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Elhasználódott járművek, hulladékelemek és -akkumulátorok, valamint elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékai

Irányelvi javaslat (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

_____________________________________________________________

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A környezet minőségének védelme, 
megőrzése és javítása, az emberi egészség 
védelme, a természeti erőforrások 
körültekintő és ésszerű hasznosítása, 
valamint a valóban körforgásos gazdaság 
kiépítése érdekében javítani kell az Európai 
Unióban folytatott hulladékgazdálkodás 
színvonalát.

(1) A környezet minőségének védelme, 
megőrzése és javítása, az emberi egészség 
védelme, a természeti erőforrások 
körültekintő és hatékony hasznosítása, 
valamint a körforgásos gazdaság elvének 
előmozdítása érdekében javítani kell az 
Európai Unióban folytatott 
hulladékgazdálkodás színvonalát.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tiszta, hatékony és fenntartható 
körforgásos gazdaság feltétele a veszélyes 
anyagoknak a termékekből már a 
tervezési szakaszban történő eltávolítása, 
és ebben az összefüggésben a körforgásos 
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gazdaságnak el kell ismernie a hetedik 
környezetvédelmi cselekvési program 
kifejezett rendelkezéseit, amely program a 
toxikus anyagoktól mentes anyagciklusok 
kifejlesztésére szólít fel, hogy az 
újrafeldolgozott hulladékot az Unió 
jelentős, megbízható 
nyersanyagforrásként hasznosíthassa.

Indokolás

Az EU-nak a tiszta, körforgásos gazdaság létrehozására kell összpontosítania és el kell 
kerülnie annak lehetséges, jelentős kockázatát, hogy a jövőben elvesszen a lakosság és a piac 
újrafeldolgozott anyagokba vetett bizalma, miközben végtelenített, zárt körként működő 
rendszert hagy hátra. Az újrafeldolgozást végzők számára a legfőbb problémát az anyagban 
található veszélyes anyagok jelentik. Az EU-nak arra kell összpontosítania, hogy ezeket a 
veszélyes anyagokat eltávolítsa a termékekből és a hulladékból, valamint hogy ne 
veszélyeztesse a lakosság egészségét és a környezetet azáltal, hogy a vállalkozások vagy 
termékek bizonyos osztályait mentesíti a biztonsági előírások alól és lehetetlenné teszi a 
szóban forgó szennyezett anyagok jövőbeli azonosítását.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Biztosítani kell a másodlagos 
nyersanyagok hatékony és alacsony 
energiafogyasztású kezelését, és prioritást 
kell biztosítani az e célkitűzés felé mutató 
fejlesztési és kutatási erőfeszítéseknek. A 
Bizottságnak emellett meg kell fontolnia 
egy, a hulladékok besorolásáról szóló 
javaslat benyújtását a másodlagos 
nyersanyagok uniós piaca létrehozásának 
támogatása céljából.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Amennyiben az újrafeldolgozott 
anyag a hulladékstátusz megszűnésével – 
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akár azért, mert megfelel a 
hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó 
speciális kritériumoknak, akár azért, mert 
egy új termékbe kerül beépítésre – újból 
belép a gazdaságba, annak 
maradéktalanul meg kell felelnie a vegyi 
anyagokra vonatkozó uniós 
jogszabályoknak.

Indokolás

A REACH rendelet nem alkalmazandó a hulladékokra, ahogy az a 2. cikk (2) bekezdésében is 
szerepel: „a 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott hulladék 
nem minősül az e rendelet 3. cikke szerinti anyagnak, keveréknek vagy árucikknek”.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A technológia fejlődésének és az 
egyre globalizálódó kereskedelemnek 
köszönhetően az ipari környezet az elmúlt 
években jelentősen megváltozott. Ezek a 
tényezők új kihívások elé állítják a 
környezetvédelemért felelős 
hulladékgazdálkodást és -kezelést, amely 
kihívások megoldását fokozottabb kutatási 
tevékenységgel és célzott szabályozási 
eszközök együttesével kell megpróbálni. A 
tervezett amortizáció egyre növekvő 
problémát jelent, hisz az valójában 
ellentmond a körforgásos gazdaság 
céljainak, ezért ennek megszüntetésén 
összehangolt erőfeszítésekkel kell együtt 
dolgoznia minden érintettnek, az 
iparágnak, a vevőknek és a szabályozó 
hatóságoknak.

Módosítás6

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés



PE598.520/ 4

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok által szolgáltatott 
statisztikai adatok alapvető fontosságúak 
ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az 
egyes tagállamok hulladékjogi 
előírásoknak való megfelelését. A 
statisztikai adatok minőségét, 
megbízhatóságát és összevethetőségét 
fokozni kell a hulladékokkal összefüggő 
adatszolgáltatás egységes belépési ponton 
keresztül történő teljesítésével, az elavult 
adatszolgáltatási követelmények 
megszüntetésével, a nemzeti 
adatszolgáltatási mechanizmusok 
összehasonlító értékelésével és az 
adatminőség-ellenőrzési jelentés 
bevezetésével.

(3) A tagállamok által szolgáltatott 
adatok és információk alapvető 
fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság 
értékelni tudja az egyes tagállamok 
hulladékjogi előírásoknak való 
megfelelését. A szolgáltatott adatok 
minőségét, megbízhatóságát és 
összevethetőségét fokozni kell a 
megbízható forrásokon alapuló adatok 
gyűjtése és feldolgozása közös 
módszertanának kidolgozásával és a 
hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás 
egységes belépési ponton keresztül történő 
teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási 
követelmények megszüntetésével, a 
nemzeti adatszolgáltatási mechanizmusok 
összehasonlító értékelésével és az 
adatminőség-ellenőrzési jelentés 
bevezetésével. A hulladékgazdálkodás 
területén a megbízható adatszolgáltatás 
nélkülözhetetlen a hatékony 
végrehajtáshoz és az adatok tagállamok 
közötti összehasonlíthatóságához. Ezért az 
ezen irányelvekben meghatározott 
célértékek teljesítésével kapcsolatos 
jelentéseik összeállítása során a 
tagállamoknak a Bizottság által a 
tagállamok nemzeti statisztikai 
hivatalaival és a hulladékgazdálkodásért 
felelős nemzeti hatóságokkal 
együttműködésben kidolgozott közös 
módszertant kell alkalmazniuk.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak szelektív 
gyűjtését megfelelő kezelés követi. Az 
egyenlő feltételek, valamint a hulladékra 
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vonatkozó jogszabályoknak és a 
körforgásos gazdaság fogalmának való 
megfelelés biztosítása érdekében a 
Bizottságnak a 2012/19/EU irányelvnek 
megfelelően az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak kezelésére 
közös előírásokat kell kidolgoznia.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A hulladékgazdálkodás területén a 
megbízható statisztikai-adatszolgáltatás 
nélkülözhetetlen a hatékony 
végrehajtáshoz, az adatok 
összehasonlíthatóságához és a tagállamok 
közötti egyenlő versenyfeltételek 
biztosításához. Ezért akkor, amikor az ezen 
irányelvekben meghatározott célértékek 
teljesítéséről összeállítják jelentéseiket, a 
tagállamoknak a Bizottság és a tagállamok 
nemzeti statisztikai hivatalai által közösen 
kidolgozott legújabb módszertant kell 
alkalmazniuk.

(4) A hulladékgazdálkodás területén a 
megbízható statisztikai-adatszolgáltatás 
nélkülözhetetlen a hatékony 
végrehajtáshoz, az adatok 
összehasonlíthatóságához és a tagállamok 
közötti egyenlő versenyfeltételek 
biztosításához. Ezért akkor, amikor az ezen 
irányelvekben meghatározott célértékek 
teljesítéséről összeállítják jelentéseiket, a 
tagállamoknak – a tagállamok nemzeti 
statisztikai hivatalaival együttműködésben 
– az adatgyűjtés és -feldolgozás Bizottság 
által kidolgozott közös módszertanát kell 
alkalmazniuk.

Indokolás

Az adatok minőségének és megbízhatóságának Unió-szerte történő javítása érdekében, és a 
három érintett irányelvre nézve már létező közös számítási módszerek mellett a Bizottságnak 
közös módszertant kell kidolgoznia az adatgyűjtésre és -feldolgozásra.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az ezen irányelvben meghatározott 
célértékek elérésének elősegítése és a 
körforgásos gazdaságra való átállás 
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előmozdítása érdekében a Bizottságnak 
elő kell mozdítania az információk és a 
bevált gyakorlatok tagállamok, illetve 
különböző gazdasági ágazatok közötti 
koordinációját és cseréjét. Ezt a cserét egy 
olyan kommunikációs platform 
létrehozásával lehetne elősegíteni, amely 
felhívhatná a figyelmet az új ipari 
megoldásokra és jobb áttekintést 
nyújthatna a rendelkezésre álló 
kapacitásokról, valamint hozzájárulna a 
hulladékipar és az egyéb ágazatok 
összekapcsolásához és az ipari szimbiózis 
támogatásához.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A 2008/98/EK irányelvben 
megállapított hulladékhierarchiát 
elsőbbségi sorrendként kell alkalmazni az 
Unió hulladékmegelőzésre és -
gazdálkodásra vonatkozó jogszabályaiban. 
Ez a hierarchia alkalmazandó tehát az 
elhasználódott járművek, az elemek és 
akkumulátorok, a hulladékelemek és -
akkumulátorok, valamint az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékai 
tekintetében. Az ezen irányelv 
célkitűzéseinek való megfelelés közben a 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket a hulladékhierarchiai 
prioritások figyelembe vételére és e 
prioritások gyakorlati végrehajtásának 
biztosítására.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Mivel egyre nagyobb szükség van a 
hulladék kezelésére és újrahasznosítására 
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az Unión belül, a körforgásos 
gazdaságnak megfelelően hangsúlyt kell 
fektetni annak biztosítására, hogy a 
hulladékszállításhoz kapcsolódó eljárások 
megfeleljenek az uniós környezetvédelmi 
jogszabályok alapelveinek és 
követelményeinek, különösen a közelség, 
a hasznosítás elsőbbsége és az önellátás 
elvének. A Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia az egyablakos rendszer 
bevezetésének szükségességét a 
hulladékszállítás adminisztratív eljárása 
számára az adminisztratív teher 
csökkentése céljából. A tagállamok 
minden szükséges intézkedést meg kell 
tegyenek a jogellenes hulladékszállítás 
megelőzése érdekében.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
7a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A 2000/53/EK irányelvnek az 
adatgyűjtés és -feldolgozás közös 
módszertanát, illetve az elhasználódott 
járművek újrahasználatra és 
hasznosításra vonatkozó irányszámainak 
végrehajtásáról szóló adatszolgáltatás 
formátumát érintő végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében, 
valamint a 2012/19/EU irányelvnek az 
adatgyűjtés és -feldolgozás közös 
módszertanát, illetve az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékainak 
gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó 
irányszámok végrehajtásáról szóló 
adatszolgáltatás formátumát érintő 
végrehajtása egységes feltételeinek 
biztosítása érdekében a Bizottságot 
végrehajtási hatáskörökkel kell 
felruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.
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Indokolás

A Bizottság végrehajtási hatásköreiről szóló szokásos preambulumbekezdés hozzáadása.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Az elemek és akkumulátorok, 
valamint a hulladékelemek és -
akkumulátorok tekintetében az 
adatgyűjtésre és adatfeldolgozásra 
vonatkozó közös módszertan és az 
adatszolgáltatás formátumának 
meghatározása érdekében a Bizottságot 
fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 290. 
cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el.  
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson többek között 
szakértői szinten, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásban foglalt 
elveknek megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 bekezdés (új)
2000/53/EK irányelv
6 cikk – 1 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

A 6. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy az elhasználódott 
járműveket a 75/442/EGK irányelv 4. 
cikkében meghatározott általános 
követelmények szerint és az ezen irányelv 
I. mellékletében meghatározott minimális 
műszaki követelményekkel összhangban 
tárolják (még ideiglenesen is) és kezeljék, 
az egészségvédelemre és 
környezetvédelemre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok sérelme nélkül.”

„(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy az elhasználódott 
járműveket a hulladékhierarchiával 
kapcsolatos prioritásoknak megfelelően, a 
75/442/EGK irányelv 4. cikkében 
meghatározott általános követelmények 
szerint és az ezen irányelv I. mellékletében 
meghatározott minimális műszaki 
követelményekkel összhangban tárolják 
(még ideiglenesen is) és kezeljék, az 
egészségvédelemre és környezetvédelemre 
vonatkozó nemzeti jogszabályok sérelme 
nélkül.”

Indokolás

A hulladékokra vonatkozó uniós jogszabályok koherenciája és az azokkal kapcsolatos 
jogbiztonság érdekében nagy szükség van arra, hogy az 1., a 6. és a 7. cikkekben 
hivatkozásként szerepeljen a hulladékhierarchia.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2000/53/EK irányelv
9 cikk – 1 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok a 7. cikk (2) 
bekezdésének végrehajtása tekintetében 
minden egyes naptári évre vonatkozóan 
adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az 
adatokat elektronikus úton kell benyújtani 
az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 18 
hónapon belül. Az adatszolgáltatást a 
Bizottság által az (1d) bekezdésnek 
megfelelően meghatározott formátumban 
kell teljesíteni. Az első adatszolgáltatásnak 
a [beírandó évszám: az ezen irányelv 
átültetése utáni év]. január 1-jétől 
[beírandó évszám: az ezen irányelv 

(1a) A tagállamok a 7. cikk (2) 
bekezdésének végrehajtása tekintetében 
minden egyes naptári évre vonatkozóan 
adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az 
adatokat az e cikk (1d) bekezdésében 
említett közös módszertan szerint kell 
gyűjteni és feldolgozni, és elektronikus 
úton kell benyújtani az adatgyűjtés 
tárgyévének végét követő 12 hónapon 
belül. Az adatszolgáltatást a Bizottság által 
az (1d) bekezdésnek megfelelően 
meghatározott formátumban kell 
teljesíteni.
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átültetésének éve utáni év]. december 31-
ig terjedő időszakra kell vonatkoznia.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2000/53/EK irányelv
9 cikk – 1 c bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A Bizottság megvizsgálja az e 
cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, 
majd jelentést tesz közzé a vizsgálat 
eredményeiről. A jelentésnek ki kell 
terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az 
adatok forrásainak és a tagállamok által 
használt módszertannak az értékelésére, 
valamint ezen adatok hiánytalanságára, 
megbízhatóságára, időszerűségére és 
konzisztenciájára. Az értékelés javító célú 
konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A 
jelentést háromévente kell elkészíteni.

(1c) A Bizottság megvizsgálja az e 
cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, 
majd jelentést tesz közzé a vizsgálat 
eredményeiről. Az (1d) bekezdésben 
említett adatgyűjtésre és adatfeldolgozásra 
vonatkozó közös módszertan létrehozásáig 
a jelentésnek ki kell terjednie az 
adatgyűjtés szervezésének, az adatok 
forrásainak és a tagállamok által használt 
módszertannak az értékelésére. A Bizottság 
értékeli ezen adatok hiánytalanságát, 
megbízhatóságát, időszerűségét és 
konzisztenciáját is. Az értékelés javító célú 
konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A 
jelentést háromévente kell elkészíteni.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2000/53/EK irányelv
9 cikk – 1 ca bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1ca) A jelentésben a Bizottság 
tájékoztatást nyújthat az irányelv 
egészének végrehajtásáról, illetve annak a 
környezetre és az emberi egészségre 
gyakorolt hatásáról. Adott esetben az 
irányelv módosításáról szóló jogalkotási 
javaslatot is csatol a jelentéshez.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
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2000/53/EK irányelv
9 cikk – 1 d bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A Bizottság az (1a) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatás formátumát megállapító 
végrehajtási aktusokat fogad el. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 11. cikk (2) 
bekezdése szerinti eljárással kell elfogadni.

(1d) A Bizottság az (1a) bekezdés szerinti, 
az adatgyűjtés és -feldolgozás közös 
módszertanát, illetve az adatszolgáltatás 
formátumát megállapító felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el. Ezeket a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 
11a. cikk szerinti eljárással kell elfogadni.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2000/53/EK irányelv
9 cikk – 1 d a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1da) A körforgásos gazdaságra 
vonatkozó cselekvési terv értelmében és 
tekintettel a körforgásos gazdaságra való 
átállásra vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásra, a Bizottság 2018. 
december 31-ig egy hatásvizsgálat alapján 
és a körforgásos gazdaságra vonatkozó 
uniós célkitűzések és kezdeményezések 
figyelembevételével felülvizsgálja ezen 
irányelv egészét, különösen a hatályát és a 
célértékeket. Különös hangsúlyt kell 
helyezni a vélhetően elhasználódott 
járműnek minősülő használt járművek 
szállítására. Ebben az esetben a 
hulladékjárművek szállítására vonatkozó, 
megbízottak számára kidolgozott 9. 
iránymutatást kell alkalmazni. A Bizottság 
megvizsgálja, hogy lehetséges-e az egyes 
erőforrásokra és különösen a kritikus 
nyersanyagokra vonatkozóan is konkrét 
célértékeket meghatározni. A 
felülvizsgálathoz adott esetben jogalkotási 
javaslatot is csatolni kell.
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)
2000/53/EK irányelv
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„9a. cikk
A fokozottabb mértékben körforgásos 
gazdaság irányába történő átmenet 
eszközei
Az ezen irányelvben meghatározott 
célkitűzésekhez való hozzájárulás 
érdekében a tagállamok megfelelő 
gazdasági eszközöket vesznek igénybe, és 
egyéb intézkedéseket hoznak a 
hulladékhierarchia alkalmazásának 
ösztönzésére. Ilyen eszközök és 
intézkedések lehetnek például a 
2008/98/EK irányelv IVa. mellékletében 
felsoroltak.”

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
„22a. cikk
Adatok
(1) A 10. és a 12. cikk alapján a 
tagállamok által szolgáltatott adatokhoz 
minőség-ellenőrzési jelentést kell 
mellékelni.
(2) A Bizottság a 23a. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
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aktusokat fogad el ezen irányelv 
kiegészítése céljából, meghatározva az 
adatgyűjtés és -feldolgozás módszertanát, 
illetve a jelentés formátumát.”

Módosítás 22

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

Hatályos szöveg Módosítás

(-1a) A 23. cikkben a cím helyébe a 
következő szöveg lép:

„Felülvizsgálat” „Jelentéstétel és felülvizsgálat”

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság legkésőbb 2016 végéig 
jelentést állít össze ezen irányelv 
végrehajtásáról, valamint a környezetre és 
a belső piac működésére kifejtett 
hatásairól.

(1) A Bizottság legkésőbb 2016 végéig 
és azt követően háromévenként jelentést 
állít össze ezen irányelv végrehajtásáról, 
valamint a környezetre és a belső piac 
működésére kifejtett hatásairól.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b a pont (új)
2006/66/EK irányelv
23 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A körforgásos gazdaságra 
vonatkozó cselekvési terv értelmében és a 
körforgásos gazdaságra való átállásra 
irányuló uniós kötelezettségvállalásra 
tekintettel a Bizottság 2018. december 31-
ig egy hatásvizsgálat alapján 
felülvizsgálja ezen irányelv egészét és 
különösen a hatályát és a célértékeket. A 
felülvizsgálat során figyelembe kell venni 
az Unió körforgásos gazdaságának 
szakpolitikai célkitűzéseit és 
kezdeményezéseit, valamint a veszélyes 
anyagokat – elsősorban nehéz- és más 
fémeket vagy fémionokat – nem használó 
új típusú akkumulátorok technológiai 
fejlődését. A Bizottság megvizsgálja, hogy 
lehetséges-e az egyes erőforrásokra és 
különösen a kritikus nyersanyagokra 
vonatkozóan is konkrét célértékeket 
meghatározni. A felülvizsgálathoz adott 
esetben jogalkotási javaslatot is csatolni 
kell.”

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
„23aa. cikk
A fokozottabb mértékben körforgásos 
gazdaság irányába történő átmenet 
eszközei
Az ezen irányelvben meghatározott 
célkitűzésekhez való hozzájárulás 
érdekében a tagállamok megfelelő 
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gazdasági eszközöket vesznek igénybe, és 
egyéb intézkedéseket hoznak a 
hulladékhierarchia alkalmazásának 
ösztönzésére. Ilyen eszközök és 
intézkedések lehetnek például a 
2008/98/EK irányelv IVa. mellékletében 
felsoroltak.”

Módosítás26

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – - 1 pont (új)
2012/19/EU irányelv
8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(-1) A 8. cikk (5) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

„A tagállamok a környezetvédelem 
érdekében minimális minőségi előírásokat 
határoznak meg az elektromos és 
elektronikus berendezések összegyűjtött 
hulladékainak kezelésére vonatkozóan.

„A tagállamok a környezetvédelem 
érdekében minimális minőségi előírásokat 
határoznak meg az elektromos és 
elektronikus berendezések összegyűjtött 
hulladékainak kezelésére vonatkozóan.”

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)
2012/19/EU irányelv
8 cikk – 5 bekezdés – 4 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1a. A 8. cikk (5) bekezdésének negyedik 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:

„Ezen cikk végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottság minimális minőségi 
szabványokat meghatározó végrehajtási 
jogi aktusokat fogadhat el, elsősorban az 
európai szabványügyi szervezetek által 
kidolgozott szabványok alapulvételével. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 21. cikk 
(2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 

„Ezen cikk végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében és a 
2012/19/EU irányelvben adott 
felhatalmazással összhangban a Bizottság 
minimális minőségi szabványokat 
meghatározó végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 
21. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással kell 
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eljárással kell elfogadni.” elfogadni.”

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2012/19/EU irányelv
16 cikk – 5 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok a 16. cikk (4) 
bekezdésének végrehajtása tekintetében 
minden egyes naptári évre vonatkozóan 
adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az 
adatokat elektronikus úton kell benyújtani 
az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 18 
hónapon belül. Az adatszolgáltatást a 
Bizottság által az (5d) bekezdésnek 
megfelelően meghatározott formátumban 
kell teljesíteni. Az első adatszolgáltatásnak 
a [beírandó évszám: az ezen irányelv 
átültetése utáni év]. január 1-jétől 
[beírandó évszám: az ezen irányelv 
átültetésének éve utáni év]. december 31-
ig terjedő időszakra kell vonatkoznia.

(5a) A tagállamok a 16. cikk (4) 
bekezdésének végrehajtása tekintetében 
minden egyes naptári évre vonatkozóan 
adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az 
adatokat az e cikk (5d) bekezdésében 
említett közös módszertan szerint kell 
gyűjteni és feldolgozni, és elektronikus 
úton kell benyújtani az adatgyűjtés 
tárgyévének végét követő 12 hónapon 
belül. A tagállamok biztosítják az 
elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak gyűjtésében vagy 
kezelésében részt vevő valamennyi 
szereplőtől kapott adatok benyújtását. Az 
adatszolgáltatást a Bizottság által az (5d) 
bekezdésnek megfelelően meghatározott 
formátumban kell teljesíteni.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2012/19/EU irányelv
16 cikk – 5 c bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) A Bizottság megvizsgálja az e 
cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, 
majd jelentést tesz közzé a vizsgálat 
eredményeiről. A jelentésnek ki kell 
terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az 
adatok forrásainak és a tagállamok által 
használt módszertannak az értékelésére, 
valamint ezen adatok hiánytalanságára, 

(5c) A Bizottság megvizsgálja az e 
cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, 
majd jelentést tesz közzé a vizsgálat 
eredményeiről. Az (5d) bekezdésben 
meghatározott adatgyűjtés és -feldolgozás 
közös módszertanának létrehozásáig a 
jelentésnek ki kell terjednie az adatgyűjtés 
szervezésének, az adatok forrásainak és a 
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megbízhatóságára, időszerűségére és 
konzisztenciájára. Az értékelés javító célú 
konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A 
jelentést háromévente kell elkészíteni.

tagállamok által használt módszertannak az 
értékelésére. A Bizottság értékeli ezen 
adatok hiánytalanságát, megbízhatóságát, 
időszerűségét és konzisztenciáját is. Az 
értékelés javító célú konkrét ajánlásokat is 
tartalmazhat. A jelentést háromévente kell 
elkészíteni.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2012/19/EU irányelv
16 cikk – 5 c a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5ca) A jelentésben a Bizottság 
tájékoztatást nyújt az irányelv egészének 
végrehajtásáról, illetve annak a 
környezetre és az emberi egészségre 
gyakorolt hatásáról. Adott esetben az 
irányelv módosításáról szóló jogalkotási 
javaslatot is csatol a jelentéshez.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2012/19/EU irányelv
16 cikk – 5 d bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5d) A Bizottság az (5a) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatás formátumát megállapító 
végrehajtási aktusokat fogad el. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 21. cikk (2) 
bekezdése szerinti eljárással kell elfogadni.

(5d) A Bizottság az (5a) bekezdés szerinti, 
az adatgyűjtés és -feldolgozás közös 
módszertanát, illetve az adatszolgáltatás 
formátumát megállapító felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el. Ezeket a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a 
20. cikk szerinti eljárással kell elfogadni.
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Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
2012/19/EU irányelv
16 cikk – 5 d a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5da) Az (5c) bekezdésben hivatkozott 
felülvizsgálat során a körforgásos 
gazdaságra vonatkozó cselekvési terv 
értelmében és tekintettel a körforgásos 
gazdaságra való átállásra vonatkozó uniós 
kötelezettségvállalásra, a Bizottság egy 
hatásvizsgálat alapján és a körforgásos 
gazdaságra vonatkozó uniós célkitűzések 
és kezdeményezések figyelembevételével 
felülvizsgálja ezen irányelv egészét és 
különösen a hatályát és a célértékeket. A 
Bizottság megvizsgálja, hogy lehetséges-e 
az egyes erőforrásokra és különösen a 
kritikus nyersanyagokra vonatkozóan 
konkrét célértékeket meghatározni. A 
felülvizsgálathoz adott esetben jogalkotási 
javaslatot is csatolni kell.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
2012/19/EU irányelv
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
„16a. cikk
A fokozottabb mértékben körforgásos 
gazdaság irányába történő átmenet 
eszközei
Az ezen irányelvben meghatározott 
célkitűzésekhez való hozzájárulás 
érdekében a tagállamok megfelelő 
gazdasági eszközöket vesznek igénybe, és 
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egyéb intézkedéseket hoznak a 
hulladékhierarchia alkalmazásának 
ösztönzésére. Ilyen eszközök és 
intézkedések lehetnek például a 
2008/98/EK irányelv IVa. mellékletében 
felsoroltak.”


