada marad meg az 
ártalmatlanítás jelenleg hozzáférhető 
folyamatában. Még ha az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékait 
szelektív hulladékgyűjtés keretében gyűjtik 
is össze, és adják át újrafeldolgozásra, azok 
higany-, kadmium-, ólom-, króm VI, 
valamint PBB- és PBDE-tartalma 
valószínűleg egészségügyi és környezeti 
kockázatot jelentene.

(4) A rendelkezésre álló adatok 
rámutatnak, hogy szükségesek az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak begyűjtésére, kezelésére, 
újrafeldolgozására és ártalmatlanítására 
vonatkozó olyan intézkedések, mint 
amelyeket a 2002/96/EK irányelv 
meghatároz, az érintett nehézfémekkel, a 
halogénezett égésgátlókkal, továbbá a 
PVC-vel és annak veszélyes 
lágyítószereivel kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási problémák enyhítése 
érdekében. Az intézkedések ellenére 
azonban továbbra is az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
egy jelentős hányada marad meg az 
ártalmatlanítás jelenleg hozzáférhető 
folyamatában. Még ha az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékait 
szelektív hulladékgyűjtés keretében gyűjtik 
is össze, és adják át újrafeldolgozásra, azok 
higany-, kadmium-, ólom-, króm VI, 
valamint PBB- és PBDE-tartalma 
valószínűleg egészségügyi és környezeti 
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kockázatot jelentene. Az elektromos és 
elektronikus berendezések brómozott vagy 
klórozott égésgátlókat, PVC-t és annak 
veszélyes lágyítószereit tartalmazó 
hulladékainak újrafeldolgozása nem jár 
környezeti haszonnal és nem is 
gazdaságos. Ennek megfelelően 
hőkezelésnek kell alávetni vagy meg kell 
semmisíteni őket, ami feltehetően 
kockázatokkal jár az emberi egészségre 
vagy a környezetre nézve, akár 
közvetlenül – ezen anyagok környezetbe 
történő juttatása révén –, akár közvetve, 
mivel veszélyes termékek keletkezhetnek, 
illetve az elégetés eredményeképpen 
másodlagos veszélyes hulladék képződik. 

Or. en

(Kapcsolódik a IV. mellékletet érintő módosításhoz.)

Indokolás

A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv átdolgozására vonatkozó 
bizottsági tanulmány erőteljesen ajánlja a szerves bróm- és klórvegyületek, valamint a PVC 
fokozatos kivonását, mivel ezek a hulladékkezelés számára problémát jelentenek. Az 
elektronikai ipar már jelentős lépéseket tett az „alacsony halogéntartalom” (ez a 
meghatározás szerint 900ppm alatti brómozott/klórozott égésgátlókat és PVC-t jelent) elérése 
irányában tett globális kezdeményezésével. Hasonló kezdeményezéseket tettek egyes 
háztartásigép-gyártók is. Ezeket az önkéntes kezdeményezéseket a jogalkotónak egyértelmű 
követelmények támasztásával kell bátorítania az egyenlő mozgástér létrejötte és a piaci 
biztonság kialakítása érdekében. 

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat 
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ez az irányelv kiegészíti a közösségi 
hulladékgazdálkodás szabályozását, így a 
hulladékokról szóló 2008/[...]/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet.

(8) Ez az irányelv kiegészíti a közösségi 
hulladékgazdálkodás szabályozását, így a 
hulladékokról szóló 2008/[...]/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet, továbbá a 
2006. december 18-i, a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló 1907/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletet1. 
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1 HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

Or. en

Indokolás

Külön ki kell jelenteni, hogy a veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv 
a REACH kiegészítése. A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv és a 
REACH céljai, hatálya, ütemezése és hatóköre különböznek egymástól. A veszélyes anyagok 
használatának korlátozásáról szóló irányelvet a gyorsuló ütemű hulladéktermelés sajátos 
problémáinak kezelése céljából hozták létre, míg a REACH általános szinten – nem a 
hulladékokra összpontosítva – foglalkozik a vegyi anyagokkal. A REACH egy gyermekkorát 
élő regionális jogszabály, a veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv 
pedig már globális követelményeket igyekszik felállítani. Az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékaival összefüggő főbb problémák a polimerekkel kapcsolatosak, 
amelyekkel a REACH kivételt tesz. A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló 
irányelvet tovább kell fejleszteni annak érdekében, hogy már a kiindulópontban kezelni 
lehessen az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrafeldolgozásával és a 
megsemmisítéssel járó sajátos problémákat.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat 
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A nehézfémeket, PBDE-t és PBB-t
nem tartalmazó elektromos és elektronikus 
berendezésekkel kapcsolatos műszaki 
fejlődést is figyelembe kell venni.

(11) A nehézfémeket, brómozott vagy 
klórozott égésgátlókat, PVC-t és annak 
veszélyes lágyítószereit nem tartalmazó 
elektromos és elektronikus 
berendezésekkel kapcsolatos műszaki 
fejlődést is figyelembe kell venni.

Or. en

Indokolás

Az elektronikai ipar már jelentős lépéseket tett a brómozott/klórozott égésgátlók és a PVC 
felhasználásának fokozatos kivezetése irányában tett globális kezdeményezésével. A nagyobb 
elektronikai vállalatok már egyes más termékeik vagy akár valamennyi termékük esetében is 
felhagytak ezeknek az anyagoknak a felhasználásával (pl. az új mobiltelefonok fele már 
alacsony halogéntartalmú). A fogyasztási cikkek tekintetében szinte valamennyi jelentősebb 
elektronikai vállalat kötelezettséget vállalt erre (pl. az elkövetkező egy-két évben az alacsony 
halogéntartalmú személyi számítógépek piaci részesedése meg fogja haladni a 40%-ot).  
Hasonló kezdeményezéseket tettek a múltban egyes háztartásigép-gyártók is.
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat 
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) Amennyiben rendelkezésre állnak – és 
mindenképpen rendszeres jelleggel –
tudományos bizonyítékok, akkor az 
elővigyázatosság elvének 
figyelembevételével meg kell vizsgálni a 
más veszélyes anyagokra vonatkozó 
tilalom lehetőségét és ezeknek az 
anyagoknak olyan alternatív
környezetbarát anyagokkal vagy 
technológiákkal történő helyettesítését, 
amelyek a fogyasztók számára legalább 
azonos szintű védelmet nyújtanak. Ennek 
érdekében a Bizottságnak tanulmányoznia 
kell az egyéb veszélyes anyagok káros 
hatásait és helyettesíthetőségüket –
különös tekintettel az elektromos és 
elektronikus berendezések életciklusának 
végére –, ezen irányelv rendelkezéseinek 
megerősítését célzó jogalkotási javaslatok 
rendszeres benyújtása céljából. Eközben a 
Bizottságnak figyelmet kell fordítania az 
egyéb közösségi rendelkezésekkel való 
összhangra, illetve maximális szintre kell 
emelnie a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH) szóló, 2006. 
december 18-i európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 alapján eddig elvégzett 
munkával való szinergiát. Különösen 
figyelembe kell venni a kkv-kre
esetlegesen gyakorolt hatást.

Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv első változata átfogó sikert 
hozott. Ugyanakkor csak az első lépést jelentette, ugyanis számos veszélyes anyag és 
összetevő továbbra is használatban van. A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról 
szóló irányelvet olyan valóban dinamikus folyamattá kell változtatni, amely jutalmazza a 
veszélyes anyagok használatból történő kivonását proaktívan kezdeményező vállalatokat. 
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Ennek érdekében rendszeresen át kell tekinteni az egyes veszélyes anyagok káros hatásaival 
kapcsolatos tudományos bizonyítékokat, valamint ezen anyagok helyettesíthetőségét.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat 
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Mentesség a helyettesítő megoldások 
követelménye alól akkor engedélyezhető, 
ha tudományos és műszaki szempontból a 
helyettesítés nem lehetséges, illetve ha a 
helyettesítés által okozott káros környezeti
és egészségügyi hatások várhatóan 
felülmúlják a helyettesítésből származó 
egészségügyi és környezeti előnyöket. 
Továbbá az elektromos és elektronikus 
berendezésekben a veszélyes anyagok 
helyettesítését úgy kell elvégezni, hogy az 
összeegyeztethető legyen az elektromos és 
elektronikus berendezések felhasználóinak 
egészségével és biztonságával.   
Társadalmi-gazdasági megfontolások 
akkor jöhetnek szóba, amikor a 
mentességek időtartamáról kell dönteni. 
Lehetővé kell tenni, hogy a mentesség 
lejártát kegyelmi időszak követhesse, 
amelynek révén megszerezhető legyen a 
hivatalos minősítés vagy a biztonságosabb 
helyettesítő anyagok szállítását 
hozzáigazíthassák a szükséges 
követelményekhez. Az orvostechnikai 
eszközök forgalomba hozatalához – a 
93/42/EK és a 98/79/EK irányelv 
értelmében – megfelelőségértékelési eljárás 
szükséges, s ez a tagállam illetékes 
hatóságai által kijelölt bejelentett 
szervezetek valamelyikének 
közreműködését igényelheti. Ha egy ilyen 
bejelentett szervezet igazolja, hogy az 
orvostechnikai eszközökben vagy in vitro 
orvostechnikai eszközökben való 
szándékolt felhasználás lehetséges 
helyettesítésének biztonságos volta nincs 
bizonyítva, ezt egyértelműen kedvezőtlen 
társadalmi-gazdasági, egészségügyi és 
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irányelv hatálya alá. fogyasztóbiztonsági hatásnak kell 
tekinteni.  Indokolt, hogy már az irányelv
hatálybalépésétől kezdve kérelmezni 
lehessen a hatálya alá kerülő berendezések 
mentesítését, még akkor is, ha az érintett 
berendezés csak később kerül ténylegesen 
az irányelv hatálya alá.

Or. en

Indokolás

A biztonságosabb alternatív anyagok vállalása szükségessé teheti a kezdeti befektetést. De 
miután az alternatív megoldások meggyökeresedtek és termelésük felszökött, a költségek gyors 
ütemben csökkenni fognak és egyre nagyobb haszon származik belőlük. Társadalmi-gazdasági 
megfontolások csak akkor jöhetnek szóba, amikor a mentességek időtartamáról kell dönteni. 
Annak, hogy a helyettesítő anyagok elegendő mennyiségben állnak-e rendelkezésre, nem 
szabad döntő szempontnak lennie a mentesség megadásakor, de időbeli hatálya a tilalom 
teljeskörű érvényesítésének a függvénye. A „megbízhatóságot” mint külön kritériumot nem 
szükséges bevezetni, mivel a biztonsági megfontolások már tartalmazzák.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat 
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Reagálás a bizottsági javaslat 5. cikkének (2) bekezdésére, amely a mentességek 
érvényességét az egyszerre engedélyezhető legfeljebb négyéves időszakra korlátozza.
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Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat 
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

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

Kapcsolódik a 4. cikket és a 6a. cikket érintő módosításokhoz, összefüggésben a IV. 
melléklettel.

Indokolás

A Bizottságnak csak komitológiai téren legyen szabad döntéshozatali jogkörrel rendelkezni 
(V., VI. és VIa. mellékletek). A II. mellékletet („Az I. mellékletben felsorolt kategóriákba 
tartozó termékek kötelező jegyzéke”) a javaslat szerint törölni kell, akkor viszont itt is ez 
legyen a sorsa. A III. és IV. melléklet csak együttdöntési eljárásban módosítható.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat 
1. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv a veszélyes anyagok 
elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazását 
korlátozó szabályokat határoz meg  az 
emberi egészség védelméhez, valamint az 

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

védelméhez, valamint az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
környezetvédelmi szempontból megfelelő 
hasznosításához és ártalmatlanításához 
történő hozzájárulás érdekében.

Or. en

Indokolás

A tárgynak illeszkednie kell a preambulumbekezdés tartalmához. A 4. preambulumbekezdés a 
következőket tartalmazza: „Még ha az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait 
szelektív hulladékgyűjtés keretében gyűjtik is össze és adják át újrafeldolgozásra, azok 
higany-, kadmium- [...]-tartalma valószínűleg egészségügyi és környezeti kockázatot 
jelentene”. Az 5. preambulumbekezdés pedig kimondja, hogy „az ezekkel az anyagokkal 
kapcsolatos egészségügyi és környezeti kockázatok jelentős csökkentésének leghatékonyabb
módja [...] ha ezeket az anyagokat [...] helyettesítik”.  Tehát a veszélyes anyagok fokozatos 
kivonása – túllépve a környezeti szempontból megbízható újrafelhasználáson és 
megsemmisítésen – hozzájárul a környezet mint olyan megóvásához. 

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1)  Ezt az irányelvet az I. mellékletben 
meghatározott kategóriákba besorolt 
elektromos és elektronikus berendezésekre
– ideértve a kábeleket, fogyó anyagokat és 
szerelvényeket – kell alkalmazni.

Or. en
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(Kapcsolódik a 4. cikk (6) bekezdéséhez, az 5. cikk (1) bekezdése a) pontjához, az I. 
melléklethez és a VIa. melléklethez fűzött módosításokhoz, amelyek kitágítják a hatályt.)

Indokolás
A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelvet valamennyi elektromos és 
elektronikus berendezésre alkalmazni kell, ideértve a kábeleket, fogyó anyagokat és 
szerelvényeket is. A II. melléklet nem egyértelmű: megfogalmazása szerint „kötelező jegyzék”, 
ugyanakkor a felsorolás nem teljes, hanem csupán példákkal szolgál: „gépek, beleértve...”. 
Ez nem veszi elejét a kategóriák eltérő értelmezhetőségéből adódó problémának. A II. 
mellékletet törölni kell és helyette az elektromos és elektronikus berendezések általános 
fogalmát kell használni. Az I. melléklet kategóriáit meg kell tartani és – az elektromos és 
elektronikus berendezések különböző kategóriái esetében érvényes korlátozások és időhatárok 
kezelhetősége érdekében – ki kell egészíteni őket egy olyan általános kategóriával, amelybe 
minden egyéb belefér.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés 2014. július 1-je előtt 
nem alkalmazható az I. melléklet 11. 
kategóriájában felsorolt elektromos és 
elektronikus berendezésekre.

Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv hatályának a 10 jelenlegi 
kategórián túlra történő kiterjesztése szükségessé tesz egy olyan átmeneti időszakot, amely 
alatt a gyártók mentességeket kérhetnek.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat 
2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) helyhez kötött berendezések vagy 
fuvareszközök részegységei, amelyek nem 
elektromos vagy elektronikus 
berendezések;
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Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló jelenlegi irányelv jogi szövege nem 
tartalmaz ilyen kivételt a hatály alól. Nehéz megérteni, hogy az autórádiók miért nem 
tartoznak az irányelv hatálya alá, miközben az a többi rádiókészülékre kiterjed. Ugyanakkor 
annak elkerülése érdekében, hogy az egész gépkocsi az irányelv hatálya alá kerüljön, 
világossá kell tenni, hogy az a nem elektromos vagy nem elektronikus részegységekre nem 
terjed ki.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat 
2 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló jelenlegi irányelv nem tartalmaz 
ilyen kivételt a hatály alól. Az irányelv csak a piaci forgalmazású elektromos és elektronikus 
berendezésekre vonatkozik (4. cikk (1) bekezdés). Egy ilyen kivétel zavart okozna az irányelv 

hatályának értelmezésében.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat 
3 cikk – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A gyártó meghatározásának tisztázása összhangban van a Tanácsban folyó megbeszélésekkel.
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Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) „gazdasági szereplő”: a gyártó, a 
meghatalmazott képviselő, az importőr és 
a forgalmazó;

Or. en

Indokolás

A „gazdasági szereplő” kifejezés több helyen is szerepel az irányelv szövegében. Ugyanazt a 
meghatározást célszerű használni, mint amelyet a termékek forgalomba hozatalának közös 
keretrendszeréről szóló 768/2008/EK határozat is alkalmaz.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „műszaki leírás”: a termék, a 
folyamat vagy a szolgáltatások által 
teljesítendő műszaki követelményeket 
ismertető dokumentum;

Or. en

Indokolás

A „műszaki leírás” kifejezés több helyen is szerepel az irányelv szövegében. Ugyanazt a 
meghatározást célszerű használni, mint amelyet a termékek forgalomba hozatalának közös 
keretrendszeréről szóló 768/2008/EK határozat is alkalmaz.
Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) „visszahívás”: minden olyan 
intézkedés, amelynek célja a termék 
forgalmazásának megakadályozása az 
értékesítési láncban.
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Or. en

Indokolás

A „visszahívás” kifejezés több helyen is szerepel az irányelv szövegében. Ugyanazt a 
meghatározást célszerű használni, mint amelyet a termékek forgalomba hozatalának közös 
keretrendszeréről szóló 768/2008/EK határozat is alkalmaz.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

kb) „kivonás a forgalomból”: minden 
olyan intézkedés, amelynek célja egy 
termék forgalmazásának 
megakadályozása az értékesítési láncban;

Or. en

Indokolás

A „kivonás a forgalomból” kifejezés több helyen is szerepel az irányelv szövegében. Ugyanazt 
a meghatározást célszerű használni, mint amelyet a termékek forgalomba hozatalának közös 
keretrendszeréről szóló 768/2008/EK határozat is alkalmaz.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat 
3 cikk – l pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „homogén anyag”: olyan anyag,
amelynek összetétele mindenütt egységes, 
és amely mechanikus úton nem bontható 
több anyagra, vagyis amelynek összetevőit 
elvben nem lehet mechanikus eszközökkel 
– például szétcsavarozással, vágással, 
zúzással, őrléssel vagy csiszolással –
különválasztani;

l) „homogén anyag” lehet: - olyan anyag, 
amely csupán egyetlen anyagféleségből 
áll;

- több anyagféleség kombinációja alkotja, 
amely mechanikus úton nem bontható 
több anyagra, kivéve a felületi 
bevonatokat; vagy
- felületi bevonat.
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Or. en

(Kapcsolódik a 3. cikk (la) (új) pontjához.)

Indokolás
Különbséget kell tenni a csupán egyetlen anyagféleségből álló, illetve a több, mechanikai úton 
nem különválasztható anyagféleségből álló anyagok között. A felületi bevonatokat 
önmagukban homogén anyagoknak kell tekinteni.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) „mechanikus úton bontható” azt 
jelenti, hogy a több anyagféleségből álló 
anyag mechanikai úton –
szétcsavarozással, vágással, zúzással, 
őrléssel vagy csiszolással –
szétválasztható;

Or. en

A 3. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosításhoz kapcsolódik.

Indokolás

A „mechanikus úton bontható” külön meghatározást igényel.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat 
3 cikk – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) „ipari felügyeleti és vezérlő eszközök”: 
kizárólag ipari vagy szakmai célú 
használatra kialakított felügyeleti és 
vezérlő eszközök.

„ipari felügyeleti és vezérlő eszközök”: 
kizárólag ipari célú használatra kialakított 
felügyeleti és vezérlő eszközök.

Or. en

Indokolás

A közösségi jogszabályok általában különbséget tesznek a lakossági, a szakmai célú, illetve az 
ipari használat között. A lakossági és a szakmai célú használat közötti különbségtétel minden 
tagállamban más és más. A különbségtételt tovább bonyolítja, hogy a lakossági felhasználók 
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hozzáférnek a professzionális termékekhez, és a szakmai felhasználók is folyamodhatnak a 
lakosság számára széles körben rendelkezésre álló termékekhez. A további zavar elkerülése 
céljából az ipari felügyeleti és vezérlő eszközök meghatározását a kizárólag „ipari célú 
használatra” kell szűkíteni.

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pa) „fogyó anyag”: bármiféle olyan, az 
elektromos vagy elektronikus 
berendezéssel együtt használt részegység, 
amely nélkül az elektromos vagy 
elektronikus berendezés nem képes 
rendeltetésének megfelelően működni. 

Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagok használatát korlátozó irányelv az emberi egészség védelméhez kíván 
hozzájárulni a maga szabályaival. A veszélyes összetevőket tartalmazó fogyó anyagok az 
elektromos és elektronikus berendezések használata közben károsíthatják az emberi 
egészséget és akadályozhatják az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak 
környezetbarát újrafeldolgozását és megsemmisítését. Fogyó anyagok például a 
magnószalagok, cd-k dvd-k, nyomtatópatronok és (pl. hűtőszekrény-) izzók. A veszélyes 
anyagok használatát korlátozó irányelv korlátozásait a fogyó anyagok esetében is 
érvényesíteni szükséges. Ezért van szükség a meghatározás beillesztésére.

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

pb) „szerelvények”: az elektromos és 
elektronikus berendezések azon 
részegységei, amelyek nélkül azok nem 
működhetnek.

Or. en
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Indokolás

A veszélyes anyagok használatát korlátozó irányelvnek is szólnia kell a szerelvényekről. Ezért 
van szükség a meghatározás beillesztésére.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat 
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az irányelvet a funkcionális frissítéshez vagy a képességek fokozásához felhasznált 
alkatrészekre is alkalmazni kell. A IV. mellékletben külön szakaszban kell határidőt biztosítani 
az új korlátozások alkalmazására.

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat 
4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 
következők javításához vagy 
újrahasználatához, funkcionális 
frissítéséhez vagy képességeinek 
fokozásához felhasznált 
cserealkatrészekre:

Or. en

A 4. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosításhoz kapcsolódik.

Indokolás

Ha az általános hatály kiterjed a funkcionális frissítéshez vagy a képességek fokozásához 
felhasznált alkatrészekre is, akkor ennek a megfelelő mentesség esetében is meg kell jelennie.

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 6. cikk sérelme nélkül, az 1a. 
bekezdést az I. mellékletben 
meghatározott 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10. 
kategóriákba tartozó, [...*] után 
forgalomba hozott elektromos és 
elektronikus berendezések esetében 
alkalmazni kell.

* ide a hatálybalépést követően eltelt 42 
hónap utáni aktuális dátum kerül

Or. en
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Indokolás

A halogénezett anyagok és összetevőkre vonatkozó új korlátozásokat kezdetben csak bizonyos 
kategóriákba tartozó elektromos és elektronikus berendezésekre és megfelelő átmeneti időszak 
elteltével kell alkalmazni. A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló korábbi 
irányelvhez hasonlóan az új korlátozásokat az 1–7. és a 10. kategóriára kell alkalmazni, a 
hatálybalépés után 3 és fél év elteltével. A 3. és 4. kategóriába tartozó elektromos és 
elektronikus berendezéseket forgalmazó vállalatok azon vannak, hogy a szóban forgó 
halogénezett anyagok felhasználásával legkésőbb 2012-re felhagyjanak. Tehát az egyéb 
elektromos és elektronikus berendezések gyártói is képesek lehetnek 2014-re hasonló fejlődést 
produkálni, addig pedig időt kapnak az 5. cikk szerinti mentességek alkalmazására.

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az (1a) bekezdés nem alkalmazandó 
a következők javításához vagy 
újrahasználatához, funkcionális 
frissítéséhez vagy képességeik 
fokozásához felhasznált 
cserealkatrészekre:
a) [...*] előtt forgalomba hozott 
elektromos vagy elektronikus 
berendezések;

b) korábban mentességet élvező és még a 
mentesség hatályvesztése előtt forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések.
* ide a hatálybalépést követően eltelt 42 
hónap utáni aktuális dátum kerül

Or. en

Indokolás

Az új korlátozások alkalmazása előtt forgalomba hozott elektromos és elektronikus 
berendezések cserealkatrészeire vagy a mentességet élvező és még a mentesség hatályvesztése 
előtt forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó mentességek az 
új korlátozások esetében analóg módon alkalmazandók.
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Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat 
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

(Kapcsolódik a 2. cikk (1) bekezdéséhez, az I. melléklethez és a VIa. melléklethez fűzött 
módosításokhoz, amelyek kitágítják a hatályt.)

Indokolás

A tágabb hatály bevezetéséhez egy külön mellékletre van szükség, amely lehetővé teszi a 4. 
cikk (1) bekezdése szerinti tilalom alól mentesülő alkalmazásokat azon elektromos és 
elektronikus berendezések tekintetében, amelyek jelenleg nem esnek a veszélyes anyagok 
alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv hatálya alá, mivel nem tartoznak az első tíz 
kategória egyikébe sem.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat 
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

(Kapcsolódik a veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv 6. cikkét 
módosított formában megtartó módosításhoz.)

Indokolás

A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv egyetlen célja: a veszélyes 
anyagok felhasználásának korlátozása az elektromos és elektronikus berendezésekben. Nem 
elfogadható az irányelv lényegét érintő döntéseket komitológiai eljárás keretében meghozni, 
bízva egy még meg sem határozott komitológiai módszertanban, főleg, hogy a jogalkotó 
egyértelműen arra hatalmazta fel a Bizottságot, hogy erre vonatkozó javaslatait az 
együttdöntés keretében nyújtsa be (6. cikk). Ez azt jelentené, hogy most – ellentétben a 
Bizottság tanulmányában foglalt ajánlásokkal – nem kerülnének bevezetésre új korlátozások.
Az irányelv erényeinek megtartása céljából máris új korlátozások elfogadására van szükség, 
és ezt nem szabad egy meghatározatlan jövőbeli időpontig halogatni.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az V., VI. és VIa. mellékleteknek a 
technikai és tudományos fejlődéshez való 
hozzáigazítása érdekében a Bizottság a 
következő intézkedéseket fogadhatja el:

Or. en

Indokolás

A Bizottságot elegendő arra felhatalmazni, hogy komitológiai eljárásban elfogadja a 
tudományos és műszaki fejlesztés alóli mentességeket.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a II.  melléklet minden szükséges
módosítása;

törölve

Or. en
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(Kapcsolódik a 2. cikk (1) bekezdéséhez, az I. melléklethez és a VIa. melléklethez fűzött 
módosításokhoz, amelyek kitágítják a hatályt.)

Indokolás

Ha a II. melléklet törlésre kerül, nincs szükség komitológiai úton történő módosítására sem.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A mentességek hatályát a lehető legalaposabban kell meghatározni. A tágabb hatály 
bevezetéséhez egy külön mellékletre van szükség, amely lehetővé teszi a 4. cikk (1) bekezdése 
szerinti tilalom alól mentesülő alkalmazásokat azon elektromos és elektronikus berendezések 
tekintetében, amelyek jelenleg nem esnek a veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról 
szóló irányelv hatálya alá, mivel nem tartoznak az első tíz kategória egyikébe sem.

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– nincs biztosítva a helyettesítő anyagok 
elérhetősége és megbízhatósága;

törölve

Or. en

Indokolás

A helyettesítő anyagok nem kielégítő elérhetősége nem lehet döntő kritérium a mentesség 
tekintetében. Mivel a mentességek megújíthatók, a helyettesítő anyagokat forgalmazó 
vállalatok a piaci helyzet bizonytalansága miatt esetleg nem ruháznak be a termelés 
felfuttatásába. A helyettesítő anyagok nem kielégítő elérhetősége miatt átmeneti időszakokra 
van szükség a mentesség hatályvesztése és a mentesség valóságos lejárta között annak 
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érdekében, hogy legyen idő a termelés felfuttatására. A „megbízhatóságot” mint külön 
kritériumot nem szükséges bevezetni, mivel a biztonsági megfontolások (harmadik francia 
bekezdés) már tartalmazzák.

Módosítás 39

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– a helyettesítés által okozott káros 
környezeti, egészségügyi, 
fogyasztóbiztonsági és/vagy társadalmi-
gazdasági hatások várhatóan meghaladják 
az így elért környezeti, egészségügyi és 
fogyasztóbiztonsági előnyöket, adott 
esetben az életciklus értékelése alapján;

Or. en

Indokolás

A bevezetett közösségi politika értelmében a nehézfémeket ahol csak lehet – vállalva a 
kapcsolódó költségeket és erőfeszítéseket – ki kell vonni. A társadalmi-gazdasági 
szempontokra – mint a mentességeket netán igazoló tényezőkre – való hivatkozás véget vetne 
ennek a politikának. Ráadásul ezeket a szempontokat igen nehéz elemezni és még inkább 
igazolni. Mint minden újítás, a biztonságosabb alternatívák választása beruházást igényel. De 
miután az alternatív megoldások meggyökeresedtek és a termelés felszökött, a költségek gyors 
ütemben csökkenni fognak és egyre nagyobb haszon származik belőlük. Társadalmi-gazdasági 
megfontolások csak akkor jöhetnek szóba, amikor a mentességek időtartamáról kell dönteni.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

A Bizottság csomagja jelenleg több mentességre irányuló javaslatot tartalmaz. A csomagot 
komitológiai szinten mint egészt tárgyalják meg. Ennek következményeképpen a –
tulajdonképpen egymástól teljesen független – mentességekről döntő határozatok 
összekapcsolódnak, ami politikai kockázatokhoz vagy hamis kompromisszumokhoz vezet. A 
mentességekről – és a mentességek megszüntetéséről – külön-külön, saját előnyeik alapján 
kell dönteni, nem pedig más mentességekhez kapcsolódóan.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az V., VI. és VIa. mellékletekben felsorolt 
anyagok és összetevők listájától eltekintve 
is, a gazdasági szereplőknek minden 
szükséges intézkedést meg kell tenniük 
annak érdekében, hogy a IV. mellékletben 
felsorolt, az elektromos és elektronikus 
berendezésekhez felhasznált anyagokban 
megtalálható anyagoknak való kitettséget 
mind a fogyasztók és a munkavégzők, 
mind a környezet számára a műszakilag 
és gyakorlatilag megvalósítható 
legalacsonyabb szintre csökkentsék.

Or. en

Indokolás

– Egyértelműen ki kell jelenteni, hogy a 4. cikkben említett tilalom alóli mentesség nem 
menti fel a gazdasági szereplőket azon kötelezettség alól, hogy az ezen anyagoknak való 
kitettséget a teljes életciklus során csökkentsék. Ugyanez a kötelezettség vonatkozik azokra a 
különös aggodalomra okot adó anyagokra, amelyeket a REACH alapján engedélyeztek (60. 
cikk (10) bekezdése).

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat 
5 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

összhangban elfogadott intézkedések négy 
évig terjedő, egyedileg megállapított
időtartamra szólhatnak, és megújíthatók. A
Bizottságnak a mentességek 
időtartamának megállapításakor 
figyelembe kell vennie a társadalmi-
gazdasági következményeket is. A
Bizottság a mentesség hatályvesztése előtt 
legalább hat hónappal dönt minden olyan 
megújítási kérelemről, amelyet a 
mentesítés lejárta előtt legalább 18 
hónappal nyújtottak be. Amennyiben a 
Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 
szabályozásnak megfelelő tanúsítványhoz 
kapcsolódó eljárások vagy a helyettesítő 
anyagok kielégítő elérhetőségének 
megteremtése a mentesség 
hatályvesztéséig hátralevő időtartamnál 
több időt igényelnek, a mentesség 
hatályvesztése után kegyelmi időszakot 
engedélyezhet. A kegyelmi időszak 
időtartamáról egyedileg kell határozni, és 
az nem haladhatja meg a mentesség 
hatályvesztése után számított 18 hónapot.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A gazdasági szereplőknek jogi bizonyosságra van szükségük a mentesség megújítása vagy 
annak elutasítása tekintetében. Ezért a Bizottságnak határidőt kell megállapítania határozatai 
meghozatala számára. A mentesség hatályvesztése utáni megfelelő alkalmazkodás (pl. 
tanúsítványi eljárások, helyettesítő anyagok kielégítő elérhetősége) érdekében 18 hónapig 
terjedő kegyelmi időszakot kell engedélyezhetővé tenni. Mindez legfeljebb 24 hónapig terjedő 
átmeneti időszakot jelenthet, amely a gazdasági szereplők saját megítélése szerint elegendő 
idő az alkalmazkodáshoz. Társadalmi-gazdasági megfontolások akkor jöhetnek szóba, amikor 
a mentességek időtartamáról kell dönteni.
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Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat 
5 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az V., VI. és VIa.  mellékletek
módosítása előtt a Bizottság konzultál 
többek között a gazdasági szereplőkkel, az 
újrafeldolgozó és a hulladékkezelő üzemek 
képviselőivel, a környezetvédelmi 
szervezetekkel, valamint a munkavállalók 
és fogyasztók szövetségeivel. Az e 
konzultációk eredményeképpen a 
Bizottsághoz beérkezett észrevételeket a 
nyilvánosság számára elérhetővé kell 
tenni, illetve továbbítani kell a 18. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottsághoz. A 
Bizottság a hozzá érkező információkat 
összegzi és az összegzést közzéteszi.

Or. en

Indokolás

Meg kell jelölni, hogy a Bizottság mely mellékleteket módosíthatja komitológiai úton. A 
„gazdasági szereplő” kifejezést a meghatározások változtatásaival összhangban szükséges 
használni. Az utolsó rész megismétli a veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló 
korábbi irányelv rendelkezéseit, kodifikálva az érdekeltekkel folytatott nyilvános konzultációk 
jelenlegi gyakorlatát.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat 
5 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Indokolás

A REACH és az irányelv eltérően közelíti meg a vegyi anyagokkal kapcsolatban a korlátozás 
kérdését. Ki kellene egészíteniük egymást. Ezért az V. és VI. (és VIa.) mellékletekben felsorolt 
anyagokat vagy összetevőket nem kellene mentesíteni a REACH címén megkövetelt 
engedélyezés alól.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat 
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság részletes szabályokat fogad el 
a következőkről:

A Bizottság [...*]-ig részletes szabályokat 
fogad el a következőkről:
* ide az ezen irányelv hatálybalépése után 
18 hónappal következő dátum kerül.

Or. en

Indokolás

A jogi bizonyosság gazdasági szereplők számára történő biztosítása céljából a vonatkozó 
végrehajtási intézkedéseket azon időtartamon belül kell elfogadni, amelynek lejártával az új 
rendelkezések hatályba lépnek.

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

- mentesítés kérelmezése, beleértve a 
kérelemmel együtt benyújtandó – az 
alternatívák életciklus alapján elvégzett
elemzését és megfelelő alternatíva 
elérhetősége esetén az 1907/2006/EK 
rendelet szerinti, a szabályozásnak 
megfelelő tanúsítványozáshoz szükséges 
átmeneti időszakokra és megfelelő 
alternatív anyagok kielégítő 
elérhetőségére is kiterjedő helyettesítési 
tervet is magukban foglaló – igazolható



PE430.424v03-00 34/59 PR\797837HU.doc

HU

információk alakját és jellegét, valamint 
átfogó iránymutatást is,

Or. en

Indokolás

A kérelmezőknek mentesség igénylésekor bizonyító anyagot kell felmutatniuk. A Bizottság 
által elfogadandó részletes szabályok mindenki számára azonos, értékelhető és igazolható 
dokumentáció és információk benyújtását írják elő. A kérelmezőknek átfogó iránymutatásra 
van szükségük. A mentesség hatályvesztése után – a tanúsítványi eljárásokhoz és az alternatív 
anyagok elérhetőségének biztosítása érdekében – engedélyezhető kegyelmi időszak 
bevezetésével összhangban, a mentesség iránti kérelemmel együtt a vonatkozó információkat 
is be kell nyújtani.

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

- a 4. cikk (2) bekezdése szerinti maximális 
koncentrációk betartása, egyebek mellett a 
minimális mennyiség, illetve egyedi 
szabályok meghatározásával a felületi 
bevonatok esetében. A klórozott és 
brómozott anyagok tilalmazásához 
szükséges ellenőrzési eljárásoknak a 
bróm- és/vagy klórtartalomra vonatkozó 
meglévő nemzetközi ipari standardokon 
kell alapulniuk.

Or. en

Indokolás

A minimális mennyiség bevezetése segít a maximális koncentráció megfelelőségi 
vizsgálatában. A korlátozások bevonatokra történő alkalmazása egyedi szabályokat igényel, 
és itt a kezelt felület nagysága talán megfelelőbb támpont, mint a mennyiség. Az alacsony 
halogéntartalmú elektromos és elektronikus berendezések megfelelőségi vizsgálata könnyebb 
és olcsóbb lehet, ha az első vizsgálat – bizonyos halogénezett összetevők helyett – a 
bróm/króm tartalom alapján történik. Ezt a megoldást már számos létező nemzetközi 
szabvány alkalmazza (pl. az IPC-4101 a PCB laminátumok vagy az IEC 61249 a nyomtatott 
lapok esetében).
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Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat 
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Felülvizsgálat

A Bizottság [...*] előtt felülvizsgálja az 
ezen irányelvben előírt intézkedéseket, 
szükség szerint az új tudományos 
bizonyítékok figyelembevételével. 
A Bizottságnak ezen időpontig a 4. cikk 
(1a) bekezdése szerinti 8., 9. és 11.  
kategóriába sorolt berendezésekre 
vonatkozó javaslatokat kell benyújtania.
A Bizottságnak ezen időpontig, majd azt 
követően négyévenként azt is meg kell 
vizsgálnia, hogy szükség van-e a IV. 
mellékletben szereplő, de különösen a III. 
mellékletben felsorolt anyagok, illetve 
anyagcsoportok jegyzékének a 
tudományos tények alapján és az 
elővigyázatossági elv figyelembevételével 
történő kibővítésére.
A felülvizsgálat során különös figyelmet 
kell fordítani az ilyen anyagok következő 
hatásaira: 
– az újrahasználat és újrahasznosítás
megvalósíthatósága és gazdaságossága;
– az összegyűjtéssel, újrahasználattal, 
újrafeldolgozással és a hulladékkezeléssel 
foglalkozó dolgozók halmozott kitettsége;
– ezen anyagoknak vagy a belőlük 
keletkező veszélyes termékeknek és 
másodlagos hulladékoknak a hasznosítás 
során a környezetbe történő esetleges 
kijutása, illetve ezek ártalmatlanítása, 
ideértve az EU-ban és a harmadik 
országokban nem a szabványoknak 
megfelelően végzett műveleteket is, főként 
a hőkezelési eljárásokat.
A Bizottság vizsgálja meg az ilyen 
anyagok biztonságosabb anyagokkal 
történő helyettesítésének 
megvalósíthatóságát, és az Európai 
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Parlament és a Tanács számára ezen 
időpontig, majd azt követően 
négyévenként, szükség esetén nyújtson be 
javaslatot a IV. melléklet hatályának 
kiterjesztésére.
* ide az irányelv hatálybalépését követően 
eltelt négy év utáni aktuális dátum kerül

Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv egyetlen célja: a veszélyes
anyagok felhasználásának korlátozása az elektromos és elektronikus berendezésekben. A 
veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelvet együttdöntési eljárással 
fogadták el. A jövőbeni korlátozásokról továbbra is együttdöntési eljárással kell dönteni. Az 
irányelvben a jövőbeni felülvizsgálatokra vonatkozóan egyértelmű kritériumokat kell 
lefektetni. Ezeknek többek között tartalmazniuk kell az újrahasználat és az újrahasznosítás 
gazdasági hatásait, a dolgozók ezen anyagoknak való kitettségét és azok környezetbe történő 
jutását, ideértve az átalakítás során keletkező termékeket (például dioxinokat) is, vagy az –
elégetés eredményeképpen képződő – másodlagos hulladékot. A felülvizsgálatokat négyévente 
kell elvégezni.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat 
6 b cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. cikk
A REACH-hez történő igazítás

Mivel az 1907/2006/EK rendelet az 
elektromos és elektronikus 
berendezésekben található veszélyes 
anyagok tekintetében új korlátozásokat, 
illetve egyes anyagok engedélyezésének 
megtagadását is bevezeti, ezért az irányelv 
kapcsolódó mellékleteit is ennek 
megfelelően módosítani kell. 
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló 
intézkedéseket a 18. cikk (2) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en
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Indokolás

Egy olyan mechanizmus bevezetésére van szükség, amely lehetővé teszi, hogy a REACH 
értelmében elfogadott korlátozások és engedélyezett fokozatos kivonások a veszélyes anyagok 
alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelvbe átkerüljenek.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat 
7 cikk – bevezető rész (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy:
(A módosítás következtében az egész 
cikkben megfelelő változtatásokra lesz 
szükség; a bekezdések pontokká válnak, 
és a nyelvtani szerkezetet is ennek 
megfelelően kell átalakítani.) 

Or. en

(Ugyanez érvényes a 8., 9. és 10. cikkre is.)

Indokolás

A kiigazítás a bizottsági javaslat szövegezési hibáját javítja. Egy irányelv a gazdaság 
szereplőire közvetlenül nem róhat kötelezettségeket. Csak a tagállamok számára állapíthat 
meg olyan kötelezettségeket, amelyek biztosítják, hogy a gazdaság szereplői bizonyos 
lépéseket megtegyenek.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat 
7 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A gyártók a 768/2008/EK határozat II. 
mellékletének A. moduljában leírtak 
szerint összeállítják a műszaki 
dokumentációt és végrehajtják vagy 
végrehajtatják a belső gyártásellenőrzési 
eljárást.

(2) A gyártók a 768/2008/EK határozat II. 
mellékletének A. moduljában leírtak 
szerint összeállítják a műszaki 
dokumentációt és végrehajtják vagy 
végrehajtatják a belső gyártásellenőrzési 
eljárást, amennyiben az egyedi jogszabály 
nem ír elő olyan műszaki dokumentációt 
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és belső ellenőrzési eljárást, amely 
legalább annyira szigorú, mint a 
modulban leírt eljárás.

Ha az említett eljárás során egy elektromos 
vagy elektronikus berendezésről azt 
állapítják meg, hogy megfelel az 
alkalmazandó követelményeknek, a gyártó 
EK-megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, és 
CE jelölést helyez el a szóban forgó 
berendezésen.

Ha az említett eljárások során egy 
elektromos vagy elektronikus 
berendezésről azt állapítják meg, hogy 
megfelel az alkalmazandó 
követelményeknek, a gyártó EK-
megfelelőségi nyilatkozatot állít ki, és CE 
jelölést helyez el a szóban forgó 
berendezésen.

Or. en

Indokolás

Amennyiben már van érvényben hasonló jogszabály (például az orvostechnikai eszközökre 
vonatkozóan), és ha az legalább a VII. mellékletben felsorolt elemeket tartalmazza, úgy a 
felesleges bürokrácia elkerülése érdekében e jogszabálynak megfelelően a megfelelőségi 
nyilatkozat kiadása elfogadható.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat 
7 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Ha a termékből eredő, az emberi 
egészséget, a környezetet, a hulladékok 
környezetvédelmi szempontból megfelelő 
hasznosítását és ártalmatlanítását 
veszélyeztető kockázatok miatt 
helyénvalónak tartják, a gyártók 
szúrópróbát végeznek a forgalmazott 
elektromos vagy elektronikus 
berendezésen, kivizsgálják és szükség 
esetén nyilvántartják a panaszokat, a nem 
megfelelő elektromos vagy elektronikus 
berendezéseket és a termékvisszahívásokat, 
továbbá minden ilyen intézkedésről 
tájékoztatják a forgalmazókat.

Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelvet az emberi egészséget 



PR\797837HU.doc 39/59 PE430.424v03-00

HU

vagy a környezetet veszélyeztető – egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben történő alkalmazásából eredő – kockázatoknak, különösen a berendezések 
életciklusának végén történő kezelése érdekében fogadták el. A cikk szövegének ezt tükröznie 
kell.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat 
7 cikk – 7 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A gyártók feltüntetik az elektromos 
vagy elektronikus berendezésen, vagy ha 
ez nem lehetséges, a csomagoláson vagy a 
berendezés kísérő dokumentációján a 
nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket 
vagy bejegyzett védjegyüket és azt a 
címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni 
velük. A címnek egyetlen olyan pontot kell 
megjelölnie, ahol a gyártóval kapcsolatba 
lehet lépni.

(7) A gyártók feltüntetik az elektromos 
vagy elektronikus berendezésen, vagy ha 
ez nem lehetséges, a csomagoláson vagy a 
berendezés kísérő dokumentációján a 
nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket 
vagy bejegyzett védjegyüket és azt a 
címüket, amelyen kapcsolatba lehet lépni 
velük. Ha ilyen követelményekről a
vonatkozó egyedi jogszabály már 
rendelkezik, akkor ehelyett az abban a 
jogszabályban foglalt követelményeket 
kell alkalmazni. A címnek egyetlen olyan 
pontot kell megjelölnie, ahol a gyártóval 
kapcsolatba lehet lépni.

Or. en

Indokolás

Amennyiben már van érvényben hasonló jogszabály (például az orvostechnikai eszközökre 
vonatkozóan), akkor e jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat 
7 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg vagy okkal feltételezhetik, hogy egy 
általuk forgalomba hozott elektromos vagy 
elektronikus berendezés nem felel meg a 
vonatkozó közösségi harmonizációs 
szabályozásnak, azonnal megteszik a 

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

– adott esetben – forgalomból való 
kivonásához vagy visszahívásához 
szükséges kiigazító intézkedéseket. 
Ezenkívül abban az esetben, ha az 
elektromos vagy elektronikus berendezés 
kockázatot jelent, a gyártók erről – és 
különösen a meg nem felelés és a 
meghozott kiigazító intézkedések 
részleteiről – haladéktalanul tájékoztatják 
azon tagállamok illetékes nemzeti 
hatóságait, amelyekben hozzáférhetővé 
tették a szóban forgó elektromos vagy 
elektronikus berendezést.

Or. en

Indokolás

A megfelelésre való hivatkozási pontot maga az irányelv jelenti – amely hivatkozik a 
közösségi harmonizációs jogszabályokra –, nem pedig csupán az utóbbiak. Az angol szöveg 
módosítása (a „shall” szó törlése, lásd az 50. módosítást) a magyar szöveget nem érinti. Egy 
irányelv a gazdaság szereplőire közvetlenül nem róhat kötelezettségeket. Csak a tagállamok 
számára állapíthat meg olyan kötelezettségeket, amelyek biztosítják, hogy a gazdaság 
szereplői bizonyos lépéseket megtegyenek.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat 
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden gyártó írásbeli megbízással 
meghatalmazott képviselőt nevezhet ki.

(1) Minden gyártónak lehetősége van
írásbeli megbízással kinevezni egy
meghatalmazott képviselőt.

A 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségek teljesítése és a műszaki 
dokumentáció elkészítése nem képezheti a 
meghatalmazott képviselő megbízásának 
részét

A 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségek teljesítése és a műszaki 
dokumentáció elkészítése nem képezheti a 
meghatalmazott képviselő megbízásának 
részét

Or. en

Indokolás

A szöveg az új bevezető rész (lásd az 50. módosítást) következtében változik meg.
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Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat 
8 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az EK-megfelelőségi nyilatkozat és a 
műszaki dokumentáció rendelkezésre 
tartása a nemzeti felügyelő hatóságok 
számára az elektromos és elektronikus 
berendezés utolsó darabjának a gyártó 
vagy az importőr által történő forgalomba 
hozatalát követően tíz éven keresztül;

Or. en

Indokolás

A tízéves periódus tekintetében egyértelmű kiindulópontot kell meghatározni.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat 
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Az importőrök feltüntetik az 
elektromos vagy elektronikus 
berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, a 
csomagoláson vagy a berendezés kísérő 
dokumentációján a nevüket, bejegyzett 
kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett 
védjegyüket és azt a címüket, amelyen 
kapcsolatba lehet lépni velük. Ha ilyen 
követelményekről a vonatkozó egyedi 
jogszabály már rendelkezik, akkor e 
helyett az abban a jogszabályban foglalt 
követelményeket kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Amennyiben már van érvényben hasonló jogszabály (például az orvostechnikai eszközökre 
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vonatkozóan), akkor e jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat 
9 cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha egy elektromos vagy elektronikus
berendezés kockázatai miatt azt 
helyénvalónak tartják, az importőrök – a 
fogyasztók egészségének és biztonságának 
védelmében – szúrópróbát végeznek a 
forgalmazott elektromos vagy elektronikus 
berendezésen, kivizsgálják és szükség 
esetén nyilvántartják a panaszokat, a nem 
megfelelő elektromos vagy elektronikus 
berendezéseket és a termékvisszahívásokat, 
továbbá minden ilyen intézkedésről 
tájékoztatják a forgalmazókat.

(5) Ha egy elektromos vagy elektronikus
berendezésnek az emberi egészséget, a 
környezetet, a hulladékok 
környezetvédelmi szempontból megfelelő 
hasznosítását és ártalmatlanítását 
veszélyeztető kockázatai miatt azt 
helyénvalónak tartják, az importőrök – a 
fogyasztók egészségének és biztonságának 
védelmében – szúrópróbát végeznek a 
forgalmazott elektromos vagy elektronikus 
berendezésen, kivizsgálják és szükség 
esetén nyilvántartják a panaszokat, a nem 
megfelelő elektromos vagy elektronikus 
berendezéseket és a termékvisszahívásokat, 
továbbá minden ilyen intézkedésről 
tájékoztatják a forgalmazókat.

Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelvet az emberi egészséget 
vagy a környezetet veszélyeztető – egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben történő alkalmazásából eredő – kockázatoknak, különösen a berendezések 
életciklusának végén történő kezelése érdekében fogadták el. A cikk szövegének ezt tükröznie
kell.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat 
9 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Az importőrök az elektromos és 
elektronikus berendezés utolsó 
darabjának forgalomba hozatalát 
követően tíz évig a nemzeti piacfelügyeleti 
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hatóságok kérésre hozzáférhessenek a 
műszaki dokumentációhoz.

hatóságok rendelkezésére tartják az EK-
megfelelőségi nyilatkozat egy példányát, és 
biztosítják, hogy e hatóságok kérésre 
hozzáférhessenek a műszaki 
dokumentációhoz.

Or. en

Indokolás

A tízéves periódus tekintetében egyértelmű kiindulópontot kell meghatározni.

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat 
10 cikk – 2 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A kiigazítás a bizottsági javaslat szövegezési hibáját javítja.
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Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat 
11. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden olyan importőr vagy forgalmazó, 
amely saját nevében vagy védjegye alatt 
hoz forgalomba elektromos vagy 
elektronikus berendezést, vagy egy már 
forgalomba hozott elektromos vagy 
elektronikus berendezésen olyan 
módosítást végez, amely hatással lehet 
arra, hogy az megfelel-e a vonatkozó 
követelményeknek, ezen irányelv 
alkalmazásában gyártónak tekintendő, és a 
gyártónak a 7. cikkben rögzített 
kötelezettségei terhelik.

A tagállamok biztosítják, hogy minden 
olyan importőr vagy forgalmazó, amely 
saját nevében vagy védjegye alatt hoz 
forgalomba elektromos vagy elektronikus 
berendezést, vagy egy már forgalomba 
hozott elektromos vagy elektronikus 
berendezésen olyan módosítást végez, 
amely hatással lehet arra, hogy az 
megfelel-e a vonatkozó követelményeknek, 
ezen irányelv alkalmazásában gyártónak 
tekintendő, és azt, hogy a gyártónak a 7. 
cikkben rögzített kötelezettségei terhelik.

Or. en

Indokolás

A kiigazítás a bizottsági javaslat szövegezési hibáját javítja (lásd az 50. módosítást). Egy 
irányelv a gazdaság szereplőire közvetlenül nem róhat kötelezettségeket. Csak a tagállamok 
számára állapíthat meg olyan kötelezettségeket, amelyek biztosítják, hogy a gazdaság 
szereplői bizonyos lépéseket megtegyenek.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat 
12. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden gazdasági szereplő tíz évig köteles 
kérésre átadni a piacfelügyeleti 
hatóságoknak a következők azonosító 
adatait:

A tagállamok biztosítják, hogy minden 
gazdasági szereplő tíz évig köteles kérésre 
átadni a piacfelügyeleti hatóságoknak a 
következők azonosító adatait:

Or. en

Indokolás

A kiigazítás a bizottsági javaslat szövegezési hibáját javítja (lásd a 49. módosítást). Egy 
irányelv a gazdaság szereplőire közvetlenül nem róhat kötelezettségeket. Csak a tagállamok 
számára állapíthat meg olyan kötelezettségeket, amelyek biztosítják, hogy a gazdaság 
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szereplői bizonyos lépéseket megtegyenek.

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat 
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EK-megfelelőségi nyilatkozat a VII. 
mellékletben rögzített szerkezetmintát 
követi, az ott felsorolt elemekből áll, és 
aktualizálandó.

(2) Az EK-megfelelőségi nyilatkozat a VII. 
mellékletben rögzített szerkezetmintát 
követi, az ott felsorolt elemekből áll, és 
aktualizálandó, hacsak legalább a VII.
mellékletben felsorolt elemeket magában 
foglaló megfelelőségi nyilatkozatot előíró, 
egyedi jogszabályt nem alkalmazzák. A 
jogszabályt le kell fordítani az azon 
tagállam által előírt nyelv(ek)re, amelynek 
piacán a terméket a gyártó, az importőr 
vagy a forgalmazó forgalomba hozza. 

Or. en

Indokolás

Amennyiben már van érvényben hasonló jogszabály (például az orvostechnikai eszközökre 
vonatkozóan), és ha az legalább a VII. mellékletben felsorolt elemeket tartalmazza, akkor a 
felesleges bürokrácia elkerülése érdekében e jogszabálynak megfelelően a megfelelőségi 
nyilatkozat kiadása elfogadható. Az EK-megfelelőségi nyilatkozatnak minden olyan tagország 
hivatalos nyelvén rendelkezésre kell állnia, amelyben az elektromos és elektronikus 
berendezést forgalomba hozzák vagy a berendezés piaci hozzáférhetőségét biztosították.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat 
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A CE jelölést a bejelentett szervezet 
azonosító száma követi, amennyiben ez a 
szervezet részt vesz a gyártásellenőrzési 
szakaszban.

törölve

A bejelentett szervezet azonosító számát 
vagy maga a szervezet, vagy utasításai 
alapján a gyártó vagy annak 
meghatalmazott képviselője helyezi fel.
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Or. en

Indokolás

A kiigazítás a bizottsági javaslat szövegezési hibáját javítja. Nincs a veszélyes anyagok 
alkalmazásának korlátozására kijelölt szervezet.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat 
16 cikk – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Azokról az anyagokról, összetevőkről és
elektromos és elektronikus 
berendezésekről, amelyek olyan 
harmonizált szabványokkal összhangban
lévő próbákon vagy méréseken mentek át, 
amelyek hivatkozását közzétették az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
vélelmezni kell, hogy megfelelnek az 
irányelvben előírt azon követelményeknek, 
amelyekre a szóban forgó szabványok 
vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Az előírt szintekre vonatkozó követelményeknek való megfelelést ki kellene tudni mutatni (az 
anyagok, az összetevők vagy az egész termék tekintetében). Ilyen próbák és mérések 
végzésekor a megfelelés csak akkor vélelmezhető, ha az adott alkatrész átment a 
próbán/mérésen. A szabványoknak megfelelően elvégzett próba önmagában nem jelenti 
automatikusan azt, hogy a próba sikeres volt.

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat 
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16a. cikk
A harmonizált szabványokkal szembeni 

hivatalos kifogás
1. Amennyiben egy tagállam vagy a 
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Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy 
harmonizált szabvány nem felel meg 
teljesen azoknak a jogszabályi 
követelményeknek, amelyeket meg kell 
jelenítenie, és amelyek a [4. cikkben] 
vannak meghatározva, a Bizottság vagy az 
érintett tagállam a 98/34/EK irányelv 5. 
cikke alapján létrehozott állandó bizottság 
elé terjeszti az ügyet, indoklással ellátva 
azt. A bizottság, miután konzultált a 
megfelelő európai szabványügyi 
testületekkel, haladéktalanul véleményt 
nyilvánít.
2. A bizottság véleménye alapján a 
Bizottság dönt arról, hogy közzéteszi, nem 
teszi közzé, korlátozásokkal teszi közzé, 
fenntartja, korlátozásokkal fenntartja 
vagy visszavonja a szóban forgó 
harmonizált szabványra való 
hivatkozásokat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában.
3. A Bizottság tájékoztatja az érintett 
európai szabványügyi szervezetet, és 
szükség esetén a szóban forgó 
harmonizált szabványok felülvizsgálatát 
kéri.

Or. en

Indokolás

Mindez a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről szóló 2008. július 9-i 
768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat R9. cikke szövegének szó szerinti 
átvétele. E jogi kerettel összhangban a tagállamoknak és a Bizottságnak lehetősége nyílhatna 
arra, hogy egy harmonizált szabványt hivatalosan is elutasítson.

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat 
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok legkésőbb [ezen irányelvnek 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetése után 18 hónappal] elfogadják és 
kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 

A tagállamok legkésőbb [ezen irányelvnek 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetése után 18 hónappal] elfogadják és 
kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
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szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek 
ennek az irányelvnek. E rendelkezések 
szövegét, valamint a rendelkezések és az 
irányelv közötti megfelelést bemutató 
táblázatot haladéktalanul megküldik a 
Bizottságnak.

szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek 
ennek az irányelvnek. E rendelkezések 
szövegét, valamint a rendelkezések és az 
irányelv közötti megfelelést bemutató 
táblázatot haladéktalanul megküldik a 
Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket [...]-tól/től
alkalmazzák.

Ezeket a rendelkezéseket […*]-tól/-től
alkalmazzák.
*ide az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő 
kihirdetést követően eltelt 18 hónap után esedékes 
dátumot kell beilleszteni

Or. en

Indokolás

A Bizottság nem pontosította, hogy a rendelkezéseket mikortól alkalmazzák, mivel ezt a 
döntést a jogalkotóra akarták bízni. Álláspontjuk szerint nincs szükség az intézkedések 
végrehajtásának a nemzeti jogba való átültetésére előírt határidőn túl történő elhalasztására. 
Ezért azt javasoljuk, hogy a tagállamok a rendelkezéseket az irányelv kihirdetése után 18 
hónappal alkalmazzák.

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat 
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

3. Információs technológiai és távközlési 
berendezések

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

6. Elektromos és elektronikus szerszámok

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

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

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

Or. en

Indokolás

Nehéz belátni azt, hogy a nagyméretű ipari szerszámok miért nem tartoznak az irányelv 
hatálya alá, mivel a felügyeleti és vezérlő eszközök – többek között az ipari jellegűek is –
odatartoznak. A korlátozások és az elektromos és elektronikus berendezések különböző 
kategóriáira vonatkozó megfelelő időhatárok eltérő hatályának fényében fel kellene állítani 
egy, az elektromos és elektronikus berendezéseket felvonultató listát, kiegészítve egy 
általános, minden olyan elektromos és elektronikus berendezést felölelő kategóriával, amelyet 
a jelenlegi tíz kategória nem fed le. Ez biztosítaná az alkalmazási kör kiszélesítését anélkül, 
hogy elesnénk a különböző kategóriák közötti különbségtétel lehetőségétől.

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat 
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Melléklet törölve

Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelvet valamennyi elektromos és 
elektronikus berendezésre alkalmazni kell. A II. melléklet igen zavaros: szándéka szerint 
„termékek kötelező jegyzéke”, ugyanakkor a felsorolás nem teljes, hanem csupán példákkal 
szolgál: „…gépek, beleértve a következőket is”. Ez nem oldja meg a kategóriák eltérő 
értelmezéséből adódó problémát. A II. mellékletet törölni kell és helyette az elektromos és 
elektronikus berendezések általános fogalmát kell használni.

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat 
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk (7) bekezdésében említett 
anyagok

A 6a. cikkben említett anyagok

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

5. Biszfenol A
6. A brómozott égésgátlókon kívüli szerves 
brómvegyületek
7. A klórozott égésgátlókon és 
lágyítószereken kívüli szerves 
klórvegyületek

Or. en

Indokolás

A Bizottság által megrendelt tanulmány egy sor olyan, „az elektromos és elektronikus 
berendezésekben előforduló kiemelt prioritású veszélyes anyagot” azonosított, amelyek 
„súlyos károkat okozhatnak az emberekben és a környezetben”. Ezek többek között a fenti, 1–
5. pontban felsorolt anyagok. Ezen anyagok esetében a tanulmány címkén történő jelölést 
javasolt, illetve „intézkedés jelenleg nem szükséges” megjegyzést fűzött.  A szerves bróm- és 
klórvegyületek esetében a tanulmány ezek egészének fokozatos kivonását javasolta. A 
következő felülvizsgálat során különösen a kiemelt prioritású veszélyes anyagokat, valamint 
azon szerves bróm- és klórvegyületeket kell megvizsgálni, amelyek felvételét még nem 
javasolták a IV. mellékletbe.

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat 
IV melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

Polibrómozott bifenilek (PBB) (0,1 %) Polibrómozott bifenilek (PBB) (0,1 %)

Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) Polibrómozott difenil-éterek (PBDE)
(0,1 %)
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(0,1 %)
B. rész

Brómozott égésgátlók (0,1%)

Klórozott égésgátlók (0,1%)

Polivinil-klorid (PVC) (0,1%)

Klórozott lágyítószerek (0,1%)

Bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) (0,1%)

Benzil-butilftalát (BBP) (0,1%)

Dibutil-ftalát (DBP) (0,1%)

Or. en

Indokolás

A veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv átdolgozására vonatkozó 
európai bizottsági tanulmány ajánlja a szerves bróm- és klórvegyületek, valamint a PVC 
fokozatos kivonását, mivel ezek a hulladékkezelés számára problémát jelentenek. Az 
elektronikai ipar már jelentős lépéseket tett az „alacsony halogéntartalom” (ez a 
meghatározás szerint 900ppm alatti brómozott/klórozott égésgátlókat/PVC-t jelent) elérése 
irányában tett globális kezdeményezésével. Hasonló lépéseket tettek egyes háztartásigép-
gyártók is. Ezeket az önkéntes kezdeményezéseket a jogalkotónak egyértelmű követelmények 
támasztásával kell bátorítania az azonos feltételek és a piaci biztonság kialakítása érdekében. 

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat 
V melléklet – bevezető bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ellenkező rendelkezés hiányában a 
mellékletben felsorolt alkalmazások […*]-
án/-én járnak le
* ide a hatálybalépést követően eltelt 48 hónap 
utáni aktuális dátum kerül

Or. en

Indokolás

A lejárati idő pontos dátumával kapcsolatos félreértések elkerülésére a 4. cikk (1) bekezdése 
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szerinti tilalom alól mentesülő alkalmazások lejárati idejét egyértelműen meg kell adni.

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat 
VI melléklet – bevezető bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ellenkező rendelkezés hiányában a 
mellékletben felsorolt alkalmazások a 4. 
cikk (3) bekezdésében szereplő dátumot 
követő negyedik évben járnak le.

Or. en

Indokolás
A lejárati idő pontos dátumával kapcsolatos félreértések elkerülésére a 4. cikk (1) bekezdése 
szerinti tilalom alól mentesülő alkalmazások lejárati idejét egyértelműen meg kell adni. Mivel 
a 8. és 9. kategóriában szereplő termékek különböző alkategóriái eltérő időpontokban 
kerültek az irányelvbe, a 4. cikk (3) bekezdésében szereplő dátumokat kell alapul venni.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat 
VI a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VIa. melléklet
A 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom 
alól a 11. kategória tekintetében 
mentesülő alkalmazások
Ellenkező rendelkezés hiányában a 
mellékletben felsorolt alkalmazások a 2. 
cikk (1a) bekezdésében szereplő dátumot 
követő negyedik évben járnak le.
1. Vékonyrétegű fényelektromos 
panelekben jelenlévő kadmium-tellurid 
alapú kadmium

Or. en

Indokolás

A tágabb hatály bevezetéséhez egy külön mellékletre van szükség, amely lehetővé teszi a 4. 
cikk (1) bekezdése szerinti tilalom alól mentesülő alkalmazásokat azon elektromos és 
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elektronikus berendezések tekintetében, amelyek jelenleg nem esnek a veszélyes anyagok 
alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv hatálya alá, mivel nem tartoznak az első tíz 
kategória egyikébe sem. A kadmium-tellurid alapú vékonyrétegű fényelektromos elemeknek 
mentességet kellene biztosítani, mivel a helyettesítés a haszonnál (nincs kadmium-
felhasználás) több negatív hatással (több energiát igénylő, technológiailag kevésbé fejlett 
megoldások) jár.

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat 
VII melléklet – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6) Adott esetben hivatkozás az 
alkalmazásra került vonatkozó harmonizált 
szabványokra, illetőleg azokra a műszaki 
előírásokra, amelyekre nézve a 
megfelelésről nyilatkoznak:

6) Adott esetben hivatkozás az 
alkalmazásra került vonatkozó harmonizált 
szabványokra, illetőleg azokra a műszaki 
előírásokra, amelyekre nézve a 
megfelelésről nyilatkoznak:

Or. en

Indokolás

Ez a „műszaki előírás” fogalmának bevezetéséhez történő igazítás.

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat 
VII melléklet – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A javítás a bizottsági javaslat szövegezési hibáját javítja. Nincs a veszélyes anyagok 
alkalmazásának korlátozására kijelölt szervezet.
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INDOKOLÁS

„Egyes piacvezető vállalatok önkéntesen egy lépéssel továbbvitték a folyamatot a 
brómozott és klórozott szerves anyagok fokozatos kivonása irányába, de ez nem 
elegendő az értékesítési lánc problémáinak megoldására. Úgy véljük, hogy csakis 
a jogalkotás révén lehet elérni, hogy a veszélyes anyagokat fokozatosan kivonják 
a teljes értékesítési láncból, illetve azt, hogy csak veszélyes anyagoktól mentes 
termékek készüljenek. Az elővigyázatosság elve alapján, valamint annak 
érdekében, hogy eleget tegyen vállalati felelősségének, az Acer proaktív módon 
támogatja majd a veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló második 
irányelvet valamennyi klórozott/brómozott szerves vegyi anyag betiltása 
tekintetében.”

„Acer Environment Progress” - Halogénmentes termékek1

1. Háttér

A Bizottság szerint évente csak az EU-ban 9,3 millió tonnára tehető az eladott elektromos és 
elektronikus berendezések mennyisége, aminek legnagyobb része háztartási nagygép, 
valamint információs technológiai és távközlési berendezés. Az elektromos és elektronikus 
eszközök piacának bővülésével és az innovációs ciklus lerövidülésével a berendezések egyre 
nagyobb ütemben cserélődnek, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai 
jelentik tehát a leggyorsabb ütemben növekvő hulladékáramot. Az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékai 2020-ra a becslések szerint 12,3 millió tonnát tesznek 
majd ki.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai összetett hulladékáramot alkotnak, 
amely számos veszélyes anyagot tartalmaz. Ezek az anyagok vagy átalakulási termékeik a 
környezetbe kerülhetnek, és – különösen ha nem megfelelő a hulladékkezelés – az emberi 
egészséget is károsíthatják. Az emberi egészségre és a környezetre nézve fennálló kockázatot 
tovább növeli a fejlődő országokban alkalmazott, a normáknak nem megfelelően végzett 
újrafeldolgozási és ártalmatlanítási tevékenység.

A Szerződés 174. cikkének (2) bekezdése szerint a környezeti károkat elsődlegesen azok 
forrásánál kell elhárítani. A hulladékokról szóló keretirányelvben a hulladék-hierarchia a 
megelőzést tekinti elsődleges prioritásnak, ami többek között azt jelenti, hogy olyan 
intézkedéseket kell hozni a hulladékkeletkezés megelőzésére, amelyek csökkentik a káros 
anyagok jelenlétét a különféle anyagokban és termékekben.

A 2000-ben előterjesztett javaslat alapján 2003-ban elfogadott, a veszélyes anyagok 
                                               
1 http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability_main04-3.htm
Az Acer-csoport négy márkát gyárt: Acer, Gateway, Packard Bell és eMachines. A világ harmadik legnagyobb 
vállalata a PC-gyártók között, illetve második a noteszgépek gyártása terén. A cég 2008-as bevétele elérte a 
16,65 milliárd dollárt.
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alkalmazását korlátozó irányelv arra törekedett, hogy elérje a veszélyes anyagok egy első 
csoportjának (bizonyos nehézfémek és a brómozott égésgátló szerek két csoportja) fokozatos 
kivonását az elektromos vagy elektronikus berendezésekből. Ennek következtében több mint 
100 000 tonnával csökkent ezen anyagok felhasználása, vagyis ennyivel kevesebb ilyen anyag 
juthat potenciálisan a környezetbe. 

A veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv fontos eszköz nem csak egy európai, 
hanem a gyártókra vonatkozó globális norma kialakításában. Nem akadályozta meg az új 
termékek folyamatos fejlesztését, hanem – épp ellenkezőleg – azt eredményezte, hogy a 
termékeket az irányelvet figyelembe véve tervezték újra. Sok vállalat további előrelépést tett a 
halogéntartalmú vegyületek használatának fokozatos megszüntetése terén.

2. Kulcsfontosságú kérdések

Az átdolgozás fontos lehetőséget teremt a folyamat továbbvitelére. Az előadó a javasolt új 
korlátozások magyarázatára fog összpontosítani, amelyeket külön kértek a 2009. november 4-
i bizottsági vitán. 

Az egyéb fontos kérdéseket, például:
- a hatály kitágítását (2. cikk),
- a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv és a REACH közötti 

különbségtételt ((8) preambulumbekezdés és 4. cikk (7) bekezdés), 
- a mentesítési kritériumok módosításait (5. cikk (1) bekezdés),
- a mentességi/kegyelmi időszakkal kapcsolatos döntéshozatal kritériumait (5. cikk (2) 

bekezdés),
- a jövőbeni korlátozásokra a komitológia helyett alkalmazandó együttdöntést (6. cikk)

kellően magyarázni kell a vonatkozó módosításokhoz fűzött indokolásokban. 

A helyzet további értékelését követően 2010 januárjában születnek majd a nanoanyagokra 
vonatkozó külön javaslatok.

2. Új korlátozások

Az elektromos vagy elektronikus berendezésekben található veszélyes anyagok problémájára, 
különösen a hulladékkezelés tekintetében, a veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelv 
első változata nem hozott megoldást. Ez a társjogalkotó számára már 2003-ban világos volt. A 
veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelv 6. cikke kimondottan kötelezi a Bizottságot 
arra, hogy vizsgálja meg az elektromos vagy elektronikus berendezésekben felhasznált egyéb 
veszélyes anyagok helyettesítésének megvalósíthatóságát, illetve hogy szükség esetén tegyen 
javaslatot a 4. cikk hatályának kiterjesztésére. 

a) Bizonyíték a halogénezett égésgátlók és a PVC negatív hatására

A Bizottság egyéb veszélyes anyagokat is tanulmányozott. Felkérte az Öko-Institutot, hogy 
foglalkozzon a veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelvben még nem szabályozott 
anyagokkal annak érdekében, hogy ki lehessen választani az irányelv hatálya alá esetlegesen 
felveendő anyagokat, értékelni lehessen azok helyettesítő anyagait, valamint politikai 
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alternatívákat lehessen kínálni valamennyi ilyen anyag vonatkozásában1. Az Öko-Institut a 
Bizottság megbízásából 2005 óta végzi az irányelv 4. cikke alóli mentességek áttekintését, 
ezért az irányelv korlátozásait illetően hivatkozási hatóságnak tekinthető.

Halogénezett égésgátlók

A tanulmány a következőt jelenti ki: 

„e tanulmány a szerves bróm- és klórvegyületek csoportját vizsgálta, és a szerzők 
határozottan javasolják ezen anyagok fokozatos kivonását az elektromos vagy 
elektronikus berendezésekből.”

Ennek fő okai a következők: 
- ellenőrizetlen (véletlen következtében kialakuló) tűz esetén, alacsony hőmérsékleten 

történő együttes égés esetén, valamint nem megfelelően működő égetőművekben 
dioxinokat és furánokat képezhetnek,  

- a dioxinok és furánok, valamint egyéb veszélyes égéstermékek kialakulását csak fejlett 
megsemmisítési technológiák alkalmazásával lehet megakadályozni.

Ilyen fejlett technológiák azonban még az uniós tagállamokban sem állnak mindenhol 
rendelkezésre, és még kevésbé léteznek a fejlődő országokban. Ahol mégis rendelkezésre 
állnak, ott sem követelmény a használatuk az ilyen hulladékok esetén.

A fokozatos kivonás további okait az elektromos és elektronikus berendezésekről és a 
veszélyes anyagok korlátozásáról szóló irányelvről szóló, 2000. június 13-i bizottsági 
javaslat2 indokolásában találjuk: 

„Az elektromos és elektronikus berendezésekben található halogénezett anyagok, 
különösen a brómozott égésgátlók szintén aggodalomra adnak okot a műanyagok 
újrahasznosítása során. Mivel fennáll a dioxinok és furánok képződésének 
kockázata, az újrafeldolgozók általában tartózkodnak az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó, égésgátlóval kezelt műanyagok 
újrafeldolgozásától. Az égésgátlót tartalmazó műanyagok megfelelő 
azonosításának hiányában, és mivel ezeket a műanyagokat nehéz 
megkülönböztetni a közönséges műanyagoktól, a legtöbb újrafeldolgozó nem 
dolgozza fel az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
műanyagokat.” 

A halogénezett égésgátlók használata közvetlenül akadályozza az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó valamennyi műanyag újrafeldolgozását.

A fenti problémákat nem oldotta meg a brómozott égésgátlók két csoportjának (PBDE és 
PBB) eddig megvalósított fokozatos kivonása. 

PVC

                                               
1  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/hazardous_substances_report.pdf
2 COM(2000) 347 végleges
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A Bizottság tanulmánya az alábbi javaslatot tartalmazza: 

„A PVC fokozatos kivonását prioritásnak kell tekinteni a szelektív 
kockázatkezelési intézkedések során annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen 
a kibocsátott PVC, PVC-adalékanyag, valamint az ezekből származó veszélyes 
égéstermékek mennyiségét.”

A PVC-hulladék problémáit öt tanulmány alapján már 2000-ben alaposan dokumentálta az 
Európai Bizottság. Az eredményekre a 2000. évi javaslat indoklása konkrétan hivatkozott: 

Az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék jelentős 
mennyiségű PVC-t tartalmaz1. Megalapozottan bizonyítható, hogy a PVC nem 
alkalmas égetésre, főként az elégetése során keletkező füstgáz maradékanyagok 
mennyisége és veszélyessége miatt2. Ezen túlmenően széles körben elismerik, hogy 
a PVC-hulladék lerakása következtében lágyítók, főként ftalátok szabadulnak fel3. 
Meg kell jegyezni azt is, hogy jelenleg a PVC-hulladék, és különösen az 
elektromos és elektronikus berendezésekből származó PVC-hulladék igen kis 
hányadát hasznosítják újra4.

A PVC-vel kapcsolatos bizonyítékok sajnos túlságosan későn érkeztek be ahhoz, hogy azokat 
figyelembe lehessen venni a veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló 
irányelvben. A probléma azonban még mindig fennáll, most megoldást kell találni rá!

b) A gyártók által tett lépések

Az elektronikai ipar már 2003-ban megértette a halogénezett anyagok összessége által okozott 
problémákat. A nagyobb vállalatok egyedileg tettek lépéseket az alacsony halogén-
felhasználásra való átállás (vagyis a halogénezett égésgátlók és a PVC kivonása) érdekében5. 
Immár igen előrehaladott globális kezdeményezés szolgálja ezt a célt6. A Greenpeace szerint 
az ilyen termékek piaci részaránya a mobiltelefonok esetében már 50% (Nokia, Sony Ericsson 
és Apple), és az új PC-k esetében egy-két éven belül várhatóan meghaladja a 40%-ot (Acer és 
HP). A kezdeményezés kiterjed az értékesítési láncra (például a műanyag alkatrészek 
beszállítóira) is, ami idővel más típusú elektromos és elektronikus berendezések gyártóira is 
kihat majd.

                                               
1 Rohr úr szerint (Umwelt Wirschaftsforum, No 1, 1992.) az elektromos és elektronikus berendezésekben 
felhasznált műanyag több mint 20%-a PVC.
2 „A PVC környezeti szempontjai” (Koppenhága, 1996., a dán Környezetvédelmi Ügynökség 
dokumentuma); a Holland Királyság PVC-vel kapcsolatos álláspontja (Hága, 1997., a holland Lakásügyi, 
Területrendezési és Környezetvédelmi Minisztérium dokumentuma). A PVC hatása az égetésekor keletkező 
füstgáz maradékanyagok mennyiségére és veszélyességére (a DG ENV számára készített jelentés, Bertin 
Technologies, 2000.).
3 A PVC viselkedés a hulladéklerakókban (a DG ENV számára készített jelentés, Argus, a rostocki 
egyetemmel közösen, 1999.).
4 Prognos, a DG XI számára készített tanulmány, a PVC-hulladékok mechanikus újrahasznosítása, 2000. 
január.
5 http://www.greenpeace.org/international/campaigns/toxics/electronics/how-the-companies-line-up
6 http://thor.inemi.org/webdownload/newsroom/Presentations/NEPCON_China_2009/HFR-
Free_Conversion.pdf
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Amennyiben a rendkívül összetett termékeket gyártó elektronikai ipar képes az elkövetkező 
néhány évben átállni az alacsony halogén-felhasználásra, ugyanez nem jelenthet majd gondot 
például a háztartási gépek gyorsan reagáló ágazatának sem. Az Electrolux például 
Svédországban PVC-mentes hűtőszekrényeket kínál1. 

Ha az ilyen lépéseket a tervezési fázisban teszik meg, az a gyártók szerint nem jár járulékos 
költségekkel. A társadalom számára azonban jelentős költségeket lehet megtakarítani az 
egészségkárosodás és környezetszennyezés csökkentése révén. Az igazi siker érdekében 
viszont a gazdasági szereplőknek stabilitásra van szükségük, amit legjobban egy világos 
jogalkotási keret tud nyújtani.

c) Bizonyíték a helyettesítő anyagokat illetően

Halogénezett égésgátlók
A Bizottság szerint a rendelkezésre álló adatok nem teszik lehetővé a halogénezett 
égésgátlókra vonatkozó további korlátozások bevezetését. Kijelentik ugyanakkor, hogy van 
bizonyos mennyiségű információ a helyettesítő anyagokról, és hogy azokra bizonyos 
veszélyek nem jellemzők (pezisztencia, biológiai felhalmozódás vagy toxicitás a 
halogénmentes égésgátlók esetében)2.

Éveken keresztül ugyanilyen ellentmondás jellemezte a dekaBDE kérdését is. Miután 
figyelmen kívül hagyta a biztonságosabb helyettesítő anyagok létezését, a Bizottság egy 2007. 
évi tanulmányban kénytelen volt elismerni, hogy léteznek a piacon helyettesítő anyagok, és 
hogy a szakirodalmi adatok szerint legalább némelyik helyettesítő anyag potenciálisan 
káros környezeti és humán egészségi hatásai minimálisak lehetnek.3

Ennek következtében, a dekaBDE ügyében a Bizottság úgy vélekedik, hogy az anyag 
„toxicitását és más tiltott anyagokká történő lebomlását illetően továbbra is fennálló 
bizonytalanságok, valamint a helyettesítő anyagok kereskedelemben való fellelhetősége 
indokolja ezen anyag tilalmának fenntartását”4.

Nehéz megérteni, hogy ugyanaz az elemzés miért vezet tilalomhoz az egyik esetben 
(dekaBDE), és a tilalom hiányához a másikban (más halogénezett égésgátlók).

PVC
Hatástanulmányában a Bizottság nem kérdőjelezi meg, hogy rendelkezésre állnak a PVC 
biztonságosabb helyettesítő anyagai, hanem csak a költségek kérdését veti fel. Ha a PVC 
közvetett költségeit a termék árába integrálnák, a PVC drágasága lehetetlenné tenné a 
felhasználást. Az a tény, hogy a PVC olcsó, nem lehet érv a helyettesítése ellen, hiszen 
jelentős közvetett költségeket okoz a PVC-hulladék kezelése kapcsán jelentkező számos jól 
dokumentálható probléma révén. 

                                               
1 http://www.electrolux.se/node38.aspx?productID=18360
2 A hulladék-irányelv átdolgozásáról szóló bizottsági hatásvizsgálat, SEC(2008)2930

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0413:EN:NOT
3 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/documents/Existing-
Chemicals/Review_on_production_process_of_decaBDE.pdf
4 A hulladék-irányelv átdolgozásáról szóló bizottsági hatásvizsgálat, SEC(2008)2930
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3. Összegzés

A megelőzés hasznosabb, mint a gyógykezelés. Jobb a környezeti problémákat a forrásuknál 
kezelni, ahogyan azt a Szerződés is prioritásként írja elő, és ahogyan azt a hulladékokról szóló 
keretirányelv is teszi.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy 
a) a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelvről és a halogénezett égésgátlókról 
szóló bizottsági tanulmányok, 
b) a gazdasági szereplők által tett lépések, és 
c) a helyettesítő anyagokkal kapcsolatos információk alapján 
fokozatosan vonják ki a brómozott és klórozott égésgátlókat, valamint a PVC-t és veszélyes 
adalékanyagait.


