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Irányelvre irányuló javaslat 

– 

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI* 

a Bizottság javaslatához 

--------------------------------------------------------- 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/... IRÁNYELVE 

(...) 

az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az elemekről és 

akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 

2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések 

hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról  

(EGT-vonatkozású szöveg) 

                                                 
* * Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel 

mutatja. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) 

bekezdésére, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1, 

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére2, 

rendes jogalkotási eljárás keretében3, 

                                                 
1 HL C 264., 2016.7.20., 98 o..... 
2 HL C 17., 2017.1.18., 46 o..... 
3  Az Európai Parlament …-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a 

Tanács …-i határozata. 
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mivel: 

(1) A környezet minőségének védelme, megőrzése és javítása, az emberi egészség 

védelme, a természeti erőforrások körültekintő, hatékony és észszerű hasznosítása, 

valamint a körforgásos gazdaság elveinek előmozdítása érdekében javítani kell az 

Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalát. 

(2) A kisméretű létesítmények és vállalkozások szabályozásból eredő terheinek 

csökkentése érdekében egyszerűsíteni kell egyes, a kisméretű létesítményeket és 

vállalkozásokat érintő engedélyezési és nyilvántartásba vételi követelményeket. 
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(3) A tagállamok által háromévente összeállított végrehajtási jelentések nem bizonyultak 

hatékony eszköznek a megfelelés ellenőrzése, illetve a helyes végrehajtás biztosítása 

szempontjából, ugyanakkor szükségtelen adminisztratív terhet jelentenek. Ezért 

helyénvaló hatályon kívül helyezni a tagállamokat ilyen jelentések készítésére 

kötelező rendelkezéseket. Helyettük a megfelelés nyomon követésének kizárólag 

azokon az adatokon kell alapulnia, amelyeket a tagállamok évente megküldenek a 

Bizottságnak. 

(4) A tagállamok által szolgáltatott adatok alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság 

értékelni tudja az egyes tagállamoknak a hulladékra vonatkozó uniós jognak való 

megfelelését. Az adatok minőségét, megbízhatóságát és összehasonlíthatóságát 

fokozni kell a hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás egységes belépési ponton 

keresztül történő teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási követelmények 

megszüntetésével, a nemzeti adatszolgáltatási módszertanok összehasonlító 

értékelésével és az adatminőség-ellenőrzési jelentés bevezetésével.  

(5) A hulladékgazdálkodásra vonatkozó megbízható adatszolgáltatás nélkülözhetetlen a 

hatékony végrehajtáshoz és az adatok tagállamok közötti összehasonlíthatóságának 

biztosításához. Ezért a 2000/53/EK1, a 2006/66/EK2 és a 2012/19/EK3 európai 

parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott célértékek elérésével kapcsolatos 

adatszolgáltatás során a tagállamoknak a Bizottság által kidolgozott legújabb 

szabályokat és az ezen irányelvek végrehajtásáért felelős, adott illetékes nemzeti 

hatóságok által ▌kidolgozott módszertanokat kell alkalmazniuk. 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az 

elhasználódott járművekről (HL L 269., 2000.10.21., 34. o.). 
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006. szeptember 6.) az 

elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, 

továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 266., 2006.9.26., 1. 

o.). 
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve (2012. július 4.) az 

elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (HL L 197., 2012.7.24., 38. o.). 
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(6) Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelvében1 megállapított 

hulladékhierarchiát elsőbbségi sorrendként kell alkalmazni a hulladékmegelőzésre 

és -gazdálkodásra vonatkozó uniós jogszabályokban. Az ezen irányelv 

célkitűzéseinek való megfelelés közben a tagállamok megteszik a szükséges 

intézkedéseket a hulladékhierarchiai prioritások sorrendjének figyelembevételére és 

e prioritások gyakorlati végrehajtásának biztosítására.  

(7) A körforgásos gazdaság felé való elmozdulás iránti uniós kötelezettségvállalás 

keretében a 2000/53/EK, a 2006/66/EK és a 2012/19/EU irányelvet felül kell 

vizsgálni és szükség esetén módosítani kell, figyelembe véve végrehajtásukat és 

mérlegelve többek között, hogy lehetséges-e célértékeket meghatározni az érintett 

hulladékáramokban szerepet kapó egyes anyagok vonatkozásában. A 2000/53/EK 

irányelv felülvizsgálata során figyelmet kell fordítani azon elhasználódott járművek 

problémájára, amelyeket nem számítanak be – ideértve a valószínűleg elhasználódott 

járműnek minősülő használt járművek szállítását –, valamint a hulladékjárművek  

szállítására vonatkozó, megbízottak számára kidolgozott 9. iránymutatás 

alkalmazására. A 2006/66/EK irányelv felülvizsgálata során figyelembe kell venni a 

veszélyes anyagokat nem használó új típusú akkumulátorok technológiai fejlődését 

is. 

▌ 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a 

hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.). 
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(8) A 2000/53/EK irányelv kiegészítése, illetve módosítása, valamint a 2012/19/EU 

irányelv módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el a 2000/53/EK irányelv ezen irányelvvel módosított 4. cikke (2) 

bekezdésének b) pontjára, 5. cikkének (5) bekezdésére, 6. cikkének (6) bekezdésére 

és 8. cikkének (2) bekezdésére, valamint a 2012/19/EU irányelv ezen irányelvvel 

módosított 19. cikkére vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között 

szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról 

szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek1 

megfelelően kerüljön sor. Így különösen 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. 

                                                 
1  HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 
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(9) A 2000/53/EK irányelv végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a 

Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni az említett irányelv ezen 

irányelvvel módosított 7. cikkének (2) bekezdése és 9. cikkének (1d) bekezdése, 

valamint a 2012/19/EU irányelv végrehajtása érdekében az említett irányelv ezen 

irányelvvel módosított 16. cikkének (9) bekezdése tekintetében. Ezeket a végrehajtási 

hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1 

megfelelően kell gyakorolni. 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a 

Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési 

mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 

2011.2.28., 13. o.). 
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(10) Mivel ezen irányelv céljait, nevezetesen az Unióban folytatott hulladékgazdálkodás 

színvonalának javítását, valamint ezen keresztül a környezet minőségének 

védelméhez, megőrzéséhez és javításához, valamint a természeti erőforrások 

körültekintő és észszerű hasznosításához való hozzájárulást a tagállamok nem tudják 

kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedések nagyságrendje és 

hatásai miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az 

Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 

megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az 

irányelv nem lépi túl az említett célok eléréséhez szükséges mértéket. 

(11) A 2000/53/EK, a 2006/66/EK és a 2012/19/EU irányelvet ezért ennek megfelelően 

módosítani kell. 

(12) A tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. 

szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatával1 összhangban a tagállamok 

vállalták, hogy az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez indokolt esetben egy 

vagy több olyan dokumentumot mellékelnek, amely megmagyarázza az irányelv 

elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszközök megfelelő részei közötti kapcsolatot. 

Ezen irányelv tekintetében a jogalkotó úgy ítéli meg, hogy az ilyen dokumentumok 

átadása indokolt, 

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET: 

                                                 
1 HL C 369., 2011.12.17., 14. o. 
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1. cikk 

A 2000/53/EK irányelv módosítása 

A 2000/53/EK irányelv a következőképpen módosul: 

1. A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:  

„b) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően a II. 

mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a 

célból, hogy rendszeres időközönként hozzáigazítsa azt a műszaki és 

tudományos fejlődéshez annak érdekében, hogy:  

i. szükség szerint megállapítsa azokat a maximális koncentrációértékeket, 

amelyekig az e bekezdés a) pontjában szereplő anyagok meghatározott 

járműanyagokban és alkatrészekben megtűrhetők; 

ii. a járművek egyes anyagait és alkatrészeit e bekezdés a) pontjának hatálya 

alól mentesítse, ha az e pontban szereplő anyagok alkalmazása 

elkerülhetetlen; 

iii. a II. mellékletből törölje a járművek anyagait és alkatrészeit, ha az e 

bekezdés a) pontjában szereplő anyagok használata mellőzhető; 
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iv. az i. és ii. alpont tekintetében meghatározza a járműveknek azon anyagait 

és alkatrészeit, amelyek a további kezelést megelőzően elválaszthatóak és 

előírja azok címkézését vagy más eszközökkel történő azonosíthatóságát.  

A Bizottság külön felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el az i–iv. 

pontban meghatározott minden egyes anyag, összetevő vagy alkatrész 

vonatkozásában.” 

2. Az 5. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(5) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása 

érdekében, hogy az illetékes hatóságok kölcsönösen elismerjék és elfogadják a 

más tagállamban az e cikk (3) bekezdésének megfelelően kibocsátott bontási 

igazolást.  

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az 

átvételi (szétszerelési) igazolásra vonatkozó minimális követelmények 

megállapítása révén kiegészítse ezt az irányelvet” 
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3. A 6. cikk a következőképpen módosul: 

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy az 

elhasználódott járműveket a hulladékhierarchiával és a 2008/98/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv* 4. cikkében meghatározott 

általános követelményekkel összhangban , valamint az ezen irányelv I. 

mellékletében meghatározott minimális műszaki követelményeknek 

megfelelően tárolják (még ideiglenesen is) és kezeljék, az 

egészségvédelemre és környezetvédelemre vonatkozó nemzeti jogszabályok 

sérelme nélkül. 

----------------------------- 

*  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelve a 

hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 

2008.11.22., 3. o.).”; 

b) a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(6)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően az I. 

mellékletet módosító felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el 

abból a célból, hogy hozzáigazítsa azt a műszaki és tudományos 

fejlődéshez.” 
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4. A 7. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

„A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el az e bekezdés első 

albekezdésében szereplő célok tagállamok általi teljesítésének ellenőrzéséhez 

szükséges részletes szabályok vonatkozásában. Az ilyen szabályok kidolgozása során a 

Bizottság figyelembe vesz minden releváns tényezőt, többek között az adatok 

rendelkezésre állását és az elhasználódott járművek kivitelének és behozatalának 

kérdését. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.” 

5. A 8. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:  

„(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 9a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az e 

cikk (1) bekezdésében említett szabványok megállapítása révén kiegészítse ezt az 

irányelvet. Ezen szabványok kialakítása során a Bizottság figyelembe veszi a 

megfelelő nemzetközi testületek által e területen végzett munkát. A Bizottság 

szükség szerint részt vesz ebben a munkában.” 

6. A 9. cikk a következőképpen módosul: 

a) az (1) bekezdést el kell hagyni. 
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b) a cikk a következő bekezdésekkel egészül ki: 

„(1a) A tagállamok a 7. cikk (2) bekezdésének végrehajtása tekintetében minden 

egyes naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak.  

 A tagállamoknak az adatokat elektronikus úton kell benyújtaniuk az 

adatgyűjtés tárgyévének végét követő 18 hónapon belül. Az 

adatszolgáltatást a Bizottság által az e cikk (1d) bekezdésével összhangban 

meghatározott formátumban kell teljesíteni.  

Az első adatszolgáltatási időszak az e cikk (1d) bekezdésével összhangban 

az adatszolgáltatás formátumát meghatározó végrehajtási jogi aktus 

elfogadását követő első teljes naptári évben kezdődik, és az említett 

adatszolgáltatási időszak adatait tartalmazza ▌. 

(1b) Az (1a) bekezdés alapján a tagállamok által szolgáltatott adatokhoz 

minőség-ellenőrzési jelentést kell mellékelni. 

(1c) A Bizottság megvizsgálja az (1a) bekezdéssel összhangban szolgáltatott 

adatokat, majd jelentést tesz közzé vizsgálata eredményeiről. A jelentésnek 

értékelnie kell az adatgyűjtés szervezését, az adatok forrásainak és a 

tagállamok által használt módszertannak az értékelését, valamint ezen 

adatok hiánytalanságát, megbízhatóságát, időszerűségét és konzisztenciáját. 

Az értékelés javító célú konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A jelentést a 

tagállamok első adatszolgáltatását követően, majd azt követően négyévente 

kell elkészíteni. 
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(1d) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az e cikk (1a) bekezdésben 

említett adatszolgáltatás formátumának megállapítására vonatkozóan. 

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni” 
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7. Az irányelv a következő cikkel egészül ki: 

„9a. cikk 

A felhatalmazás gyakorlása 

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság 

részére adott felhatalmazás feltételeit e cikk határozza meg.  

(2) A Bizottság a 4. cikk (2) bekezdésének b) pontjában, az 5. cikk (5) bekezdésében, 

a 6. cikk (6) bekezdésében és a 8. cikk (2) bekezdésében említett, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

ötéves időtartamra szól [e módosító irányelv hatálybalépésének időpontja]-tól/től 

kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam 

letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai 

Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három 

hónappal minden egyes időtartam letelte előtt. 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (2) 

bekezdésének b) pontjában, az 5. cikk (5) bekezdésében, a 6. cikk (6) 

bekezdésében és a 8. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott 

felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 

kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép 

hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok érvényességét. 

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi 

megállapodásban* foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok 

által kijelölt szakértőkkel.  
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(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot.  

(6) A 4. cikk (2) bekezdésének b) pontja, az 5. cikk (5) bekezdése, a 6. cikk (6) 

bekezdése és a 8. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az 

Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az 

említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a 

Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az 

Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két 

hónappal meghosszabbodik. 

______________ 

* HL 123., 2016.5.12., 1. o.” 

8. Az irányelv a következő cikkel egészül ki: 

„10a. cikk 

Felülvizsgálat 

A Bizottság 2020. december 31-ig felülvizsgálja ezt az irányelvet és e célból jelentést 

nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyet adott esetben jogalkotási 

javaslat kísér.” 
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9. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép: 

„11. cikk 

Bizottsági eljárás 

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet* értelmében vett bizottságnak minősül. 

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 

alkalmazni. 

Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a 

végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) 

bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó. 

_______________________________ 

* Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. 

február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 

vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és 

általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).”. 



 

AM\1150926HU.docx 18/27 PE598.520v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

2. cikk 

A 2006/66/EK irányelv módosítása 

A 2006/66/EK irányelv a következőképpen módosul: 

1. A 10. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(3) A tagállamok éves szinten figyelemmel kísérik a begyűjtési arányokat az ezen 

irányelv I. mellékletben megállapított rendszernek megfelelően. A 

2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet* sérelme nélkül a 

tagállamok elektronikus jelentéseket nyújtanak be a Bizottságnak az adatgyűjtés 

tárgyévének végét követő 18 hónapon belül. A jelentéseknek tartalmazniuk kell, 

hogy milyen módon szerezték be a begyűjtési arány kiszámításához szükséges 

adatokat. 

________________ 

 

* Az Európai Parlament és a Tanács 2150/2002/EK rendelete (2002. november 

25.) a hulladékra vonatkozó statisztikákról (HL L 332., 2002.12.9., 1. o.).” 
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2. A 12. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„(5) A tagállamok jelentést készítenek az adott naptári évben elért újrafeldolgozási 

szintről, valamint arról, hogy a III. melléklet B. részében említett 

újrafeldolgozási hatékonysági mutatók teljesültek-e. A tagállamok 

elektronikusan továbbítják az adatokat a Bizottságnak az adatgyűjtés 

tárgyévének végét követő 18 hónapon belül.” 

3. A 22. cikket el kell hagyni. 
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4. Az irányelv a következő cikkel egészül ki: 

„22a. cikk 

A hulladékhierarchia alkalmazását ösztönző eszközök 

Az ezen irányelvben meghatározott célokhoz való hozzájárulásként a tagállamok 

gazdasági eszközöket és egyéb intézkedéseket – például a 2008/98/EK irányelv IVa. 

mellékletében meghatározott intézkedéseket vagy más megfelelő eszközt és intézkedést 

– alkalmaznak a hulladékhierarchia megvalósításának ösztönzése érdekében.” 
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5. A 23. cikk a következőképpen módosul: 

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(1) A Bizottság 2018. december 31-ig jelentést állít össze ezen irányelv 

végrehajtásáról, valamint a környezetre és a belső piac működésére kifejtett 

hatásairól”; 

b) a (2) bekezdésben a bevezető rész helyébe a következő szöveg lép: 

„(2)  „Jelentésében a Bizottság kitér ezen irányelvnek a következő szempontok 

alapján történő értékelésére:” 
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3. cikk 

A 2012/19/EU irányelv módosítása 

A 2012/19/EU irányelv a következőképpen módosul: 

1. A 16. cikk a következőképpen módosul: 

a) az (5) bekezdést el kell hagyni. 

b) a szöveg a következő bekezdésekkel ▌ egészül ki: 

„(6) A tagállamok a (4) bekezdés 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 a (9) 

bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban kell teljesíteni.  

 Az első adatszolgáltatási időszak a jelentés formátumát a (9) bekezdéssel 

összhangban megállapító végrehajtási jogi aktus elfogadását követő első 

teljes naptári évben kezdődik, és az adott adatszolgáltatási időszak adatait 

tartalmazza ▌. 

(7) A tagállamok által a (6) bekezdés alapján szolgáltatott adatokhoz minőség-

ellenőrzési jelentést kell mellékelni. 
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(8) A Bizottság megvizsgálja a (6) bekezdésnek 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 a tagállamok első adatszolgáltatását követően, 

majd pedig négyévente kell elkészíteni. 

(9) A Bizottság az e cikk (6) bekezdésében említett adatszolgáltatás formátumát 

megállapító végrehajtási jogi aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási jogi 

aktusokat a 21. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárás 

keretében kell elfogadni.” 
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2. Az irányelv a következő cikkel egészül ki: 

„16a. cikk  

A hulladékhierarchia alkalmazását ösztönző eszközök 

Az ezen irányelvben meghatározott célokhoz való hozzájárulásként a tagállamok 

gazdasági eszközöket és egyéb intézkedéseket – például a 2008/98/EK irányelv IVa. 

mellékletében meghatározott intézkedéseket vagy más megfelelő eszközt és intézkedést 

– alkalmaznak a hulladékhierarchia megvalósításának ösztönzése érdekében.” 

3. A 19. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: 

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezen irányelv 20. cikkének megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el az ezen irányelv IV., VII., VIII. és IX. 

mellékletének a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében 

szükséges módosításokra vonatkozóan. A Bizottság minden egyes módosítandó 

mellékletre vonatkozóan külön felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el. Az 

irányelv VII. mellékletének módosításakor a 2011/65/EU európai parlamenti és 

tanácsi irányelv* alapján megadott mentességeket is figyelembe kell venni. 

________________ 

* Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8.) 

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való 

alkalmazásának korlátozásáról (HL L 174., 2011.7.1., 88. o.).” 

▌. 
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4. cikk 

Átültetés 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek ▌[e módosító 

irányelv hatálybalépését követően 24 hónappal]-ig megfeleljenek. Erről 

haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. 

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre 

az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell 

fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg. 

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, 

amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság erről 

tájékoztatja a többi tagállamot. 

 

5. cikk 

Hatálybalépés 

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon 

lép hatályba. 
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6. cikk 

Címzettek 

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. 

Kelt  

 

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök az elnök 

 

 

Or. en 

 


