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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***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 elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról 
szóló 2006/66/EK irányelvnek a vezeték nélküli villamos kézi szerszámokba szánt, 
kadmiumot tartalmazó hordozható elemek és akkumulátorok forgalomba hozatala 
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról
(COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0136),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
192. cikkének (1) bekezdésére és 114. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0087/2012),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. május 24-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére2,
– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve az elemekről és 

Javaslat – Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve az elemekről és 

                                               
1  HL C 229., 2012.7.31., 140. o.
2
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akkumulátorokról, valamint a 
hulladékelemekről és -akkumulátorokról 
szóló 2006/66/EK irányelvnek a vezeték 
nélküli villamos kézi szerszámokba szánt, 
kadmiumot tartalmazó hordozható elemek 
és akkumulátorok forgalomba hozatala 
tekintetében történő módosításáról

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

Or. en

Indokolás
Noha ez a kérdés kívül esik a Bizottság javaslatának hatókörén, a 2006/66/EK irányelv 
felülvizsgálata lehetőséget kínál egy ma már egyértelműen elavult mentesség 
megszüntetésére: azaz azon lehetőség megszüntetésére, hogy a gombelemek higanyt 
tartalmazzanak. Egy, a Bizottság megbízásából készült jelentés (BIOIS, 2012)1 javaslata 
szerint környezetvédelmi és gazdasági szempontból a legjobb szakpolitikai lehetőség a 
higanyt tartalmazó gombelemek Európai Unióban való forgalomba hozatalának megtiltása a 
higany ilyen termékekben történő felhasználásából eredő negatív környezeti hatások 
csökkentése érdekében.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Az adott felhasználási módra nyújtott 
mentességet 2016. december 31-ig indokolt 
fenntartani annak érdekében, hogy az
értékláncban szereplő termelők, 
újrahasznosítási ágazat és fogyasztók az 
Unió valamennyi régiójában egységes 
módon folytatni tudják a szükséges
helyettesítő technológiák kialakítását.

Or. en

Indokolás

A NiCd akkumulátorokra vonatkozó jelenlegi mentesség 2016. december 31-ig alkalmazandó 
annak érdekében, hogy több időt biztosítson az értékláncban tevékenykedő összes gazdasági 
                                               
1 Study on the potential for reducing Mercury pollution from dental amalgam and batteries (Tanulmány a 
fogászati amalgám és az elemek higanyszennyezettsége csökkentésének lehetőségéről), Európai Bizottság, DG-
ENVI, 2012. március 5., http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/Final_report_11.07.12.pdf
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szereplő számára, hogy valamennyi EU-régióban, egységesebb módon és a vezeték nélküli 
villamos kézi szerszámok életciklusához igazodva folytassák a megfelelő helyettesítő 
technológiák kialakítását.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4 a) A 2006/66/EK irányelv 
forgalombahozatali tilalmat rendel el 
azokra a hordozható vagy készülékekbe 
épített elemekre vagy akkumulátorokra, 
amelyek több mint 0,005 tömegszázalék 
higanyt tartalmaznak. E tilalom alól 
azonban mentesülnek azok a 
gombelemek, amelyek legfeljebb 2 
tömegszázalék higanyt tartalmaznak. 
Miután a gombelemek könnyen 
kimaradnak a külön hulladékgyűjtésből, 
fontos mérsékelni annak kockázatát, hogy 
a higany a környezetbe kerüljön. Az Unió 
gombelempiacán már tapasztalható az 
elmozdulás a higanymentes elemek 
irányába. A higanymentes változatok már 
minden alkalmazás céljára elérhetők a 
kereskedelmi forgalomban, és a higanyt 
tartalmazókkal közel azonos 
teljesítménymutatókkal rendelkeznek, 
amit az ágazat többsége is megerősített. 
Helyénvaló tehát megtiltani azon 
gombelemek forgalombahozatalát, 
amelyek 0,0005 tömegszázaléknál több 
higanyt tartalmaznak. E tilalom 
várhatóan arra ösztönzi majd az uniós 
piacra nagy mennyiségben gombelemeket 
exportáló országokat, hogy felgyorsítsák a 
higanymentes gombelemek gyártására 
történő áttérést, aminek globális hatása 
lehet a higany ezen ágazatban történő 
felhasználására.

Or. en
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Indokolás

A 2006/66/EK irányelv 4. cikkéhez benyújtott módosítással összefüggő új 
preambulumbekezdés.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2006/66/EK irányelv kiegészítése 
vagy módosítása érdekében a jogi 
aktusoknak a Szerződés 290. cikkével 
összhangban történő elfogadására 
vonatkozó hatáskört a Bizottságra kell 
ruházni az alábbiak tekintetében: a III. 
mellékletben foglalt kezelési és 
újrafeldolgozási előírások, az Európai Unió 
területén kívül végzett kezelés és 
újrafeldolgozás feltételeinek 
egyenértékűségét értékelő kritériumok, a 
gyártók nyilvántartása, a hordozható 
elemek és akkumulátorok, illetve a 
gépjárműelemek és -akkumulátorok 
kapacitását feltüntető címkézés, valamint a 
címkézési kötelezettségek alóli mentesség.
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megfogalmazása során 
biztosítania kell, hogy a vonatkozó 
dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelő módon eljuttassák az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

(6) A 2006/66/EK irányelv kiegészítése 
vagy módosítása érdekében a jogi 
aktusoknak az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkével 
összhangban történő elfogadására 
vonatkozó hatáskört a Bizottságra kell 
ruházni az alábbiak tekintetében: a
hordozható elemek és akkumulátorok 
végfelhasználók részére történt éves 
értékesítésének kiszámításához 
alkalmazott közös módszertan, a III. 
mellékletben foglalt kezelési és 
újrafeldolgozási előírások, az Európai Unió 
területén kívül végzett kezelés és 
újrafeldolgozás feltételeinek 
egyenértékűségét értékelő kritériumok, a 
gyártók nyilvántartása, a hordozható 
elemek és akkumulátorok, illetve a 
gépjárműelemek és -akkumulátorok 
kapacitását feltüntető címkézés, valamint a 
címkézési kötelezettségek alóli mentesség.
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megfogalmazása során 
biztosítania kell, hogy a vonatkozó 
dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelő módon eljuttassák az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. en
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Indokolás

Fontos az egyenlő versenyfeltételek biztosítása valamennyi szereplő számára.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A gyártók nyilvántartására vonatkozó 
követelményeknek és a nyilvántartás 
formátumának összhangban kell állniuk 
az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló, 2012. 
július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv1 16. cikke (3) 
bekezdésének, valamint X. melléklete A. 
részének értelmében a nyilvántartásba 
vételre és a formátumra vonatkozóan 
megállapított előírásokkal.
____________
1 HL L 197, 2012.7.24., 38. o.

Or. en

Indokolás

Mivel az elemek és az akkumulátorok az elektromos és elektronikus berendezések részét 
képezik, természetes, hogy a gyártók nyilvántartásba vételi folyamatának is ugyanezen 
eljárást kell követnie. Ez időt takarít meg a gyártók számára, amelyet a termelés 
megszervezésére fordíthatnak.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2006/66/EK irányelv egységes 
végrehajtási feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a minimális 
begyűjtési arányokkal kapcsolatos átmeneti 

(7) A 2006/66/EK irányelv egységes 
végrehajtási feltételeinek biztosítása 
érdekében a Bizottságot végrehajtási 
hatáskörökkel kell felruházni a minimális 
begyűjtési arányokkal kapcsolatos átmeneti 
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rendelkezésekre, a hordozható elemek és 
akkumulátorok végfelhasználók részére 
történt éves értékesítésének 
kiszámításához alkalmazott közös 
módszertanra, valamint a tagállami 
végrehajtásról szóló jelentés kérdőívére 
vagy vázlatára vonatkozóan. Ezeket a 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

rendelkezésekre, valamint a tagállami 
végrehajtásról szóló jelentés kérdőívére 
vagy vázlatára vonatkozóan. Ezeket a 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

Or. en

Indokolás

Lásd a (6) preambulumbekezdéshez fűzött indokolást.

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 4. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép: 
„(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
megállapított tilalom 2016. december 31-
ig nem alkalmazandó azon 
gombelemekre, amelyek legfeljebb 2 
tömegszázalék higanyt tartalmaznak.”

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámok 2016. december 31-ig.”

Or. en

Indokolás

Lásd a (4) preambulumbekezdéshez fűzött indokolást.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 4. cikk (4) bekezdését el kell hagyni.

Or. en

Indokolás

Amint a kadmiumra vonatkozó tilalom hatályba lép, szükségtelenné válik a vezeték nélküli 
villamos kézi szerszámokra vonatkozó mentesség felülvizsgálata.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 b pont (új)
2006/66/EK irányelv
6 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A 6. cikk (2) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki: 
„Azok a vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámokba szánt, kadmiumot 
tartalmazó hordozható elemek és 
akkumulátorok, amelyek nem felelnek 
meg a 4. cikk (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek, 2016. december 31. 
után nem hozhatók forgalomba, és 
amennyiben ezen időpontot követően is 
forgalomban vannak, ki kell őket vonni a 
piacról.”;

Or. en

Indokolás

Azzal, hogy az irányelv egységes időpontot határoz meg a mentesség visszavonására és az 
irányelv előírásainak meg nem felelő összes termék forgalomból való kivonására, határozott 
és egyértelmű üzenetet küld a termelőknek és a fogyasztóknak egyaránt, és biztosítja az 
irányelv környezet- és egészségvédelmi céljainak elérését a piaci forgalomban lévő 
kadmiumhoz való további hozzáférés megelőzése révén.

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. A 6. cikk (2) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki: 
„A 4. cikk (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek meg nem felelő 
gombelemek 2016. december 31. után 
nem hozhatók forgalomba, és amennyiben 
ezen időpontot követően is forgalomban 
vannak, ki kell őket vonni a piacról.”;

Or. en
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Indokolás

Azzal, hogy az irányelv egységes időpontot határoz meg a mentesség visszavonására és az 
irányelv előírásainak meg nem felelő összes termék forgalomból való kivonására, határozott 
és egyértelmű üzenetet küld a termelőknek és a fogyasztóknak egyaránt, és biztosítja az 
irányelv környezet- és egészségvédelmi céljainak elérését a piaci forgalomban lévő 
higanytartalmú gombelemekhez való további hozzáférés megelőzése révén.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont 
2006/66/EK irányelv
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján 2007. szeptember 26-ig közös 
módszertant dolgoz ki a hordozható 
elemek és akkumulátorok végfelhasználók 
részére történt éves értékesítésének 
kiszámítására vonatkozóan. Az említett 
végrehajtási jogi aktusokat a 24. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárással 
összhangban kell elfogadni.”

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 23a. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
hordozható elemek és akkumulátorok 
végfelhasználók részére történt éves 
értékesítésének kiszámítására vonatkozó 
közös módszertan kidolgozása vagy
módosítása tekintetében.”

Or. en

Indokolás

A hordozható elemek és akkumulátorok végfelhasználók részére történt éves értékesítésének 
kiszámítására vonatkozó közös módszertant a 2008/763/EK bizottsági határozat állapítja 
meg. A közös módszertannak az EUMSZ 290. cikke szerinti általános hatályú módosítását 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén kell végrehajtani. 

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
2006/66/EK irányelv
12 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 12. cikk (7) bekezdését el kell hagyni. 4. A 12. cikk (7) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„A III. melléklet módosítását vagy 
kiegészítését megelőzően a Bizottság 
konzultál az érdekeltekkel, különösen a 
gyártókkal, a begyűjtőkkel, az 
újrafeldolgozókkal, a 
kezelőlétesítmények üzemeltetőivel, 
valamint a környezetvédelmi, a 
fogyasztóvédelmi és a munkavállalói 
szervezetekkel [...].”;

Or. en

Indokolás

A módosítás fenntartja a hatályos irányelv konzultációra vonatkozó követelményét.  A 
„valódi” szereplők véleményének figyelembevétele biztosítja az elérhető legjobb 
technológiákkal való munkavégzést a gyakorlatban.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
2006/66/EK irányelv
23 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság ezen irányelv 
hatálybalépésétől kezdve határozatlan 
időre szóló felhatalmazást kap a 12. cikk
(6) bekezdésében, a 15. cikk (3) 
bekezdésében, a 17. cikkben, a 21. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a 21. cikk (7) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított ötéves 
időtartamra szóló felhatalmazást kap a 10. 
cikk (4) bekezdésében, a 12. cikk (6) 
bekezdésében, a 15. cikk (3) bekezdésében, 
a 17. cikkben, a 21. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a 21. cikk (7) bekezdésében 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására.

A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács nem 
ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb 
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három hónappal az egyes időtartamok 
vége előtt, akkor a felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.

Or. en

Indokolás

Az EU többi jogalkotó intézményét tájékoztatni kell a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásáról és azok eredményeiről.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
2006/66/EK irányelv
23 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 12. cikk (6) 
bekezdésében, a 15. cikk (3) bekezdésében, 
a 17. cikkben, a 21. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a 21. cikk (7) bekezdésében 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. Az ilyen 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételét követő napon 
vagy a határozatban meghatározott későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 10. cikk (4) 
bekezdésében, a 12. cikk (6) 
bekezdésében, a 15. cikk (3) bekezdésében, 
a 17. cikkben, a 21. cikk (2) bekezdésében, 
valamint a 21. cikk (7) bekezdésében 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. Az ilyen 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételét követő napon 
vagy a határozatban meghatározott későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en
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Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
2006/66/EK irányelv
23 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 12. cikk (6) bekezdése, a 15. cikk (3) 
bekezdése, a 17. cikk, a 21. cikk (2) 
bekezdése, valamint a 21. cikk (7) 
bekezdése értelmében elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen, vagy ha az Európai Parlament 
és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időszak két 
hónappal meghosszabbítható.”;

(5) A 10. cikk (4) bekezdése, a 12. cikk (6) 
bekezdése, a 15. cikk (3) bekezdése, a 17. 
cikk, a 21. cikk (2) bekezdése, valamint a 
21. cikk (7) bekezdése értelmében 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítést követő két hónapon belül sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időszak két 
hónappal meghosszabbítható.”;

Or. en
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 forgalombahozatali tilalmat rendel el 
azokra a hordozható vagy készülékekbe épített elemekre vagy akkumulátorokra, amelyek több 
mint 0,002 tömegszázalék kadmiumot tartalmaznak. Mentességet kapnak ugyanakkor a 
vészjelző és riasztórendszerek – beleértve a vészvilágítást is –, az orvosi eszközök és a 
vezeték nélküli villamos kézi szerszámok. 

A 2006/66/EK irányelv 4. cikke értelmében a Bizottság köteles felülvizsgálni a vezeték 
nélküli villamos kézi szerszámokra vonatkozó mentességet. A jelenlegi javaslat úgy módosítja 
az irányelvelvet, hogy a vezeték nélküli villamos kézi szerszámokba szánt hordozható elemek 
és akkumulátorok tekintetében 2015. december 31-ig szóló időkorlátot szab a 
kadmiumfelhasználás tilalmára megállapított mentesség alkalmazásának. Tekintettel a 
kadmium környezeti hatásaira, a Bizottság javaslata üdvözlendő. 

Az időkorlátot a Bizottság a vezeték nélküli villamos kézi szerszámokba szánt NiCd 
akkumulátorok forgalomból való kivonásának társadalmi-gazdasági és környezeti 
szempontjait egyesítő, a kadmiumra vonatkozó mentesség idővel történő visszavonásának 
általános hatásaival összevető hatásvizsgálatot követően határozta meg. Megjegyzendő, hogy 
a Bizottság hatásvizsgálata a három elem- és akkumulátortípus (NiCd, NiMH és lítiumion) 
környezeti hatásaira vonatkozó következtetéseiben nem közöl összehasonlító életciklus alapú 
eredményeket a különböző akkumulátorok töltőiről, mivel kizárólag az elem- és 
akkumulátorcsomagok környezeti hatásaira összpontosít22. A három elem- és 
akkumulátortípus környezeti hatásai (beleértve töltőik környezeti hatásait is), amelyek a 
környezeti hatásvizsgálat 13. mellékletének 2. részében tájékoztatási céllal szerepelnek, azt 
mutatják, hogy a NiCd és NiMH akkumulátorok esetében rendelkezésre álló kiforrott 
technológiákkal összehasonlítva további kutatás-fejlesztésre lehet szükség a lítiumion-
akkumulátorok rendkívül specializált töltői energia-, anyag- és környezeti lábnyomának 
javítása érdekében.

Az előadó javasolja a NiCd akkumulátorokra vonatkozó mentesség egy évvel való 
meghosszabbítását 2016. december 31-ig annak érdekében, hogy több idő álljon az 
értékláncban tevékenykedő összes gazdasági szereplő rendelkezésére, hogy valamennyi EU-
régióban, egységesebb módon és a vezeték nélküli villamos kézi szerszámok életciklusához 
igazodva folytassák a megfelelő helyettesítő technológiák kialakítását. 

1. Az elemekre és akkumulátorokra és piaci részesedésükre vonatkozó adatok

A vezeték nélküli villamos kézi szerszámokban háromféle újratölthető akkumulátort – nikkel-
kadmium (NiCd), nikkel-fém-hidrid (NiMH) és lítiumion – használnak.

                                               
1 HL L 266., 2006.9.26., 1. o.. A legutóbb a 2008/103/EK irányelvvel (HL L 327., 2008.12.5., 7–8. o.) 
módosított irányelv.



PE479.921v01-00 18/21 PR\915871HU.doc

HU

A vezeték nélküli villamos kézi szerszámok uniós piacán belül a NiMH akkumulátorok 
részesedése viszonylag alacsony a NiCd és a lítiumion-akkumulátorokhoz képest. A jelentés 
ezért a mentesség visszavonása szempontjából legmegfelelőbb időpont értékelése során a 
NiCd és a lítiumion-akkumulátorok összevetésére összpontosít. 

Az EPTA szerint 2011-ben az összes elektromos kézi szerszám 40%-a volt vezeték nélküli 
villamos kézi szerszám. E 40%-on belül 70%-os volt a lítiumion-akkumulátoros és 27% a 
NiCd akkumulátoros szerszámok aránya (a NiMH akkumulátorosaké pedig mindössze 3%). A 
tendencia a lítiumion-akkumulátorok javára és a NiCd kárára emelkedik, ez utóbbiak 
természetes módon szorulnak ki a piacról. 

A piaci részesedésre vonatkozó jelenlegi adatok ugyanakkor a kelet-európai tagállamok 
esetében ennek fordítottjai, így ebben a régióban a változatlanságon alapuló forgatókönyv 
mellett több időt fog igénybe venni a kadmiumot tartalmazó akkumulátorok piacának teljes 
eltűnése. Az iparág az évi 16 millió vezeték nélküli villamos kézi szerszámos piacon jelenleg 
is 4 millió NiCd akkumulátoros vezeték nélküli villamos kézi szerszámot értékesít évente, 
többnyire Kelet-Európában. A lítiumion-akkumulátorok még mindig valóban drágábbak a 
NiCd akkumulátoroknál, ami megmagyarázza lassabb előretörésüket az EU keleti részén, ahol 
a lakosság vásárlóereje általában gyengébb a nyugat-európai országokénál. Egy további év 
hasznos lesz a fogyasztók számára arra, hogy az EU minden régiójában, egységes módon 
fokozatosan a piacon rendelkezésre álló megfelelő helyettesítő technológiákhoz igazítsák 
preferenciáikat.

2. Kadmium vagy lítium? 

A környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásai miatt a kadmium a veszélyes 
anyagokra és vegyi anyagokra vonatkozó valamennyi jogszabályban (a REACH irányelv, a 
veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv, az elhasználódott járművekről szóló 
irányelv) a legveszélyesebb anyagok listáján szerepel. Ha felhalmozódik a környezetben és az 
emberi testben, a kadmium mérgező, mivel ismeretlen időtartamig megmarad, és gyakran 
visszafordíthatatlan károkat okozhat.   

A hordozható elemek és akkumulátorok hulladékának nem megfelelő kezelése miatt a 
kadmium a környezetbe kerülhet. Fontos azonban megjegyezni, hogy a NiCd akkumulátorok 
a légkörbe és a vízbe jutó kadmiumkibocsátás igen kis részéért felelősek. A szilárd települési 
hulladékok elégetése és lerakása a légkörbe jutó teljes kadmiumkibocsátásnak csupán 2,6%-
át, a vízbe jutó teljes kadmiumkibocsátásnak pedig 2,3%-át teszi ki, szemben az olaj és a szén 
égetéséből származó légköri kibocsátással (43,5%) vagy a vas- és acélgyártás (40%), valamint 
a műtrágyák és a szennyvíziszap vízbe jutó kibocsátáson belüli arányával1. Végső soron a 
szilárd települési hulladékból a NiCd akkumulátorok miatt a levegőbe és a vízbe jutó 
kadmiumkibocsátás 1%-kal járul hozzá a teljes kibocsátáshoz.  

Mind a műtrágyákról szóló rendelet, mind a szennyvíziszapról szóló irányelv régi, és 
hamarosan felülvizsgálatra szorul, de a kadmium egyébként a vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámok mellett számos más olyan formában és anyagban is előfordul, amelynek az 

                                               
1 EURAS: Final Report Contribution of Spent Batteries to the Metal Flows of Municipal Solid Waste, 2005. 
október
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emberek ki vannak téve (például a színezőanyagokban, a galvanotechnikában, valamint a 
napelemekben, a műtrágyákban és a gyógyszerekben).
Végül figyelembe kell venni, hogy a vezeték nélküli villamos kézi szerszámokban található 
kadmiumot megfelelő gyűjtési és újrafeldolgozási rendszerek kialakításával 100%-ban újra 
lehet hasznosítani, és az iparág jelentős előrehaladást ért el az elemekben és 
akkumulátorokban használt kadmium ciklusának lezárására. Ez jelentősen korlátozza ezeket a 
környezetet és az emberi egészséget érintő kockázatokat. Figyelembe véve az összegyűjtött 
NiCd akkumulátorok 100%-os újrafeldolgozásának lehetőségét, az előadó véleménye szerint 
a környezeti és egészségügyi kockázatok kevésbé jelentősek, és kezelni lehet őket.

A lítiumion-akkumulátoroknak számos technológiai előnyük van a NiCd akkumulátorokhoz 
képest, ez magyarázza gyors piaci térhódításukat és növekvő piaci részesedésüket. A 
lítiumion-akkumulátorok könnyebbek és energiahatékonyabbak, nagy teljesítményűek, és 
használaton kívül önkisülésük lassú, és a memóriaeffektus sem jelentkezik. A lítiumion-
akkumulátorok ugyanakkor túlhevülés vagy túlzottan nagy feszültségen történő töltés esetén 
felrobbanhatnak, és visszafordíthatatlanul károsodhatnak, ha egy bizonyos feszültség alatt
töltik őket. Emellett a NiCd akkumulátorokénál bonyolultabb akkumulátortöltőt igényelnek, 
és élettartamuk is körülbelül fele a NiCd akkumulátorok élettartamának (4, illetve 8 év). A 
lítiumion-akkumulátorok jelenleg drágábbak a NiCd akkumulátoroknál, nagyon alacsony 
hőmérsékleten nem működnek olyan jól, és jelenleg nincs elegendő gazdasági ösztönző a 
nagyarányú újrahasznosítási struktúrák kialakítására: a nyersanyagok viszonylag olcsók, 
elérhetők, és a hulladékká vált lítiumion-akkumulátorok mennyisége nem eléggé nagy ahhoz, 
hogy indokolja nagyarányú újrafeldolgozási eljárások kialakítását. Elképzelhető, hogy a 
lítiumion-akkumulátorok várhatóan növekvő piaci jelenléte – tekintettel a kadmiumot 
tartalmazó akkumulátorok jövőbeli tilalmára – átbillenti a mérleget, és növeli a lítiumion-
akkumulátorok újrafeldolgozási eljárásainak megtérülését. A lítiumion-akkumulátorok 
újrafeldolgozása – a NiCd és NiMH akkumulátorok mostanra kiforrott újrafeldolgozási 
technológiáival szemben – még fejlődőben van az Unióban, de figyelembe véve a lítiumion-
akkumulátorok növekvő hulladékáramát, a technológiai fejlesztések és az innováció gyorsan 
megváltoztathatja ezt a helyzetet, és gazdaságilag is életképessé teheti a lítiumion-
akkumulátorok újrafeldolgozási eljárásainak fejlesztését.

A mentesség egy évvel, 2012. december 31-ig történő meghosszabbítása tehát ésszerű 
kompromisszumot tenne lehetővé, egyaránt védve a fogyasztók és a vállalkozások érdekeit az 
egész értéklánc mentén, egyúttal biztosítva a környezet és az emberi egészség védelmét, 
ugyanakkor további időt adva a technológiai fejlődésre, a legjobb gyakorlatok megosztására 
és az innovációra ezen a területen.

3. A készletek kimerülése és az alkatrészellátás

A tilalom hatálybalépése idején már forgalomba hozott termékek karbantartása és különösen 
az esetlegesen szükségessé váló alkatrészek kérdése gyakran felmerül.  
Először is, az előadó véleménye szerint a forgalmazási lánc felső részein működő 
forgalmazók addigra felkészülnek a NiCd akkumulátorok tilalmára, így az ilyen termékek a 
mentesség visszavonásakor várhatóan nem vagy csak kis mennyiségben lesznek 
megtalálhatók a polcokon. A technológiaváltással összefüggő költségeket nem olyan könnyen 
viselő végső fogyasztókat – elsősorban a nem üzemi ágazatokban – érintő negatív társadalmi 
hatások kis mértékben csökkenthetők olyan intézkedésekkel, mint például az alkatrészek 
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korlátozott ideig való elérhetőségének biztosítása. A NiCd alapú vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámok ugyanakkor rövid távon – bár nagyobb költségekkel – könnyen helyettesíthetők 
NiMH alapú vezeték nélküli villamos kézi szerszámokkal, miután a NiMH akkumulátorokhoz 
használt töltőkkel a megfelelő akkumulátorral működő szerszámok mindkét típusa tölthető. A 
jelenleg is rendelkezésre álló technológiáknak köszönhetően a tilalom végső felhasználókra 
gyakorolt hatása tehát kezelhető lehet. E helyettesítő lehetőség tovább mérsékelheti a 
hulladékká vált elektromos készülékek mennyiségének a NiCd akkumulátorok betiltása miatti 
esetleges hirtelen növekedését. 

A hulladékká vált elektromos készülékek mennyiségének az átmeneti alkatrészellátással nem 
rendelkező berendezések hirtelen szükségessé váló kiselejtezése miatti esetleges 
növekedéséből eredő várható technológiai és környezeti kihívások a NiMH-technológia által 
kínált lehetőségnek köszönhetően műszakilag kezelhetők. A hulladékakkumulátorok 
újrafeldolgozása szempontjából az iparág több időt kaphat arra, hogy képes legyen kezelni a 
hulladékká váló elektromos berendezések mennyiségének a NiCd akkumulátorok betiltása 
miatti lehetséges növekedését. Az újrafeldolgozással foglalkozó vállalatok már most is 
tesznek lépéseket ebbe az irányba azáltal, hogy fejlesztik a NiCd-tilalom hatálybalépésével 
várhatóan növekvő mennyiségű lítiumion- és NiMH akkumulátorok újrafeldolgozására 
alkalmas kapacitásaikat. Mindenesetre az európai jogalkotónak határozott és egyértelmű 
üzenetet kell küldenie a forgalmazási lánc alsó részein elhelyezkedő forgalmazóknak a tilalom 
hatálybalépésének tényleges időpontjáról. A tilalom maradéktalan érvényesítésének 2016. 
december 31-i végleges időpontját tekintetbe véve a termelők nem éreznek majd kísértést 
arra, hogy közvetlenül a tilalom hatálybalépése előtt túlzott mennyiségű árukészlettel árasszák 
el a piacot.

4. A hatály kiterjesztése – a higanyt tartalmazó gombelemek

Noha ez a kérdés kívül esik a Bizottság javaslatának hatókörén, a kadmiumra vonatkozó 
mentesség felülvizsgálata lehetőséget kínál egy ma már egyértelműen elavult mentesség 
megszüntetésére: azaz azon lehetőség megszüntetésére, hogy a gombelemek higanyt 
tartalmazzanak. A BIOIS 2012 által a Bizottság megbízásából készített jelentés igazolja annak 
szükségességét, hogy mérsékeljük a higany környezetbe való kijutásának kockázatát, miután a 
gombelemek könnyen kimaradnak a szelektív hulladékgyűjtési rendszerekből, és ez növeli a 
környezetszennyezés kockázatát.

Mivel a gombelemgyártók többsége időközben módosította technológiáját, ez a mentesség 
elavulóban van, és a gombelempiacon már tapasztalható a higanymentes gombelemek 
irányába történő elmozdulás. A higanymentes gombelemek jelenleg az EU 
gombelempiacának 39%-át képviselik. A higanymentes változatok már minden alkalmazás 
céljára elérhetők a kereskedelmi forgalomban, és a higanyt tartalmazókkal azonos 
teljesítménymutatókkal rendelkeznek, amit az ágazat többsége is megerősített.1. 

Egy ilyen döntés arra is ösztönözné az uniós piacra nagy mennyiségben gombelemeket 
exportáló országokat (például Kínát), hogy gyorsítsák fel a higanymentes gombelemek 

                                               
1 Catherine Galligan, Gregory Morose: An Investigation of Alternatives to Miniature Batteries Containing 
Mercury, 2004. december 17., készült a Maine Department of Environmental Protection Lowell Center for 
Sustainable Production számára, University of Massachusetts Lowell.
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gyártására történő áttérést, aminek globális hatása lehet a higany ezen ágazatban történő 
felhasználására. Ha e mentességet most nem vonjuk vissza, változás csak az elemekről és 
akkumulátorokról szóló irányelv 2016-ra előirányzott felülvizsgálatakor történhet, ami 
lehetővé tenné, hogy évi mintegy 2,4–3,9 tonna gombelemekből származó higany kerülje el a 
szelektív hulladékgyűjtő rendszereket, nagy valószínűséggel szennyezve a környezetet. Az 
USA több tagállama már betiltotta a higanyt tartalmazó gombelemeket.

Ezért a higany ilyen termékekben való használatából eredő környezeti hatások mérséklése és 
az átfogó higanyproblémában betöltött szerepének csökkentése érdekében, továbbá 
figyelembe véve a gazdasági megvalósíthatóságot, az előadó véleménye szerint a higanyt 
tartalmazó gombelemek forgalomba hozatalát 2016. december 31-i hatállyal meg kellene 
tiltani. 

Összefoglalva, az előadó javasolja a NiCd akkumulátorokra vonatkozó mentesség egy évvel 
való meghosszabbítását 2016. december 31-ig. Figyelembe véve az összegyűjtött NiCd 
akkumulátorok 100%-os újrafeldolgozásának lehetőségét, az előadó véleménye szerint a 
kockázatok kevésbé jelentősek és kezelhetők. A mentesség egy évvel való meghosszabbítása 
ésszerű kompromisszumot tenne lehetővé, egyaránt védve a fogyasztók és a vállalkozások 
érdekeit az egész értéklánc mentén, egyúttal biztosítva a környezet és az emberi egészség 
védelmét, ugyanakkor további időt adva a technológiai fejlődésre, a legjobb gyakorlatok 
megosztására, a tapasztalatszerzésre és az innovációra ezen a területen.


