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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA 

amely első olvasatban 2013. október 10-én került elfogadásra  

az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról 

szóló 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vezeték nélküli villamos 

kézi szerszámokba szánt, kadmiumot tartalmazó hordozható elemek és akkumulátorok, 

valamint az alacsony higanytartalmú gombelemek forgalomba hozatala tekintetében 

történő módosításáról, és a 2009/603/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről 

szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

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, 

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően, 

rendes jogalkotási eljárás keretében2, 

                                                 
1 HL C 229., 2012.7.31., 140. o. 
2  Az Európai Parlament 2013. október 10-i álláspontja. 
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mivel: 

(1) A 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 forgalombahozatali tilalmat 

rendel el azokra a hordozható elemekre vagy akkumulátorokra, beleértve a készülékbe 

építetteket is, amelyek több mint 0,002 tömegszázalék kadmiumot tartalmaznak. A 

vezeték nélküli villamos kézi szerszámokba szánt hordozható elemek és 

akkumulátorok azonban mentesültek e tilalom alól. 

(2) A Bizottság a 2006/66/EK irányelv 4. cikke (4) bekezdésével összhangban 

felülvizsgálta e mentességet. 

(3) E felülvizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy a környezetbe jutó kadmium 

mennyiségének fokozatos csökkentése érdekében a kadmiumfelhasználás tilalmát 

indokolt kiterjeszteni a vezeték nélküli villamos kézi szerszámokba szánt hordozható 

elemekre és akkumulátorokra, mivel e felhasználási módokra a piac már kínál 

megfelelő kadmiummentes alternatívát, nevezetesen a nikkel-fém-hidrid és a lítiumion 

alapú akkumulátortechnológiát. 

(4) A vezeték nélküli villamos kézi szerszámokba szánt hordozható elemekre és 

akkumulátorokra vonatkozó meglévő mentességnek 2016. december 31-ig 

alkalmazandónak kell lennie annak érdekében, hogy az újrafeldolgozási ágazat és a 

teljes értéklánc mentén elhelyezkedő fogyasztók az Unió valamennyi régiójában 

egységesen folytatni tudják a megfelelő helyettesítő technológiákhoz való igazodást. 

                                                 
1 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 

(5) A 2006/66/EK irányelv forgalombahozatali tilalmat rendel el minden olyan elemre 

vagy akkumulátorra – függetlenül attól, hogy készülékbe vannak-e építve vagy sem –

, amely több mint 0,0005 tömegszázalék higanyt tartalmaz. E tilalom alól azonban 

mentesülnek azok a gombelemek, amelyek legfeljebb 2 tömegszázalék higanyt 

tartalmaznak. Az Unió gombelempiacán már tapasztalható az elmozdulás a 

higanymentes elemek irányába. Helyénvaló tehát megtiltani azon gombelemek 

forgalombahozatalát, amelyek 0,0005 tömegszázaléknál több higanyt tartalmaznak. 

(6) A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének következtében a 2006/66/EK irányelv 

alapján a Bizottságra ruházott hatásköröket össze kell hangolni az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. és 291. cikkével. 

(7) A 2006/66/EK irányelv kiegészítése vagy módosítása érdekében a Bizottságnak 

felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi 

aktusokat fogadjon el ▌az Unió területén kívül végzett kezelés és újrafeldolgozás 

körülményei megfelelőségének értékelésére vonatkozó kritériumok, ▌a hordozható 

elemek és akkumulátorok, illetve a gépjárműelemek és -akkumulátorok kapacitását 

feltüntető címkézés, valamint a címkézési kötelezettségek alóli mentesség tekintetében. 

Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell 

a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő 

egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról. 
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(8) A gyártók nyilvántartásba vételére vonatkozó követelményeknek és a nyilvántartás 

formátumának – adott esetben – összhangban kell állniuk a 2012/19/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv1 16. cikke (3) bekezdésének, valamint X. melléklete A. 

részének értelmében megállapított nyilvántartásba vételi szabályokkal és 

formátummal. 

(9) A 2006/66/EK irányelv végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a 

Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a minimális begyűjtési arányokkal 

kapcsolatos átmeneti rendelkezésekre, a hordozható elemek és akkumulátorok 

végfelhasználók részére történt éves értékesítésének kiszámításához alkalmazott közös 

módszertanra, az újrafeldolgozási hatékonysági mutatók kidolgozásával kapcsolatos 

részletes szabályokra, valamint a tagállami végrehajtásról szóló jelentés kérdőívére 

vagy vázlatára vonatkozóan. Ezeket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek2 megfelelően kell gyakorolni. 

(10) A 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet3 a 2008/98/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv4 2010. december 12-i hatállyal hatályon kívül helyezte. 

(11) A 2006/66/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell, 

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET: 

                                                 
1 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.). 
2 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.). 

3 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/12/EK irányelve (2006. április 5.) a hulladékokról 
(HL L 114., 2006.4.27., 9. o.). 

4 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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1. cikk 

A 2006/66/EK irányelv a következőképpen módosul: 

1. A 4. cikk a következőképpen módosul: 

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tilalom ... -ig nem 

alkalmazandó azon gombelemekre, amelyek legfeljebb 2 tömegszázalék 

higanyt tartalmaznak.”; 

b) a (3) bekezdés c) pontjának helyébe a következő szöveg lép: 

„c) vezeték nélküli villamos kézi szerszámok; a vezeték nélküli villamos kézi 

szerszámokra vonatkozó e mentesség 2016. december 31-ig 

alkalmazandó.”; 

c) a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(4) A hallókészülékekbe szánt gombelemek tekintetében a Bizottság a (2) 

bekezdésben említett mentességet felülvizsgálat alatt tartja, és legkésőbb 

... -ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az (1) 

bekezdés a) pontjának megfelelő, hallókészülékekbe szánt gombelemek 

beszerezhetőségéről. Amennyiben az (1) bekezdés a) pontjának 

megfelelő, hallókészülékekbe szánt gombelemek beszerezhetőségének 

hiánya miatt indokolt, a Bizottság a jelentéséhez a hallókészülékekbe 

szánt gombelemek tekintetében a (2) bekezdésben említett mentesség 

meghosszabbítását célzó, megfelelő javaslatot csatol.” 

                                                 
  HL: Kérjük illessze be a dátumot: 21 hónappal ezen irányelv hatálybalépését követően. 
  HL: Kérjük illessze be a dátumot: 12 hónappal a (2) bekezdésben említett időpontot 

megelőzően. 
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2. A 6. cikk (2) bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép: 

„(2) Azok az elemek és akkumulátorok, amelyek nem teljesítik ezen irányelv 

követelményeit, azonban azokat a 4. cikkben meghatározott, vonatkozó 

tilalmak alkalmazási időpontját megelőzően jogszerűen hozták forgalomba, a 

készletek kimerüléséig forgalmazhatók.” 

3. A 10. cikk (4) bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép: 

„(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján átmeneti rendelkezéseket állapíthat 

meg a (2) bekezdés követelményeinek való megfelelés terén jelentkező, sajátos 

nemzeti körülményekből fakadó tagállami nehézségek kezelésére. Ezeket a 

végrehajtási jogi aktusokat a 24. cikk (2) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. 

E cikk egységes alkalmazásának biztosítása érdekében 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. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 24. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.” 
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4. A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép: 

„11. cikk 

Hulladékelemek és -akkumulátorok eltávolítása 

A tagállamok biztosítják, hogy az előállítók olyan módon tervezzék a készülékeket, 

hogy azokból a hulladékelemek és -akkumulátorok könnyen eltávolíthatók legyenek. 

Amennyiben az eltávolítást a végfelhasználók nem tudják könnyen elvégezni, a 

tagállamok biztosítják, hogy az előállítók oly módon tervezzék a készülékeket, hogy 

azokból a hulladékelemeket és -akkumulátorokat az előállítótól független, 

szakképesítéssel rendelkező szakemberek könnyen el tudják távolítani. Azon 

készülékekhez, amelyekbe elemeket vagy akkumulátorokat építenek, használati 

utasítást kell mellékelni arra vonatkozóan, hogy a végfelhasználó vagy a 

szakképesítéssel rendelkező független szakemberek hogyan tudják biztonságosan 

eltávolítani ezeket az elemeket és akkumulátorokat. Adott esetben a használati 

utasítás tájékoztatja a végfelhasználót a készülékbe beépített elemek vagy 

akkumulátorok típusáról is.  

Az első bekezdésben meghatározott rendelkezések nem alkalmazandók abban az 

esetben, amikor biztonsági, teljesítményi, egészségügyi vagy adatmegőrzési okokból 

szükséges az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, valamint a készülék és az 

elem vagy akkumulátor folyamatos összeköttetése.” 

5. A 12. cikk (6) bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép: 

„(6) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján 2010. március 26-ig részletes 

szabályokat fogad el az újrafeldolgozási hatékonysági mutatók kiszámítására 

vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 24. cikk (2) bekezdésében 

említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.” 
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6. A 12. cikk (7) bekezdését el kell hagyni. 

7. A 15. cikk (3) bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép: 

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23a. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében 

említett szabályokat kiegészítő részletes szabályok, és különösen az e cikk (2) 

bekezdésében említett megfelelő körülmények értékelésére vonatkozó 

kritériumok meghatározása céljából.” 

8. A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép: 

„17. cikk 

Nyilvántartásba vétel 

A tagállamok biztosítják, hogy valamennyi gyártó nyilvántartásba legyen véve. A 

nyilvántartásba vételre minden tagállamban ugyanazon, a IV. melléklet szerinti 

▌eljárási követelményeknek kell vonatkozniuk.” 

9. A 18. cikk (2) bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép: 

„(2) A tagállamok közzéteszik az (1) bekezdésben említett mentességi 

intézkedéstervezeteket és előterjesztésük indokát, és azokat közlik a Bizottsággal 

és a többi tagállammal.” 
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10. A 21. cikk a következőképpen módosul: 

a) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(2) A tagállamok biztosítják, hogy 2009. szeptember 26-ra valamennyi 

hordozható elemen és akkumulátoron, illetve gépjárműelemen és -

akkumulátoron jól látható, jól olvasható és letörölhetetlen módon 

szerepeljen annak kapacitása. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

23a. cikkel összhangban 2009. március 26-ig felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el az e követelményt kiegészítő részletes szabályok, 

köztük a kapacitás és a rendeltetésszerű használat meghatározását szolgáló 

harmonizált módszerek megállapítása céljából.”; 

b) a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: 

„(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 23a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikkben 

meghatározott címkézési követelmények alóli mentesség megadása 

céljából. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése során a 

Bizottság konzultál az érdekeltekkel, különösen a gyártókkal, a 

begyűjtőkkel, az újrafeldolgozókkal, a hulladékkezelő létesítményeket 

üzemeltetőkkel, a környezetvédelmi szervezetekkel, a fogyasztóvédelmi 

szervezetekkel és a munkavállalói szervezetekkel.” 



 

 10 

11. A 22. cikk (2) bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép: 

„(2) A jelentéseket kérdőív vagy vázlat alapján kell kidolgozni. A Bizottság 

végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza a jelentések alapjául szolgáló 

kérdőívet vagy vázlatot. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 24. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A 

kérdőívet vagy vázlatot az első jelentéstételi időszak kezdete előtt hat hónappal 

kell megküldeni a tagállamok részére.” 

12. A szöveg a következő cikkel egészül ki: 

„23a. cikk 

A felhatalmazás gyakorlása 

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására. 

(2) A Bizottságnak a 15. cikk (3) bekezdésében és ▌a 21. cikk (2) és (7) 

bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól …-tól/-től kezdődő hatállyal. 

A Bizottság legkésőbb 9 hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 

a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az ötéves időtartam vége 

előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival 

megegyező időtartamra. 

                                                 
  HL: Kérjük illessze be ezen irányelv hatálybalépésének időpontját. 
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(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 15. cikk (3) 

bekezdésében és ▌a 21. cikk (2) és (7) bekezdésében említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt 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 Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 

aktus elfogadásáról. 

(5) A 15. cikk (3) bekezdése és ▌a 21. cikk (2) és (7) bekezdése értelmében 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 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.” 



 

 12 

13. A 24. cikk helyébe a következő szöveg lép: 

„24. cikk 

Bizottsági eljárás 

(1) A Bizottság munkáját a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 39. 

cikkével létrehozott bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet 

értelmében vett bizottságnak minősül. 

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

alkalmazni.  

 Amennyiben a bizottság nem ad ki véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a 

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

bekezdésének harmadik albekezdését kell alkalmazni. 

______________ 

*  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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14. A szöveg a következő melléklettel egészül ki: 

„IV. MELLÉKLET 

A nyilvántartásba vétel eljárási követelményei 

1. A nyilvántartásba vétel szabályai 

Az elemek és akkumulátorok gyártóinak nyilvántartásba vételét a nemzeti 

hatóságok vagy a tagállam által erre felhatalmazott nemzeti gyártói 

felelősségvállalási szervezetek (a továbbiakban: nyilvántartó szervek) végzik 

akár elektronikus úton, akár papíron. 

A nyilvántartásba vétel részét képezheti egy másik gyártói nyilvántartásba 

vételi eljárásnak. 

Az elemek és akkumulátorok gyártóinak abban a tagállamban, ahol üzleti 

tevékenységük körében először hoznak forgalomba elemeket és 

akkumulátorokat, csak egyszer kell regisztrálniuk, és ez alkalommal 

nyilvántartási számot kapnak. 

2. A gyártók által megadandó adatok 

Az elemek és akkumulátorok gyártói megadják az alábbi adatokat a nyilvántartó 

szervnek: 

i. a gyártó neve és azon márkanevek (amennyiben vannak ilyenek), 

amelyek alatt az adott tagállamban működik, 
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ii. a gyártó címe(i): postai irányítószám és település, utca és házszám, 

ország, internetes cím, telefonszám, valamint kapcsolattartó, és a gyártó 

faxszáma és e-mail címe, ha van, 

iii. a gyártó által forgalomba hozott elemek és akkumulátorok típusa: 

hordozható vagy ipari- vagy gépjárműelemek és akkumulátorok, 

iv. arra vonatkozó információk, hogy a gyártó hogyan tesz eleget 

kötelezettségeinek: egyéni vagy kollektív rendszer útján, 

v. a nyilvántartásba vételi kérelem kelte, 

vi. a gyártó nemzeti azonosító száma, ideértve európai adószámát vagy 

nemzeti adószámát is (választható), 

vii. nyilatkozat a megadott adatok valósságáról. 

Az 1. pont második bekezdésében említett nyilvántartásba vételhez az elemek és 

akkumulátorok gyártói a 2. pont i–vii. alpontjában szereplő adatokon kívül más 

információt nem kötelesek megadni. 
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3. Nyilvántartásba vételi díj 

A nyilvántartó szervek kérhetnek nyilvántartásba vételi (regisztrációs) díjat, de 

csak költségalapon és arányos összegben. 

Amennyiben a nyilvántartó szerv kér a jelentkezőktől nyilvántartási díjat, 

tájékoztatnia kell az illetékes nemzeti hatóságokat a díjak kiszámításához használt 

módszerről. 

4. A nyilvántartásba vett adatok megváltozása 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy amennyiben a gyártók által a 2. pont i–

vii. alpontjával összhangban szolgáltatott adatokban változás következik be, a 

gyártók legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított egy hónapon belül 

értesítik erről a megfelelő nyilvántartó szervet. 

5. Törlés a nyilvántartásból 

Ha egy gyártó egy adott tagállamban felhagy gyártói tevékenységével, a 

megfelelő nyilvántartó szerv erről való értesítésével kéri a nyilvántartásból való 

törlését.” 

2. cikk 

A 2009/603/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezése 

A 2009/603/EK bizottsági határozat1 …-tól/-től hatályát veszti. 

                                                 
1 A Bizottság 2009/603/EK határozata (2009. augusztus 5.) a 2006/66/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az elemek és akkumulátorok gyártóinak 
nyilvántartásba vételére vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 206., 
2009.8.8., 13. o.). 

  HL: Kérjük illessze be a dátumot:  ezen irányelv hatálybalépése után 18 hónappal. 
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3. cikk 

Átültetés 

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

rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelv 1. cikkének …-ig 

megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal. 

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre 

az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell 

fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg. 

(3) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek a 

szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. 

                                                 
  HL: kérjük illessze be a dátumot: 18 hónappal ezen irányelv hatálybalépésének időpontját 

követően. 
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4. cikk 

Hatálybalépés 

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

lép hatályba. 

5. cikk 

Címzettek 

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. 

Kelt ..., 

 

Az Európai Parlament részéről a Tanács részéről 

az elnök az elnök 

___________________ 

 

 


