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***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)
(COM(2008)0810 – C7-0472/2008 – 2008/0241(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0810),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C6-0472/2008),

– tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „a Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt 
hatásairól” szóló bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 
192. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

– tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

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;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, és 
a tagállamok parlamentjeinek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ez az irányelv kiterjed valamennyi (10) Ez az irányelv kiterjed valamennyi 
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magán- és szakmai használatra szánt 
elektromos és elektronikus berendezésre.
Ezt az irányelvet az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékaival 
érintkezésbe kerülő személyek védelmét 
szolgáló biztonsági és egészségügyi 
előírásokról szóló közösségi jogszabályok, 
valamint a vonatkozó közösségi 
hulladékkezelési jogszabályok, különösen 
az elemekről és akkumulátorokról, 
valamint a hulladékelemekről és -
akkumulátorokról szóló, 2006. szeptember 
6-i 2006/66/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv  sérelme nélkül, illetve a 
terméktervezésre vonatkozó közösségi 
rendelkezések, különösen az 
energiafelhasználó termékek 
környezetbarát tervezésére vonatkozó 
követelmények megállapításának 
kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, 
illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról szóló 2005/32/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv sérelme 
nélkül kell alkalmazni.

magán- és szakmai használatra szánt 
elektromos és elektronikus berendezésre.
Ezt az irányelvet az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékaival 
érintkezésbe kerülő személyek védelmét 
szolgáló biztonsági és egészségügyi 
előírásokról szóló közösségi jogszabályok, 
valamint a vonatkozó közösségi 
hulladékkezelési jogszabályok, különösen 
az elemekről és akkumulátorokról, 
valamint a hulladékelemekről és -
akkumulátorokról szóló, 2006. szeptember 
6-i 2006/66/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv  sérelme nélkül, illetve a 
terméktervezésre vonatkozó közösségi 
rendelkezések, különösen az 
energiafelhasználó termékek 
környezetbarát tervezésére vonatkozó 
követelmények megállapításának 
kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, 
illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról szóló 2005/32/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv sérelme 
nélkül kell alkalmazni. Az irányelv hatálya 
alól ki kell zárni többek között a helyhez 
kötött, nagyméretű ipari létesítményeket, 
mivel ezeket helyhez kötötten telepítik és 
tartósan egy helyen üzemeltetik, 
szakemberek építik fel és bontják el, és így 
szabályozott hulladékáramról van szó. Az 
irányelv hatálya alól ki kell zárni továbbá 
a fotovoltaikus modulokat, amelyeket 
szintén szakemberek szerelnek fel és 
távolítanak el, és amelyek jelentősen 
hozzájárulnak a megújuló energiákra 
vonatkozó cél eléréséhez és egyben a 
CO2-kibocsátás csökkentéséhez. Ezen 
túlmenően a napenergia-ágazat egy 
önkéntes környezetvédelmi megállapodást 
kötött, amelynek célja a fotovoltaikus 
modulok 85%-ának újrafeldolgozása. A 
Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy ez 
a megállapodás megfelelő eredményeket 
ér-e el, és adott esetben egy jelentés 
alapján az irányelv hatályát ki kell 
terjesztenie a fotovoltaikus modulokra. 
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Or. de

Indokolás

Mind a helyhez kötött berendezések, mind a fotovoltaikus modulok szabályozott 
hulladékáramok, amelyek esetén nem áll fenn a nem szelektív és kezelés nélküli 
ártalmatlanítás kockázata.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Közösség által előirányzott védelmi 
színvonal és a harmonizált környezeti 
célok elérése érdekében a tagállamok 
megfelelő intézkedéseket fogadnak el 
annak érdekében, hogy minimálisra 
csökkentsék az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak szelektálatlan 
települési hulladékként történő 
ártalmatlanítását, és hogy magas szinten 
megvalósuljon az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
szelektív gyűjtése. Annak biztosítására, 
hogy a tagállamok hatékony begyűjtési 
rendszerek kialakítására törekedjenek, elő 
kell írni a számukra, hogy magas arányt 
érjenek el az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak begyűjtése 
terén, különösen az ózonlebontó anyagokat 
és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat 
tartalmazó hűtő- és fagyasztóberendezések 
tekintetében, amelyek környezeti hatása 
jelentős, illetve különös tekintettel a 
2037/2000/EK és a 842/2006/EK 
rendeletben foglalt kötelezettségekre . A 
hatásvizsgálat tanúsága szerint a piaci 
forgalomba hozott elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
65%-át már ma is szelektíven gyűjtik, de 
ezek több mint felénél fennáll a veszélye a 
szabálytalan kezelésnek vagy az illegális 
kivitelnek, amely egyúttal értékes 
másodlagos nyersanyagok elvesztéséhez és 

(14) A Közösség által előirányzott védelmi 
színvonal és a harmonizált környezeti 
célok elérése érdekében a tagállamok 
megfelelő intézkedéseket fogadnak el 
annak érdekében, hogy minimálisra 
csökkentsék az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak szelektálatlan 
települési hulladékként történő 
ártalmatlanítását, és hogy magas szinten 
megvalósuljon az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
szelektív gyűjtése. Annak biztosítására, 
hogy a tagállamok hatékony begyűjtési 
rendszerek kialakítására törekedjenek, elő 
kell írni a számukra, hogy magas arányt 
érjenek el az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak begyűjtése 
terén, különösen az ózonlebontó anyagokat 
és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat 
tartalmazó hűtő- és fagyasztóberendezések 
tekintetében, amelyek környezeti hatása 
jelentős, illetve különös tekintettel a 
2037/2000/EK és a 842/2006/EK 
rendeletben foglalt kötelezettségekre . A 
hatásvizsgálat tanúsága szerint a piaci 
forgalomba hozott elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
65%-át már ma is szelektíven gyűjtik, de 
ezek több mint felénél fennáll a veszélye a 
szabálytalan kezelésnek vagy az illegális 
kivitelnek, amely egyúttal értékes 
másodlagos nyersanyagok elvesztéséhez és 
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a természeti környezet pusztulásához vezet.
Ennek elkerülése érdekében ambiciózus 
célkitűzésekre van szükség a 
hulladékgyűjtés terén.

a természeti környezet pusztulásához vezet.
Ennek elkerülése érdekében ambiciózus 
célkitűzésekre van szükség a 
hulladékgyűjtés terén. Ezen túlmenően 
alapvető jelentőségű, hogy a tagállamok 
gondoskodjanak az irányelv nyomon 
követéséről és hatékony végrehajtásáról; 
ez érinti különösen az EU-ból kivitt, 
használt elektromos és elektronikus 
berendezések ellenőrzését is.

Or. de

Indokolás

A berendezések illegális szállítása ellen csak az e területen kizárólagosan illetékes tagállamok 
hatékony ellenőrző intézkedéseivel lehet fellépni. 

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az elektromos és elektronikus 
berendezéseket magáncélokra használók 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékait legalább 
költségmentesen visszajuttathassák. A 
gyártóknak finanszírozniuk kell a 
begyűjtést, valamint az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
kezelését, hasznosítását és 
ártalmatlanítását. A tagállamoknak 
indokolt ösztönözni a gyártókat arra, hogy
azok teljes mértékben vállalják fel az 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből keletkező hulladékok 
begyűjtésével járó kötelezettségeket, 
különös tekintettel a hulladéklánc minden 
elemének, így a magánháztartásból 
származó hulladékok gyűjtésének 
finanszírozására is, így elkerülhető az 
elektromos és elektronikus berendezések 
szelektíven összegyűjtött hulladékainak a 
kívánatostól elmaradó kezelése vagy 

(19) Az elektromos és elektronikus 
berendezéseket magáncélokra használók 
számára lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékait legalább 
költségmentesen visszajuttathassák. A 
gyártóknak ezért finanszírozniuk kell a 
begyűjtést, valamint az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
kezelését, hasznosítását és 
ártalmatlanítását. Az elektromos és 
elektronikus berendezések szelektíven 
összegyűjtött hulladékainak a kívánatostól 
elmaradó kezelését vagy illegális kivitelét 
elkerülendő a tagállamoknak az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékaival foglalkozó valamennyi 
érdekelt felet arra kell ösztönözniük, hogy 
járuljanak hozzá az irányelv 
célkitűzésének megvalósításához. Annak 
érdekében, hogy a gyűjtéssel járó 
pénzügyi terhek a „szennyező fizet” 
elvének megfelelően átkerüljenek az 
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illegális kivitele, a gyártói finanszírozásra 
nézve egységes piaci követelmények 
érvényesülnek az Európai Unió 
egészében, a gyűjtéssel járó pénzügyi 
terhek pedig a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően átkerülnek az általános 
adófizetőkről az elektromos és 
elektronikus berendezések fogyasztóira. A 
gyártói felelősség elvének magas fokú 
érvényesítése érdekében a gyártók 
felelősek a saját termékeikből származó 
hulladék kezelésének finanszírozásáért.
Választási lehetőséget kell biztosítani a 
gyártó számára, hogy önállóan tegyen 
eleget ennek a kötelezettségnek, vagy 
valamely közös rendszerhez csatlakozzon.
A gyártóknak termékeik forgalomba 
hozatalakor pénzügyi garanciát kell 
nyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy nem 
hárítják át a társadalomra, illetve a többi 
gyártóra az azon termékekből származó 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai kezelésének költségeit, amely 
termékek vonatkozásában minden 
tevékenységüket megszüntették. A 
korábban keletkezett hulladék kezelése 
finanszírozásának felelősségét az összes 
jelenlegi gyártónak közösen kell viselnie 
olyan kollektív finanszírozási rendszerek 
keretében, amelyekhez a költségek 
felmerülésekor a piacon jelen lévő 
valamennyi gyártó arányosan járul hozzá.
A kollektív finanszírozási rendszereknek 
nem lehet olyan hatásuk, hogy kizárják a 
piaci rés betöltésére hivatott termékek 
gyártóit, a kis mennyiségeket előállító 
gyártókat, az importőröket és a piacra 
újonnan belépőket.

általános adófizetőkről az elektromos és 
elektronikus berendezések fogyasztóira, a
tagállamoknak indokolt ösztönözni a 
gyártókat arra, hogy az összes elektromos 
és elektronikus berendezésekből keletkező
hulladékot kezeljék. A fogyasztók 
felelőssége, hogy azokat az elektromos és 
elektronikus berendezéseket, amelyeknek 
lejárt a hasznos élettartama, eljuttassák a
gyűjtőhelyekre, és így lehetséges legyen a 
szabályos kezelés. A gyártói felelősség 
elvének magas fokú érvényesítése 
érdekében a gyártók felelősek a saját 
termékeikből származó hulladék 
kezelésének finanszírozásáért. Választási 
lehetőséget kell biztosítani a gyártó 
számára, hogy önállóan tegyen eleget 
ennek a kötelezettségnek, vagy valamely 
közös rendszerhez csatlakozzon. A 
gyártóknak termékeik forgalomba 
hozatalakor pénzügyi garanciát kell 
nyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy nem 
hárítják át a társadalomra, illetve a többi 
gyártóra az azon termékekből származó 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai kezelésének költségeit, amely 
termékek vonatkozásában minden 
tevékenységüket megszüntették. A 
korábban keletkezett hulladék kezelése 
finanszírozásának felelősségét az összes 
jelenlegi gyártónak közösen kell viselnie 
olyan kollektív finanszírozási rendszerek 
keretében, amelyekhez a költségek 
felmerülésekor a piacon jelen lévő 
valamennyi gyártó arányosan járul hozzá.
A kollektív finanszírozási rendszereknek 
nem lehet olyan hatásuk, hogy kizárják a 
piaci rés betöltésére hivatott termékek 
gyártóit, a kis mennyiségeket előállító 
gyártókat, az importőröket és a piacra 
újonnan belépőket.

Or. de

Indokolás

Továbbra is a meglévő és bevált infrastruktúrák segítségével kell biztosítani az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak begyűjtését. A háznál történő begyűjtés 
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finanszírozása nem befolyásolja a berendezések kialakítását, sem egyéb ökológiai előnyökkel 
nem jár, és a tehermegosztás átalakítása nem szavatolja a nagyobb begyűjtési arányt. Nem 
hagyható figyelmen kívül a fogyasztónak az a felelőssége sem, hogy részt vegyen az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szabályszerű ártalmatlanításában.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A gyártóknak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a vásárlókat az új 
termékek eladásakor önkéntes alapon 
tájékoztathassák az elektromos és 
elektronikus berendezésekből keletkezett 
hulladék környezetvédelmi szempontból 
megfelelő összegyűjtésének, kezelésének 
és ártalmatlanításának költségeiről.
Mindez összhangban áll a fenntartható 
fogyasztási, termelési és iparpolitikai 
cselekvési tervről szóló bizottsági 
közleményben foglaltakkal, különösen a 
tudatosabb fogyasztás és a zöld 
közbeszerzés tekintetében.

törölve

Or. de

Indokolás

A gyűjtés és a kezelés során keletkező költségeket be kell építeni a termék árába, hogy ez 
ösztönzőleg hasson e költségek csökkentésére. Az átalányköltségek nem tükrözik sem a 
hasznos élettartam lejártakor felmerülő tényleges költségeket, sem a termék által okozott 
környezeti terhelést. A fogyasztó végeredményben nem kap semmilyen tájékoztatást az 
újrafeldolgozásra való alkalmasságról és a tényleges kezelési költségekről.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) A belső piac működését gátló 
jelenlegi akadályok lebontása érdekében a 
nyilvántartásba vétel és a jelentéstétel 
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egységesítésével és az egyes 
tagállamokban a többszöri 
nyilvántartásba vétel miatt keletkező 
többszörös díjak megakadályozásával 
csökkenteni kell az igazgatási terheket. 
Különösen nem szabad a továbbiakban az 
elektromos és elektronikus berendezések 
piaci forgalomba hozatalának feltételéül 
szabni azt a követelményt, hogy minden 
tagállamban székhellyel kell rendelkezni, 
hanem elegendőnek kell lennie egy helyi 
jogi képviselő kinevezésének. 

Or. de

Indokolás
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló jelenleg érvényes irányelv 
tapasztalatai azt mutatták, hogy a nyilvántartásba vétel és a jelentéstétel 27 tagállamban 
eltérő feltételei nagy bürokratikus teherhez és nem várt költségekhez vezettek. A 
hatásvizsgálat évi 66 millió EUR összegű elkerülhető adminisztratív költséget vesz alapul. 
Ezért a belső piac működése érdekében ösztönözni kell a nyilvántartásba vétel és a 
jelentéstétel harmonizálását, valamint a nemzeti nyilvántartások interoperabilitását.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet a 20xx/xx/EK 
irányelv (veszélyes anyagok alkalmazását 
korlátozó irányelv)  I. mellékletében
meghatározott kategóriákba tartozó
elektromos és elektronikus berendezésekre 
kell alkalmazni.

(1) Ezt az irányelvet kell alkalmazni 
valamennyi elektromos és elektronikus
berendezésre.

Or. de

Indokolás

A veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv és az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló irányelv különböző szabályozási célokat követ, ezért ezek
hatályait külön kell választani egymástól. Egy úgynevezett „nyitott” hatály nagyobb 
jogbiztonságot eredményez, ami az irányelv átdolgozásának egyik lényeges célja, mivel az 
irányelv alapvetően az összes elektromos és elektronikus berendezést felöleli. Egy
kategóriákon alapuló, kötelező terméklista állandó átdolgozást igényelne ahhoz, hogy 
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tükrözni tudja az elektromos és elektronikus berendezések piacán végbemenő műszaki 
haladást.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) helyhez kötött, nagyméretű ipari 
létesítmények;

Or. de

Indokolás

Az irányelv célja különösen az elektromos és elektronikus berendezésekből származó 
hulladékok szabályszerű összegyűjtése és ártalmatlanítása. A helyhez kötötten telepített, 
nagyméretű ipari létesítményeket szakemberek állítják fel és bontják el. Ebben az esetben 
szabályozott hulladékáramról van szó.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) fotovoltaikus modulok.

Or. de

Indokolás

A cél a hulladékká vált termékek környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelése és 
újrafeldolgozása, amit a fotovoltaikus modulok szakemberek általi fel- és leszerelése szavatol. 
Szabályozott hulladékáramról van szó. Ezenkívül a fotovoltaikus modulok előállítóinak nagy 
része egy önkéntes környezetvédelmi megállapodást készít elő a visszavételről és az 
újrafeldolgozásról, amelyet 2010 tavaszán kívánnak aláírni, és amelyet ezt követően a 
Bizottság is el fog ismerni (COM 2002/412).  A fotovoltaikus modulok jelentős mértékben 
hozzájárulnak a megújuló energiák és egyben a CO2-kibocsátás csökkentése céljának 
eléréséhez.
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2014. december 31-
ig jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amely 
megvizsgálja az irányelv hatályát, különös 
tekintettel arra, hogy az irányelv hatályát 
ki kell-e terjeszteni a fotovoltaikus 
modulokra. A Bizottság e jelentés alapján 
adott esetben javaslatot terjeszt elő.

Or. de

Indokolás

Felül kell vizsgálni a hatályt, miután az irányelvet minden elektromos és elektronikus 
berendezésre kiterjesztik. Ezen túlmenően meg kell vizsgálni, hogy a PV Cycle önkéntes 
környezetvédelmi megállapodása, amelynek célja a fotovoltaikus modulok 85%-os 
újrafeldolgozása, valóban működik-e.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai 
magánháztartásokból származó 
hulladékokra, illetve egyéb 
felhasználóktól származó hulladékokra 
oszthatók. Az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladéktípusainak ezen 
kategóriáit ez az irányelv rögzíti. Az ezen 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló ezen intézkedést a 
18. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. A besorolás egyebek mellett a 

törölve
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magánháztartásoknak vagy 
vállalkozásoknak értékesített 
berendezések arányának becslésén alapul.

Or. de

Indokolás

A gyártók nem tudhatják előre, hogy egy kettős felhasználási célú (magán vagy ipari 
felhasználás) berendezés egy fogyasztó vagy egy üzem berendezéseként végzi-e. A 
magánháztartások hulladékká vált berendezéseinek gyűjtése rendszerint költségesebb. Itt 
fennáll annak a veszélye, hogy ezeket a berendezéseket nem háztartási berendezésként jelentik 
be, és emiatt veszélybe kerül a hulladékká vált háztartási berendezések finanszírozása. Emiatt 
már az irányelvben meg kell történnie a szabályozásnak és a fogalommeghatározásnak (lásd 
a 3. cikk l) pontját).

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azok a berendezések, amelyeknek a 
rendeltetésszerű működtetéséhez 
elektromos áramra vagy elektromágneses 
mezőre van szükség, valamint az ilyen 
áram vagy mező előállítására, átvitelére és 
mérésére szolgáló, a 20xx/xx/EK irányelv 
(veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó 
irányelv) irányelv  I. mellékletében
meghatározott kategóriákba tartozó
berendezések, amelyeket váltóáram 
esetében legfeljebb 1000 V, egyenáram 
esetében pedig legfeljebb 1500 V 
feszültségen történő használatra terveztek;
b) „elektromos vagy elektronikus 
berendezések hulladékai”:

a) „elektromos és elektronikus 
berendezések”: azok a berendezések, 
amelyeknek a rendeltetésszerű 
működtetéséhez elektromos áramra vagy 
elektromágneses mezőre van szükség, 
valamint az ilyen áram vagy mező 
előállítására, átvitelére és mérésére 
szolgáló berendezések, amelyeket 
váltóáram esetében legfeljebb 1000 V, 
egyenáram esetében pedig legfeljebb 
1500 V feszültségen történő használatra 
terveztek;

Or. de

Indokolás

Minthogy alapvetően minden elektromos és elektronikus berendezés az irányelv hatálya alá 
tartozik, szükségtelenné vált a 20xx/xx/EK irányelv (veszélyes anyagok alkalmazását 
korlátozó irányelv) I. mellékletére történő hivatkozás.
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Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékai, amelyek magánháztartásokból, 
illetve kereskedelmi, ipari, intézményi 
vagy egyéb forrásokból származnak, ha ez 
utóbbi jellegénél és mennyiségénél fogva a 
magánháztartásokból származóhoz 
hasonló;

l) „magánháztartásokból származó
elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai”: elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai, amelyek 
magánháztartásokból, illetve kereskedelmi, 
ipari, intézményi vagy egyéb forrásokból 
származnak, ha ez utóbbi jellegénél és 
mennyiségénél fogva a 
magánháztartásokból származóhoz 
hasonló, valamint elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékai, 
amelyek elektromos és elektronikus 
berendezésként magánháztartásokban és 
nem magánháztartásokban egyaránt 
felhasználhatók;

Or. de

Indokolás

A gyártók nem tudhatják előre, hogy egy kettős felhasználási célú (magán vagy ipari 
felhasználás) berendezés egy fogyasztó vagy egy üzem berendezéseként végzi-e. A 
magánháztartások hulladékká vált berendezéseinek gyűjtése rendszerint költségesebb. Itt 
fennáll annak a veszélye, hogy ezeket a berendezéseket nem háztartási berendezésként jelentik 
be, és emiatt veszélybe kerül a hulladékká vált háztartási berendezések finanszírozása.

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

sa) „helyhez kötött, nagyméretű ipari 
létesítmény”: különböző típusú 
készülékek, illetve adott esetben egyéb 
eszközök nagy, ipari célú egyedi 
kombinációja, amelyeket állandó, előre 
meghatározott helyen való használat 
céljával szerelnek össze és telepítenek;
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Or. de

Indokolás

Ez a fogalommeghatározás azért szükséges, mert e létesítményeket kizárják az irányelv 
hatálya alól. A fogalommeghatározás összhangban van a „helyhez kötött létesítmény” 
2004/108/EGK irányelvben szereplő fogalommeghatározásával. A helyhez kötötten telepített 
nagyméretű ipari létesítményeket szakemberek telepítik és bontják el. Szabályozott 
hulladékáramról van szó.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 cikk – s b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

sb) „fotovoltaikus modulok”: egy 
meghatározott helyen történő tartós 
üzemeltetésre, köz-, gazdasági és 
magáncélú villamosenergia-termelés 
céljára tervezett, összeszerelt és telepített 
rendszerben történő felhasználásra 
szolgáló modulok;

Or. de

Indokolás

A fotovoltaikus modulok, amelyeknek helyhez kötött és tartós telepítését, illetve eltávolítását 
szakemberek végzik, szabályozott hulladékáramot alkotnak. A visszavételről és 
újrafeldolgozásról a gyártók nagy része által vállalt önkéntes környezetvédelmi megállapodás 
minden bizonnyal biztosítani fogja a környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelést. A 
fotovoltaikus modulok jelentős mértékben hozzájárulnak a megújuló energiák és egyben a 
CO2-kibocsátás csökkentése céljának eléréséhez. Ez a fogalommeghatározás azért szükséges, 
mert e berendezéseket kizárják az irányelv hatálya alól.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
fogadnak el az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak szelektálatlan 

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
fogadnak el az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak szelektálatlan 
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települési hulladék formájában történő 
ártalmatlanításának minimálisra 
csökkentéséhez, és hogy nagy arányban 
megvalósuljon az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
szelektív gyűjtése, különösen és 
mindenekelőtt az ózonlebontó anyagokat 
és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat 
tartalmazó hűtő- és fagyasztóberendezések
vonatkozásában .

települési hulladék formájában történő 
ártalmatlanításának minimálisra 
csökkentéséhez, és hogy nagy arányban 
megvalósuljon az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
szelektív gyűjtése, különösen és 
mindenekelőtt az ózonlebontó anyagokat 
és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat 
tartalmazó hűtő- és fagyasztóberendezések, 
valamint higanyt tartalmazó lámpák 
vonatkozásában.

Or. de

Indokolás

Az új energiatakarékos lámpák miatt nagyobb tömegben forgalomba hozott, higanyt 
tartalmazó lámpák nagy környezeti és egészségügyi kockázatot hordoznak, ezeket ezért 
nagymértékben szelektíven kellene gyűjteni.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, 
hogy a gyártók vagy a nevükben eljáró 
harmadik felek legkésőbb 2016. december 
31-ig legalább 65%-os begyűjtési arányt 
érjenek el. A begyűjtési arány 
kiszámításának alapja a tagállamban az 
adott évben az 5. és a 6. cikkben 
foglaltaknak megfelelően összegyűjtött, 
elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
átlagos össztömegének a megelőző két
évben a tagállamban piaci forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések össztömegéhez viszonyított 
százalékos aránya. A meghatározott 
begyűjtési arányt éves szinten és 2016-tól 
kezdődően kell teljesíteni.

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésében foglaltak 
sérelme nélkül a tagállamok biztosítják a
legalább 65%-os begyűjtési arány elérését.
A begyűjtési arány kiszámításának alapja a 
tagállamban az adott évben az 5. és a 6. 
cikkben foglaltaknak megfelelően 
összegyűjtött, elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladékok 
átlagos össztömegének a megelőző három
évben a tagállamban piaci forgalomba 
hozott elektromos és elektronikus 
berendezések össztömegéhez viszonyított 
százalékos aránya. A meghatározott 
begyűjtési arányt éves szinten és 2016-tól 
kezdődően kell teljesíteni. 2013-tól 2015 
végéig a tagállamok biztosítják azonos 
számítás mellett a legalább 45%-os 
begyűjtési arány elérését, amelyet éves 
szinten kell teljesíteni.
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Or. de

Indokolás

A begyűjtési arány eléréséért a tagállamoknak kell felelősséget vállalniuk. A gyártók nem 
tudják ellenőrizni a más szereplők általi begyűjtést, és egy kollektív nemzeti cél sem 
érvényesíthető az egyes gyártókkal szemben. A felelősség áthárításával nem sikerülhet jobb 
begyűjtési arányt elérni. A hosszabb referencia-időpont jobban kiegyenlíti az éves 
ingadozásokat és a termékek különböző hasznos élettartamát. A köztes célra azért van 
szükség, mert a 4 kg-os cél már most sem megfelelő.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A minimális begyűjtési arány 
elérésének igazolására a tagállamok 
biztosítják, hogy az elektromos és 
elektronikus berendezésekből származó 
azon hulladékokra vonatkozó 
információkat, amelyeket 
– az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
szerint eljuttatnak a gyűjtőhelyekre, 
– az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontja 
szerint forgalmazókhoz szállítanak, 
– a gyártók, illetve a nevükben eljáró 
harmadik felek szelektíven gyűjtenek, 
vagy 
– egyéb úton szelektíven gyűjtenek,
díjmentesen jelentik a tagállamoknak.

Or. de

Indokolás

A begyűjtési előirányzat eléréséért a tagállamok felelnek, és nekik kell a 16. cikk (5) 
bekezdése szerint jelenteni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak 
összegyűjtött mennyiségét. Emiatt fontos, hogy nekik is jelentsenek minden szelektíven 
összegyűjtött mennyiséget. Ez lehetővé teszi a hulladékáramok jobb nyomon követését.
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Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Parlament és a Tanács a 
Bizottság – adott esetben javaslattal kísért 
– jelentése alapján legkésőbb 2012. 
december 31-ig újravizsgálja az (1) 
bekezdésben említett begyűjtési arányt és a 
kitűzött határidőt, és e vizsgálat során a 
hűtő- és fagyasztóberendezések 
tekintetében egy külön szelektív 
hulladékgyűjtési előirányzat 
meghatározását is megfontolja.

(4) Az Európai Parlament és a Tanács a 
Bizottság – adott esetben javaslattal kísért 
– jelentése alapján legkésőbb 2012. 
december 31-ig újravizsgálja az (1) 
bekezdésben említett begyűjtési arányt és a 
kitűzött határidőt, és e vizsgálat során a 
hűtő- és fagyasztóberendezések, valamint 
higanyt tartalmazó lámpák tekintetében 
egy külön szelektív hulladékgyűjtési 
előirányzat meghatározását is megfontolja.

Or. de

Indokolás

A higanytartalmú lámpák, így különösen az energiatakarékos lámpák nagy környezeti és 
egészségügyi kockázatot hordoznak. Jelenleg nem minden országban érnek el magas 
begyűjtési arányt a lámpák tekintetében, különösen mivel ezeknek nincs nagy súlya. Emiatt és 
az ökológiai követelményekre tekintettel e lámpák tekintetében külön szelektív 
hulladékgyűjtési előirányzatot kell számításba venni.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezések 
összes szelektíven összegyűjtött hulladékát 
kezelik .

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezések 
összes szelektíven összegyűjtött hulladékát 
kezelik . A Bizottság folytatja az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak gyűjtésére, kezelésére és 
újrafeldolgozására vonatkozó harmonizált 
szabványok kidolgozását, különösen az 
Európai Szabványügyi Bizottság 
megbízásán keresztül.

Or. de
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Indokolás

Egyelőre még mindig nem dolgoztak ki újrafeldolgozási szabványokat. Nagy minőségi 
különbségek vannak az újrafeldolgozásban és ebből adódóan az erőforrások felhasználásának 
hatékonyságában is. Az eltérő szabványok ezen túlmenően a versenyfeltételeket is torzítják, 
ezért egységes keretfeltételeket kell létrehozni.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A hulladékszállításról szóló 
1013/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel és az 1013/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet III. 
vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes 
hulladékoknak a hulladékok határokat 
átlépő szállításának felügyeletéről szóló 
OECD-határozat hatálya alá nem tartozó 
egyes országokba történő hasznosítási célú 
kiviteléről szóló, 2007. november 29-i 
1418/2007/EK bizottsági rendelettel
összhangban elszállított elektromos és 
elektronikus berendezések hulladéka csak 
abban az esetben számolható el az ezen 
irányelv 11. cikkében szereplő 
kötelezettségek és célok teljesítéseként, ha 
az exportőr igazolni tudja, hogy a kezelést
az ezen irányelv előírásaival egyenértékű 
feltételek között végezték.

(2) A hulladékszállításról szóló 
1013/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel és az 1013/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet III. 
vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes 
hulladékoknak a hulladékok határokat 
átlépő szállításának felügyeletéről szóló 
OECD-határozat hatálya alá nem tartozó 
egyes országokba történő hasznosítási célú 
kiviteléről szóló, 2007. november 29-i 
1418/2007/EK bizottsági összhangban 
elszállított elektromos és elektronikus 
berendezések hulladéka csak abban az 
esetben számolható el az ezen irányelv 11. 
cikkében szereplő kötelezettségek és célok 
teljesítéseként, ha az exportőr a szállítás 
előtt cáfolhatatlan bizonyítékok 
bemutatásával igazolni tudja, hogy az 
újrahasználatra való előkészítést, az 
újrafeldolgozást és a hasznosítást az ezen 
irányelv előírásaival egyenértékű feltételek 
között végezték. Az újrahasználatra való 
előkészítés, az újrafeldolgozás és a 
hasznosítás megtörténtét követően 
igazolni kell ezen egyenértékű feltételek 
betartását. 

Or. de

Indokolás
A bizonyítási kötelezettségnek ki kell terjednie az újrahasználatra való előkészítésre, az 
újrafeldolgozásra és a hasznosításra annak megakadályozása érdekében, hogy az EU-n kívül 
alacsonyabb ökológiai színvonalú kezelésre kerüljön sor, továbbá hogy egyenlő nemzetközi 
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versenyfeltételeket teremtsenek. Az exportőröknek bizonyítékokat kell bemutatniuk a szállítás 
előtt és után a fogadó ország kezelési és hasznosítási szabványainak egyenértékűségére nézve.
Az utólagos felülvizsgálat nem elegendő, mivel előfordulhat, hogy a kezelésre már sor került 
olyan feltételek mellett, amelyek nem felelnek meg az uniós szabványnak.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Legkésőbb [az irányelv Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való közzététele után 
18 hónappal]-ig elfogadják a végrehajtási
rendelkezéseket. 

Or. de

Indokolás

A végrehajtási rendelkezések elfogadását illetően kötelező határidőre van szükség, 
megteremtve ezzel a hatóságok és a gazdaság számára a szükséges jog- és végrehajtási 
biztonságot.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a -I. A. melléklet 1. és 4. kategóriájába 
tartozó elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai esetén, 

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

– 80%-ot újrahasználatra előkészítenek 
vagy újrafeldolgoznak;

Or. de

Indokolás
A kategóriák számának tízről ötre való csökkentése megfelel a jelenleg szokásos 
gyakorlatnak, és ezzel szükségtelen bürokráciát küszöböl ki. Ez a felosztás környezeti 
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szempontból is célszerű, mivel a csoportosítás az összetétel szempontjából fennálló azonos 
jellemzőkön és az ökológiai jelentőségen alapul. A lámpákat és a gázkisülésű lámpákat nem 
lehet újrahasználni, és ezért nem írható elő az újrahasználatra való előkészítésre vonatkozó 
cél.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a -I. A. melléklet 2. kategóriájába 
tartozó elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai esetén

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

– 70%-ot újrahasználatra előkészítenek 
vagy újrafeldolgoznak;

– 70%-ot újrahasználatra előkészítenek 
vagy újrafeldolgoznak;

Or. de

Indokolás
A kategóriák számának tízről ötre való csökkentése megfelel a jelenleg szokásos 
gyakorlatnak, és ezzel szükségtelen bürokráciát küszöböl ki. Ez a felosztás környezeti 
szempontból is célszerű, mivel a csoportosítás az összetétel szempontjából fennálló azonos 
jellemzőkön és az ökológiai jelentőségen alapul. A lámpákat és a gázkisülésű lámpákat nem 
lehet újrahasználni, és ezért nem írható elő az újrahasználatra való előkészítésre vonatkozó 
cél.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a -I. A. melléklet 5. kategóriájába 
tartozó elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai esetén
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esetén
– 75%-ot hasznosítanak  valamint – 75%-ot hasznosítanak  valamint

– 55%-ot újrahasználatra előkészítenek 
vagy újrafeldolgoznak;

– 55%-ot újrahasználatra előkészítenek 
vagy újrafeldolgoznak;

Or. de

Indokolás

A kategóriák számának tízről ötre való csökkentése megfelel a jelenleg szokásos 
gyakorlatnak, és ezzel szükségtelen bürokráciát küszöböl ki. Ez a felosztás környezeti 
szempontból is célszerű, mivel a csoportosítás az összetétel szempontjából fennálló azonos 
jellemzőkön és az ökológiai jelentőségen alapul. A lámpákat és a gázkisülésű lámpákat nem 
lehet újrahasználni, és ezért nem írható elő az újrahasználatra való előkészítésre vonatkozó 
cél.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca)  a –I. A. melléklet 3. kategóriájába 
tartozó elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai esetén
– 75%-ot hasznosítanak  valamint
– 50%-ot újrafeldolgoznak.

Or. de

Indokolás

A kategóriák számának tízről ötre való csökkentése megfelel a jelenleg szokásos 
gyakorlatnak, és ezzel szükségtelen bürokráciát küszöböl ki. Ez a felosztás környezeti 
szempontból is célszerű, mivel a csoportosítás az összetétel szempontjából fennálló azonos 
jellemzőkön és az ökológiai jelentőségen alapul. A lámpákat és a gázkisülésű lámpákat nem 
lehet újrahasználni, és ezért nem írható elő az újrahasználatra való előkészítésre vonatkozó 
cél.
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Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) gázkisülésű lámpák esetén 80%-ot
újrafeldolgoznak.

Or. de

Indokolás

A kategóriák számának tízről ötre való csökkentése megfelel a jelenleg szokásos 
gyakorlatnak, és ezzel szükségtelen bürokráciát küszöböl ki. Ez a felosztás környezeti 
szempontból is célszerű, mivel a csoportosítás az összetétel szempontjából fennálló azonos 
jellemzőkön és az ökológiai jelentőségen alapul. A lámpákat és a gázkisülésű lámpákat nem 
lehet újrahasználni, és ezért nem írható elő az újrahasználatra való előkészítésre vonatkozó 
cél.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Indokolás
Továbbra is a meglévő és bevált infrastruktúrák, például a helyi önkormányzatok segítségével 
kell biztosítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak összegyűjtését. A 
háznál történő begyűjtés finanszírozása nem befolyásolja a berendezések kialakítását, sem 
egyéb ökológiai előnyökkel nem jár, és a tehermegosztás átalakítása nem szavatolja a 
nagyobb begyűjtési arányt. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak 
szabályszerű ártalmatlanításáért a fogyasztó is felelős.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A gyűjtés és a kezelés során keletkező költségeket be kell építeni a termék árába, hogy ez 
ösztönzőleg hasson e költségek csökkentésére. Az átalányköltségek nem tükrözik sem a 
hasznos élettartam lejártakor felmerülő tényleges költségeket, sem a termék által okozott 
környezeti terhelést. A fogyasztó végeredményben nem kap semmilyen tájékoztatást az 
újrafeldolgozásra való alkalmasságról és a tényleges kezelési költségekről.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak róla, hogy a 
területükön székhellyel rendelkező 
valamennyi gyártó a nemzeti 
nyilvántartásba bejegyeztethessen minden 
vonatkozó adatot, így többek között a 

A tagállamok gondoskodnak róla, hogy a 
területükön székhellyel rendelkező 
valamennyi gyártó a nemzeti 
nyilvántartásba elektronikus formában
bejegyeztethessen minden vonatkozó 
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jelentéstételi kötelezettségekkel és díjakkal 
kapcsolatos információkat, egyben jelezve 
a más tagállamok területén végzett 
tevékenységeket.

adatot, így többek között a jelentéstételi 
kötelezettségekkel és díjakkal kapcsolatos 
információkat, egyben jelezve a más 
tagállamok területén végzett 
tevékenységeket.

Or. de

Indokolás

A bürokratikus terhek és a vállalkozásokat terhelő költségek csökkentése érdekében 
lehetőséget kell adni az elektronikus formában történő információcserére.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Nem új pénzügyi rendszereket kell létrehozni, csak a pénzeszközökre vonatkozó információkat 
kell kicserélni. A nyilvántartásoknak nem maguknak kell begyűjteniük a díjakat, majd a pénzt 
egyenesen a tagállamoknak átutalniuk, hanem az információkat illetően kölcsönösen 
alkalmazhatónak kell lenniük.
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Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam gondoskodik arról, hogy 
az a gyártó, amely az adott tagállamban 
elektromos és elektronikus berendezéseket 
hoz forgalomba és nem rendelkezik 
illetőséggel az adott tagállam területén, az 
ezen irányelvből eredő kötelezettségek 
felelőseként kinevezhessen egy, az adott 
tagállamban illetőséggel rendelkező helyi 
jogi képviselőt. 

Or. de

Indokolás

Az a követelmény, amely szerint minden gyártónak székhellyel kell rendelkeznie abban a 
tagállamban, amelyben elektromos és elektronikus berendezéseket hoz piaci forgalomba, 
akadályozza a belső piacot, és különösen a kkv-kra hárít terheket. Az irányelv tagállami szintű 
végrehajtásához elegendő, ha egy székhellyel rendelkező meghatalmazott áll rendelkezésre, 
aki vállalja az irányelv szerinti kötelezettségeket.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A nyilvántartás és a jelentések 
formátuma, valamint a jelentéstétel 
gyakorisága meghatározásra kerül. A 
nyilvántartás és a jelentéstétel legalább a 
következő adatokat foglalja magában:

- az elektromos és elektronikus 
berendezéseknek a nemzeti piacon piaci 
forgalomba hozott mennyiségére 
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vonatkozó adatok,
- a berendezések fajtája,
- a márka,
- a kategóriák,
- adott esetben a garancia.
Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló ezen intézkedéseket 
a 18. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

A piaci forgalomba hozott mennyiségre vonatkozó adatok harmonizálása egyszerűsíti a 
nyilvántartásba vételt a gyártók számára, és lehetővé teszi az adatok tagállamok közötti 
összehasonlítását. A kategória és a berendezés fajtájának megadása a 11. cikkben szereplő 
hasznosítási irányszámok és egyes tagállamokban a garancia miatt szükséges. A márka a 
jogosultatlan előnyhöz jutni kívánó haszonlesőkkel szembeni végrehajtás miatt fontos. A 
harmonizálás a belső piac jobb működéséhez vezet.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A vizsgálatoknak ki kell terjedniük 
legalább a piaci forgalomba hozott 
elektromos és elektronikus berendezések 
bejelentett mennyiségeire a 12. cikknek 
megfelelő pénzügyi garancia 
nagyságának megvizsgálása céljából, a
hulladékszállításról szóló rendelettel 
összhangban az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak Közösségen 
kívüli exportjára, valamint a hulladékokról 
szóló 2008/xx/EK irányelvnek és a jelen 
irányelv II. mellékletének megfelelően a 
kezelést végző létesítmények 
tevékenységére.
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Or. de

Indokolás

Egyelőre gyakran nem történik meg a gyártó által megadott mennyiségek szigorú ellenőrzése. 
Ezek azonban kihatnak a finanszírozásra és a garanciákra.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az I. mellékletben foglalt
felügyeleti minimumkövetelményeknek 
megfelelően követik nyomon az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékszállítmányait.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy azoknak 
a használt elektromos és elektronikus 
berendezéseknek a szállítását, amelyek 
esetében felmerül a gyanú, hogy 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól van szó, az I. mellékletben 
foglalt minimumkövetelményeknek 
megfelelően hajtsák végre, és ennek 
megfelelően nyomon követik a szállítást.

Or. de

Indokolás

A nyomon követésnek különösen azokra a berendezésekre kell összpontosulnia, amelyeket 
hamisan használt berendezésként jelentenek be, valójában azonban elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékai, amelyek adott esetben nem vagy csak meghatározott 
feltételek mellett szállíthatók. 

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I Melléklet – A (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

I. melléklet A. rész
A berendezések 11. cikk szerinti 

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

Or. de

Indokolás

Az öt kategória a tagállamokban már működő jelenlegi begyűjtési gyakorlatnak felel meg, és 
e csökkentés miatt kisebb bürokratikus teherhez is vezet. A csoportosítás környezetvédelmi 
szempontokat vesz figyelembe.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet – I B (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IB. MELLÉKLET
A -1. A. melléklet (új) kategóriáiba tartozó 
berendezések példáinak indikatív listája

1. Hűtőberendezések és radiátorok

- Hűtőszekrények

- Fagyasztók

-

- Hidegkonyhai termékek automatikus 
adagolására/kiadására szolgáló 
berendezések
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- Légkondicionáló berendezések

- Olajtartalmú radiátorok és hőcserére 
szolgáló egyéb, hőtovábbító közegként 
nem vizet tartalmazó berendezések (mint 
például hőszivattyúk és 
szárítóberendezések)
2. Képernyők és monitorok

- Képernyők
- Televíziókészülékek
- Digitális képkeretek

- Monitorok

- Hordozható számítógépek
- Kisméretű hordozható számítógépek
3. Lámpa

- Egyenes fénycsövek
- Kompakt fénycsövek
- Nagyintenzitású kisülőlámpák, beleértve 
a nagynyomású nátriumlámpákat és a 
fém halogénlámpákat

- Kisnyomású nátriumlámpák

- LED-lámpák
4. Nagyméretű berendezések
- Főzésre és élelmiszer-feldolgozásra 
szolgáló nagyméretű berendezések (mint 
például főzőlapok, sütők, tűzhelyek, 
mikrohullámú sütők, fixen telepített 
kávéfőzőgépek) 

- Páraelszívók

- Nagy takarítóberendezések (mint például 
mosógépek, ruhaszárító gépek, 
mosogatógépek)

- Nagy fűtőberendezések(mint például 
fűtőventilátorok, elektromos kandallók, 
márvány- és terméskőfűtések, 
medencefűtések és helyiségek, ágyak, 
ülőbútorok fűtésére szolgáló egyéb 
nagyméretű berendezések)
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- Testápolásra szolgáló nagyméretű 
berendezések (mint például szoláriumok, 
szaunák, masszázsfotelok)
- Nagy IT- és távközlési berendezések 
(mint például nagyszámítógépek, 
kiszolgálógépek, helyhez kötött hálózati 
berendezések és eszközök, nyomtatók, 
másolóberendezések, érmés telefonok)

- Szabadidős és sportfelszerelések (mint 
például elektromos vagy elektronikus 
alkatrészeket tartalmazó 
sportfelszerelések, érmével működő 
játékautomaták)
- Nagy világítótestek és egyéb fényszóró 
vagy fényszabályozó berendezések
- Nagy elektromos és elektronikus ipari 
szerszámok és gépek
- Áram termelésére vagy továbbítására 
szolgáló nagyméretű berendezések (mint 
például generátorok, transzformátorok, 
szünetmentes tápegységek (UPS), 
váltóirányítók)
- Nagyméretű orvosi berendezések 

- Nagyméretű ellenőrző és 
vezérlőeszközök

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

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak szállítására 
vonatkozó felügyeleti
minimumkövetelmények

Az olyan használt elektromos és 
elektronikus berendezések szállítására 
vonatkozó minimumkövetelmények, 
amelyek esetében felmerül annak 
gyanúja, hogy elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai

Or. de

Indokolás

Az I. melléklet tárgyát a használt berendezéseket szállító tulajdonosokra vonatkozó 
minimumkövetelmények és dokumentálási kötelezettségek képezik. A címnek ezért erre kell 
vonatkoznia. Pontosításról van szó.
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Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 1 pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) és b) pont nem alkalmazandó, ha a 
használt elektromos és elektronikus 
berendezéseket hibás 
gyűjtőküldeményként, garancia keretében 
javításra küldik vissza a gyártónak az 
újrahasználat szándékával.

Or. de

Indokolás

A hulladékhierarchia értelmében támogatni kell a berendezések újrahasználatát. Emiatt meg 
kell engedni a sérült garanciális berendezések javításra való elküldését. A működésképtelen 
berendezések feladására nézve szigorú előfeltételeket kell szabni, azt megakadályozandó, 
hogy kiskapu nyíljon a berendezések hulladékainak a javítás leple alatti szállítására. 

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 2 pont – 2 lépés – b alpont – első francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

- A tétel megnevezése (a berendezés neve a 
II. melléklet és a -I. A. melléklet kategóriái 
alapján);

Or. de

Indokolás

Egy technikai módosításról van szó az irányelv 2. cikkben foglalt nyitott hatálya alapján, 
amely miatt a veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelvre való 
hivatkozás elhagyható.
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Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Az 1. pont szerinti dokumentumokat és a 3. pont szerinti dokumentumokat kötelezően csatolni 
kell annak ellenőrizhetősége érdekében, hogy újrahasználható használt berendezésről vagy 
egy berendezés hulladékáról van-e szó.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
I melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4) Az 1. és a 3. pontban részletezett 
dokumentumok vagy megfelelő 
csomagolás hiányában a tagállami 
hatóságok az árukat elektromos vagy 
elektronikus berendezések veszélyes 
hulladékának tekintik, a szállítmányt pedig 
illegálisként kezelik. Az illetékes hatóság 
ilyen esetekben hivatalos értesítést kap, a 
szállítmány pedig a továbbiakban a 
hulladékszállításról szóló rendelet 24. és 
25. cikke szerint kezelendő. A hatóságok 
az esetek többségében a szállítmányért 
felelős személyt arra kötelezik, hogy a 
kérdéses árut saját költségén szállíttassa 
vissza a feladás helye szerinti országba, és 
vele szemben büntetőjogi szankciókat 
alkalmazhatnak. Azokban a 
tagállamokban, ahol az állami hatóság 

4) Az 1. és a 3. pontban részletezett 
dokumentumok vagy megfelelő 
csomagolás hiányában – amelyet a
szállítandó berendezések tulajdonosának 
igazolnia kell – a tagállami hatóságok az 
árukat elektromos vagy elektronikus 
berendezések veszélyes hulladékának 
tekintik, a szállítmányt pedig illegálisként 
kezelik. Az illetékes hatóság ilyen 
esetekben hivatalos értesítést kap, a 
szállítmány pedig a továbbiakban a 
hulladékszállításról szóló rendelet 24. és 
25. cikke szerint kezelendő.
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kötelessége bizonyítani, hogy elektromos 
vagy elektronikus berendezések egy adott 
szállítmánya hulladék-e, az előírt 
dokumentáció vagy csomagolás hiánya 
jelentős késedelmet okozhat a hulladékok 
továbbszállításában, mivel a szállított áruk 
jellegének megállapítása érdekében el kell 
végezni minden szükséges vizsgálatot.

Or. de

Indokolás

Pontosításról van szó, miszerint a bizonyítási teher a tulajdonost terheli. A 3. és a 4. mondat 
nem tartalmaz szabályozást. A szabályozásra a hulladékszállításról szóló rendelet 24. és 25. 
cikkében kerül sor, amelyre az irányelv hivatkozik. Ezen túlmenően az I. melléklet rögzíti, 
hogy a bizonyítási teher a tárgy tulajdonosát terheli, ezt a 4. mondatnak nem szabad 
megkérdőjeleznie.
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INDOKOLÁS

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai az EU leggyorsabban növekvő 
hulladékáramát alkotják; ez sokrétű kihívás elé állít bennünket. Egyrészt szem előtt kell 
tartani a környezeti és egészségügyi következményeket, ha ezeket a berendezéseket 
szakszerűtlenül kezelik vagy ártalmatlanítják, másrészt viszont súlyos problémát jelent a 
nyersanyagok elvesztése is. Az energia, az anyagok és az erőforrások hatékony és innovatív 
kezelése a globalizálódott gazdaság egyik kulcskérdése. Az irányelvvel összhangban álló 
fokozott begyűjtés és szabályszerű kezelés ezért nagy kihívást jelent.

A Bizottság hatásvizsgálata1 szerint jelenleg már a keletkező elektronikus hulladékok 85%-át 
begyűjtik. A begyűjtött mennyiséget a piacra vitt berendezések számával összehasonlítva az 
eladott berendezések 65%-át ezt követően újra begyűjtik. Mindazonáltal ezeket a mennyiségi 
adatokat nem jelentik a hivatalos szerveknek, és jelentős részben nem is kerül sor 
szabályszerű kezelésre: mindössze az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak 
33%-át jelentik hivatalosan, gyűjtik be és kezelik az irányelv követelményeinek megfelelően. 
Ezzel az átdolgozással kapcsolatban a kihívást így ennek az aránynak a növelése jelenti. 
Véleményem szerint több ponton kell elindulni annak megakadályozása érdekében, hogy az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szabályszerűtlenül ártalmatlanítsák:

Illegális szállítás

Az illegális szállítás elkerülését illetően lényeges kiindulópontot képeznek a tagállamok. A 
tagállamok feladata, hogy gondoskodjanak az irányelv átültetéséről, és különösen annak 
végrehajtásáról és ellenőrzéséről. Egyelőre jelentős mértékű az EU-n kívülre irányuló illegális 
hulladékszállítás. Túlságosan gyakran fordul elő, hogy az elektromos vagy elektronikus 
berendezések hulladékait használt, de működőképes termékként jelentik be, és mint ilyeneket 
szállítják ki az EU-ból. Emiatt ennek az irányelvnek a célja, hogy segítségével egyszerűbb 
legyen a berendezések hulladékainak és a használt berendezéseknek a megkülönböztetése. A 
vámhatóságok egy gyakorlatias eszközt kapnak kézhez, amelynek segítségével hatékony 
ellenőrzéseket végezhetnek. Ezért fontos arra is rámutatni, hogy az exportőrökre hárul annak 
bizonyítása, hogy nem elektromos vagy elektronikus berendezések hulladékairól van szó. A 
tagállamoknak ugyanakkor fokozott ellenőrzéseket kell végezniük a kikötőkben és a 
vámhatárokon. Mivel az illegális szállítások jelenlegi mértéke jelentős, a tagállamoknak 
valóban eleget kell tenniük az irányelv végrehajtásával kapcsolatban világosan rájuk háruló 
felelősségnek.

Begyűjtési arány

Az irányelvnek megfelelő szakszerű hulladékkezelés és az illegális kivitel visszaszorításának 
további fontos előmozdítója a begyűjtési arány. A szelektíven gyűjtött hulladékok nagy 
részaránya lehetővé teszi az anyagáramok EU-n belül tartását és a kezelésig vagy az 
újrahasználatra való előkészítésig való eljuttatását. Emiatt nagyon fontos a nagyra törő 
hulladékgyűjtési előirányzat. 

                                               
1 Hatásvizsgálat, COM (2008)810
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Az eddig érvényes lakosonként évi 4 kg-os előirányzatot néhány tagállam teljesítette, sőt, 
néhány országban ezt messze meg is haladták. Más országok viszont 2005-ben és 2006-ban 
messze elmaradtak ettől az előirányzattól. Az a feladat, hogy minden elképzelhető módon 
törekedjenek a magas begyűjtési arány teljesítésére, egyértelműen a tagállamokra hárul. A 
Bizottságnak az a feladata, hogy felügyelje a hulladékgyűjtési előirányzatok betartását. Az 
eddigi lakosonkénti évi 4 kg-os hulladékgyűjtési előirányzat nem felel meg az egyes 
tagállamok különböző adottságainak – azt egy tagállam például már 2006-ban több mint 
háromszorosan túlteljesítette. Más tagállamok esetében viszont, amelyek csak nagyon kevés 
elektromos és elektronikus berendezést hoznak forgalomba, és amelyeknek a piacai nem 
telítettek, a régi hulladékgyűjtési előirányzat elérése sem lehetséges. Ezért célszerűbb olyan 
hulladékgyűjtési előirányzatot meghatározni, amelyet a meghatározott időtartamon belül az 
adott piacon piaci forgalomba hozott mennyiséghez viszonyítva, százalékosan adnak meg. Ez 
számol a különböző nemzeti adottságokkal.

Ezen túlmenően egy köztes célra is szükség van, minthogy a százalékos előirányzat csak 
2016-tól lenne érvényben. A köztes előirányzat a nagyra törő hulladékgyűjtési előirányzatra 
való fokozatos átállást is lehetővé teszi 2016-tól. Nézetem szerint nagy jelentősége van a 
nagyra törő hulladékgyűjtési előirányzatnak, mivel ez segíthet arra ösztönözni a tagállamokat, 
hogy korlátozzák az egyelőre az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira 
vonatkozóan rendszeren kívül mozgó nagy mennyiségeket. E tekintetben több megközelítési 
lehetőség áll nyitva a tagállamok előtt: kezdve az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak begyűjtésére jogosultak körének korlátozásától a gyűjtőhelyek számának 
növelésén át a gyártók arra való kötelezéséig, hogy a hulladékok fogyasztók általi
visszajuttatását ösztönző rendszereket hozzanak létre. A nemzeti hulladékpiacok felépítése 
nagyon különböző, ezért ennek az irányelvnek nem szabad beavatkoznia a nemzeti 
struktúrákba. Kiindulópontként e téren az az irányelvben foglalt szabályozás szolgál,
miszerint minden, elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékot begyűjtő 
szereplőnek ingyenesen jelentenie kell a tagállam felé a begyűjtött mennyiségeket. Ezzel a 
hulladékáramok jobb felügyeletét kívánják lehetővé tenni. A hivatkozási időszak három évre 
való meghosszabbításának célja az, hogy jobban ki lehessen egyenlíteni a piaci 
ingadozásokat, és hogy jobban figyelembe vegyék a nem telített piacokat is. Ezen túlmenően 
környezetvédelmi szempontból el kell érni a szelektíven gyűjtött fagyasztók és 
hűtőszekrények, valamint higanytartalmú lámpák magasabb arányát, a Bizottságnak pedig 
adott esetben külön begyűjtési arányra is javaslatot kell tennie. Ennek révén a jövőben ki kell 
emelni a környezeti szempontból legfontosabb termékeket, mint például a gázkisülésű 
lámpákat és az FCKW-tartalmú berendezéseket, amelyek eddig nem jelentek meg 
elkülönítetten a teljes begyűjtési arányban.

Fontos azonban az ipar felelősségteljes magatartása is, és nem csak a környezetvédelem 
érdekében; ezt az ipar saját jól felfogott érdekének is kell tekintetni. Az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak újbóli visszaszerzésével értékes másodlagos 
nyersanyagokhoz jutnak. Az értékes berendezések jelenleg gyakran nem kerülnek vissza a 
gyártókhoz, aminek arra kell késztetnie a gyártókat, hogy dolgozzanak ki olyan ösztönzőket a 
fogyasztók számára, amelyek a hulladékoknak a gyártóhoz való visszajuttatására ösztönzik 
őket. A gyártói felelősség innovációt kíván meg, és ezáltal tartósan hozzájárul a 
versenyképesség biztosításához.

A hulladékgyűjtési előirányzat iránti felelősség
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Az, hogy a hulladékgyűjtési előirányzat eléréséért a gyártók helyett a tagállamok felelnek, 
nem gyengíti a gyártók felelősségét – éppen ellenkezőleg. Amennyiben a hulladékgyűjtési 
előirányzat eléréséért egyedül a gyártókat teszik jogilag felelőssé, nem lehet jelentősen 
magasabb begyűjtési arányra számítani. Gyártói felelősségük alapján mindenképpen nagy 
felelősség terheli a gyártókat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak 
begyűjtéséért. Ezt mindazonáltal nem tudják egyedül megvalósítani. Bizonyított, hogy nem 
jut el a hulladékok teljes keletkező mennyisége a gyártók által finanszírozott begyűjtési 
rendszerekbe. A hulladékká válás időpontjában a gyártók már nincsenek a termékek 
birtokában. A visszajuttatást ösztönző rendszereken kívül nincs lehetőségük arra, hogy más 
szereplőket (úgymint ócskavas-kereskedők) a termékek visszajuttatására kötelezzenek. Ha a 
begyűjtési arány eléréséért a gyártókat tennék jogilag felelőssé, ennek következtében a 
begyűjtés felelősségét is rájuk kellene ruházni. Az egyes nemzeti hulladékgazdálkodási 
rendszerekbe való beavatkozásra azonban semmilyen megfelelő uniós hatáskör nem terjed ki. 
Továbbra is lehetővé kell tenni, hogy a meglévő sikeres infrastruktúrák végezzék a begyűjtést. 
Ezen túlmenően nem nyilvánvaló, hogy a kollektív nemzeti előirányzat jogilag hogyan 
hajtható végre az egyes gyártókkal szemben. A tagállamoknak inkább minden 
rendelkezésükre álló eszközzel törekedniük kell a nagyra törő begyűjtés elérésére. Ennek 
lehetséges voltát néhány ország máris elért begyűjtési arányai mutatják.

A fogyasztók felelőssége

A berendezések hulladékainak szabályszerű ártalmatlanításáért a fogyasztó is lényeges 
részben felelős. Túl sok berendezés hever elfelejtve és használatlanul a fiókokban, vagy kerül 
szabálytalanul a háztartási szemeteskukába. A gyártói ösztönző rendszerek minden bizonnyal 
hozzájárulhatnak e téren ahhoz, hogy a fogyasztók eljuttassák berendezéseiket a szabályszerű 
kezelésig. Saját felelősség is terheli őket a berendezések gyűjtőhelyekre vagy forgalmazóknak 
történő visszajuttatásáért. Ezt a felelősséget nem lehet és nem szabad elvenni a fogyasztóktól. 
Ezzel összefüggésben el kell utasítani a begyűjtés fogyasztó házától történő finanszírozását is. 
Ez beavatkozást jelentene a bevált begyűjtési struktúrákba is, mint például a helyi 
önkormányzatok struktúráiba, anélkül, hogy nagyobb környezeti haszonnal – vagyis hogy 
kevesebb hulladék mozogna a hivatalos begyűjtési rendszeren kívül – lehetne számolni. 

Nyilvántartásba vétel

Az irányelv hatálybalépése utáni első évek azt mutatták, hogy az irányelv tagállamokban 
történő különböző alkalmazása részben nagy bürokratikus akadályokhoz és ezáltal magas 
költségekhez is vezetett. Ezek jelentősen akadályozzák a szabad belső piacot. A Bizottság 
hatásvizsgálata1 szerint e téren évi 66 millió EUR összegű költségmegtakarítás lehetséges. Ez 
különösen a tagállamokban történő nyilvántartásba vétel különböző előfeltételeire érvényes. 
A jelentéstételi kötelezettségeket is meglehetősen eltérően szabályozzák a tagállamokban. 
Emiatt üdvözlendő a Bizottságnak az a javaslata, amely az interoperabilitáson keresztül 
megkönnyíti a tagállamok közötti adatcserét. Ezt még inkább elő kell mozdítani az internetes 
nyilvántartásba vétel lehetőségével. A nyilvántartás interoperabilitása a többszörös díjak 
kivetését és ezáltal a gyártók többszörös terhelését is megakadályozza. A nyilvántartásba 
vételi és jelentéstételi formátumok e harmonizálása lényegesen hozzá fog járulni az igazgatási 
költségek csökkentéséhez és az irányelv egységesebb alkalmazásához. Ezzel kapcsolatban 
fontos a tagállami adatok alapjának harmonizálása, mivel a nemzeti adatok jelenleg csak nem 
                                               
1 Hatásvizsgálat, COM (2008)810
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kielégítő mértékben hasonlíthatók össze egymással. Így például a tagállamokban 
különbözőképpen számítják ki a súlyt. Meg kell szüntetni azt a belső piacot akadályozó 
tényezőt, hogy sok tagállam megköveteli, hogy a gyártónak telephellyel kell rendelkeznie a 
tagállamban ahhoz, hogy berendezéseket hozhasson forgalomba. Elegendő, ha egy 
székhellyel rendelkező meghatalmazott vállalja magára a gyártói kötelezettségeket. Az 
irányelv által a gyártóra ruházott kötelezettségek végrehajtását a tagállami hatóságok továbbra 
is szavatolják, és ez különösen a kkv-ket tehermentesíti.

Berendezések kategóriái

További egyszerűsítést jelent az eddigi tíz berendezéskategória öt kategóriára való 
csökkentése. Ez megfelel a jelenlegi gyakorlatnak, és szükségtelen igazgatási terheket 
küszöböl ki. A kategóriákat környezeti szempontból alakították ki, mivel a csoportok az 
összetétel szempontjából fennálló azonos jellemzőkön alapulnak, és ezek ökológiai 
jelentőségét is figyelembe veszik. A hatály szempontjából a kategóriák már nem fontosak, 
csak a hasznosítási arány, az újrafeldolgozási arány és az újrahasználatra való előkészítés 
aránya szempontjából lényegesek. 

Hatály

Az irányelv tapasztalatai azt mutatták, hogy hatályát a tagállamok meglehetősen különbözően 
értelmezték és alkalmazták. Emiatt a továbbiakban nem az egyes kategóriákba való 
besorolásnak kell mérvadónak lennie annak meghatározása szempontjából, hogy egy 
berendezésnek teljesítenie kell-e az irányelv követelményeit, hanem az irányelv hatályának 
alapvetően minden elektromos és elektronikus berendezésből származó hulladékra ki kell 
terjednie. Ez megfelel az irányelv átdolgozáshoz kapcsolódó egyik lényeges célnak, amely a 
jogi helyzet tisztázása. A hatály alóli kivételeket a jogalkotónak magának kell az irányelvben 
rögzítenie. A kimerítő terméklista ellenben nem elégséges, mivel az elektromos és 
elektronikus ágazat egy gyorsan növekvő piac, és emiatt az irányelv állandó átdolgozására 
lenne szükség, anélkül, hogy az valaha is aktuális lehetne.

Kettős felhasználási célú berendezések

Egy további pontosítás a kettős felhasználási célú berendezéseket érinti. Azok a berendezések, 
amelyeket mind magáncélra, mind szakmai célra fel lehet használni, jelenleg nehézséget 
okoznak a magánháztartásból származó (B2C) és egyéb fogyasztótól származó (B2B) 
berendezések közé történő besoroláskor. Sok berendezés esetében nem látható előre, hogy egy 
fogyasztó vagy egy vállalkozás fogja-e használni. A magánháztartások hulladékká vált 
berendezéseinek gyűjtése viszont rendszerint költségesebb. Itt fennáll annak a veszélye, hogy 
ezeket a berendezéseket nem háztartási berendezésként jelentik be, és emiatt veszélybe kerül a 
hulladékká vált háztartási berendezések finanszírozása. Ezért a jogalkotónak egyszerű és 
világos szabályokat kell meghatároznia.

A gyűjtésre, kezelésre és újrafeldolgozásra vonatkozó szabványok

A berendezések hulladékainak begyűjtése, kezelése és újrafeldolgozása tekintetében egyelőre 
nagy minőségi különbségek állnak fenn. E téren környezetvédelmi okokból sürgősen 
cselekedni kell.  A szakszerűtlen gyűjtés, kezelés és újrafeldolgozás súlyosan érinti a 
környezetet. Ezen túlmenően a minőségi különbségek megnehezítik a versenyt. A gyűjtés, 
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kezelés és újrafeldolgozás területén kidolgozott szabványok ezt a helyzetet orvosolják. 
Kiderült továbbá, hogy egyes tagállamok még nem rendelkeznek megfelelő mennyiségű 
újrafeldolgozó létesítménnyel, és a kollektív gyűjtőrendszerek részben akadályozzák a szabad 
versenyt. 

Kimutatott költségek

A gyártónak a gyűjtés és kezelés során keletkező költségeket be kell építenie a termék árába. 
Ennek célja, hogy ösztönözze a gyártókat e költségek csökkentésére. Az egy terméktípusba 
tartozó különböző termékekre vonatkozó differenciálatlan átalánydíjak, amelyeket a 
költségeket külön kimutató országokban gyakran kivetnek, nem adnak tájékoztatást a 
fogyasztónak a tényleges újrafeldolgozási és kezelési költségekről. Az átalányköltségek nem 
tükrözik sem a hasznos élettartam lejártakor felmerülő tényleges költségeket, sem a termék 
által okozott környezeti terhelést. Ezen túlmenően azokat a berendezéseket, amelyek 
használati funkciójuk lejárta után pozitív értékkel bírnak, a kimutatott költségekben nem 
vették figyelembe. Az eszköz ezért nem bizonyult hatékonynak a fogyasztóknak a termékek 
újrafeldolgozhatóságáról adott tájékoztatásban. 

A javasolt módosítások célja a nagyobb szelektív hulladékgyűjtési arány elérése, az 
elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok elvesztésének csökkentése 
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak rendszerében, valamint az illegális 
szállítás elkerülése és ezen túlmenően az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak magas színvonalú megfelelő kezelése. Ehhez fel kell számolni az eddigi 
nemzeti bürokratikus követelményeket, és meg kell szüntetni a belső piacot gátló akadályokat.


