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Módosítás 39
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A 2006/95/EK irányelv szerint már 
forgalomba hozott elektromos 
berendezések forgalmazásának lehetővé 
tételére átmeneti intézkedéseket kell 
meghatározni.

(25) A gyártók és az importőrök számára 
ésszerű, de korlátozott időt kell hagyni az 
ezen irányelvet átültető nemzeti szabályok 
alkalmazásának kezdete előtt hatályos 
nemzeti szabályok szerinti jogaik 
gyakorlására, például arra, hogy 
értékesítsék a legyártott termékekből álló 
készleteiket. A 2006/95/EK irányelv szerint 
már forgalomba hozott elektromos 
berendezések forgalmazásának lehetővé 
tételére átmeneti intézkedéseket kell 
meghatározni.

Or. en

Módosítás 40
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Az ezen irányelv tekintetében 
releváns harmonizált szabványoknak 
teljes mértékben figyelembe kell venniük 
az ENSZ fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló egyezményét, amelyet sz 
Európai Unió 2010. december 23-án írt 
alá.

Or. en

Módosítás 41
Zuzana Roithová
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A gyártók az elektromos berendezésen, 
vagy ha ez nem lehetséges, az elektromos 
berendezés csomagolásán vagy egy azt 
kísérő dokumentáción feltüntetik nevüket, 
bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett 
védjegyüket és kapcsolattartási címüket. 
Címként a gyártó kapcsolattartási címét 
kell megadni.

(6) A gyártók az elektromos berendezésen, 
vagy ha ez nem lehetséges, az elektromos 
berendezés csomagolásán vagy a kísérő 
dokumentáción a vevők és a 
piacfelügyeleti hatóságok számára 
könnyen érthető nyelven feltüntetik 
nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy 
bejegyzett védjegyüket, internetcímüket és 
kapcsolattartási címüket.  Címként a gyártó 
kapcsolattartási címét kell megadni.

Or. en

Módosítás 42
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az importőrök az elektromos 
berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, 
az elektromos berendezés csomagolásán 
vagy az azt kísérő dokumentáción 
feltüntetik nevüket, bejegyzett 
márkanevüket vagy bejegyzett védjegyüket 
és kapcsolattartási címüket.

(3) Az importőrök az elektromos 
berendezésen, vagy ha ez nem lehetséges, 
az elektromos berendezés csomagolásán 
vagy a kísérő dokumentáción a vevők és a 
piacfelügyeleti hatóságok számára 
könnyen érthető nyelven feltüntetik 
nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy 
bejegyzett védjegyüket, internetcímüket és 
kapcsolattartási címüket. 

Or. en

Módosítás 43
Ashley Fox

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

(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
megfelel az ezen irányelv IV. 
mellékletében meghatározott mintának, 
tartalmazza az ezen irányelv III. 
mellékletének A. moduljában 
meghatározott elemeket, és a nyilatkozatot 
folyamatosan aktualizálni kell. Le kell
fordítani azon tagállam által megkívánt 
nyelvre vagy nyelvekre, amely piacán az 
elektromos berendezést forgalomba hozzák 
vagy forgalmazzák.

(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
megfelel az ezen irányelv IV. 
mellékletében meghatározott mintának, 
tartalmazza az ezen irányelv III. 
mellékletének A. moduljában 
meghatározott elemeket, és a nyilatkozatot 
folyamatosan aktualizálni kell. Kérésre le 
lehet fordítani azon tagállam által 
megkívánt nyelvre vagy nyelvekre, amely 
piacán az elektromos berendezést 
forgalomba hozzák vagy forgalmazzák.

Or. en

Módosítás 44
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
megfelel az ezen irányelv IV. 
mellékletében meghatározott mintának, 
tartalmazza az ezen irányelv III. 
mellékletének A. moduljában 
meghatározott elemeket, és a nyilatkozatot 
folyamatosan aktualizálni kell. Le kell
fordítani azon tagállam által megkívánt 
nyelvre vagy nyelvekre, amely piacán az 
elektromos berendezést forgalomba hozzák 
vagy forgalmazzák.

(2) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
megfelel az ezen irányelv IV. 
mellékletében meghatározott mintának, 
tartalmazza az ezen irányelv III. 
mellékletének A. moduljában 
meghatározott elemeket, és a nyilatkozatot 
folyamatosan aktualizálni kell. Kérésre le 
lehet fordítani azon tagállam által 
megkívánt nyelvre vagy nyelvekre, amely 
piacán az elektromos berendezést 
forgalomba hozzák vagy forgalmazzák.

Or. en

Módosítás 45
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben a (4) bekezdésben említett 
tájékoztatás kézhezvételétől számított két
hónapon belül egyik tagállam és a 
Bizottság sem emel kifogást az egyik 
tagállam által hozott átmeneti intézkedéssel 
szemben, az intézkedés megalapozottnak 
tekintendő.

(7) Amennyiben a (4) bekezdésben említett 
tájékoztatás kézhezvételétől számított 
három hónapon belül egyik tagállam és a 
Bizottság sem emel kifogást az egyik 
tagállam által hozott átmeneti intézkedéssel 
szemben, az intézkedés megalapozottnak 
tekintendő.

Or. en

Módosítás 46
Ashley Fox

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok legkésőbb [dátum: elfogadás 
után 2 évvel]-ig elfogadják és kihirdetik 
azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a 2. cikknek, a 3. 
cikk (1) bekezdésének, a 6., 7., 8., 9., 10., 
11.,12. cikknek, a 13. cikk (1) 
bekezdésének, a 14., 15., 16., 17., 18., 19., 
20., 21., 22., 23. és 24. cikknek, valamint a 
III. és a IV. mellékletnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint a 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok legkésőbb [dátum: elfogadás 
után három évvel]-ig elfogadják és 
kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseket, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a 2. cikknek, a 3. 
cikk (1) bekezdésének, a 6., 7., 8., 9., 10., 
11.,12. cikknek, a 13. cikk (1) 
bekezdésének, a 14., 15., 16., 17., 18., 19., 
20., 21., 22., 23. és 24. cikknek, valamint a 
III. és a IV. mellékletnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét, valamint a 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 47
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 8 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kifejezetten kutatás és fejlesztés céljából 
tervezett, kizárólag vállalkozások által 
egymás rendelkezésére bocsátott 
berendezések.

Or. de

Indokolás

A lakossági végfelhasználók nem férnek hozzá a K+F termékekhez. A veszélyes anyagok 
alkalmazását korlátozó, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól 
szóló irányelv legutóbbi felülvizsgálata ezeket a berendezéseket használaton kívül helyezte. A 
bizonytalanság elkerülése érdekében a termékekre vonatkozó irányelvek hatályát össze kell 
hangolni.

Módosítás 48
Zuzana Roithová

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. xxxx sz. (az elektromos berendezés
egyedi azonosítása)

1. xxxxxx sz. (a nyilatkozat egyedi 
azonosítása):

Or. en

Módosítás 49
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A nyilatkozat tárgya (az elektromos 
berendezés azonosítása a 
nyomonkövethetőség biztosítására. Ennek 
tartalmaznia kell az elektromos 
berendezésről a termék megfelelő 

4. A nyilatkozat tárgya (az elektromos 
berendezés azonosítása a 
nyomonkövethetőség biztosítására. Ez 
adott esetben tartalmazhatja az elektromos 
berendezésről a termék megfelelő 
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azonosítását lehetővé tevő színes fényképet 
is.

azonosítását lehetővé tevő fényképet is).

Or. en

(Lásd a 768/2008/EK határozat II. melléklete, 4. pontjának megfogalmazását.)


