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Johannes Blokland
Az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, 
továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

A Tanács közös álláspontja (5694/5/2005 – C6-0268/2005 – 2003/0282(COD))

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans, Carl Schlyter 

Módosítás: 35
2a preambulumbekezdés (új)

(2a) Az 1988. január 25-i tanácsi határozat 
a kadmium általi környezetszennyezés 
elleni harcra vonatkozó közösségi 
cselekvési programról a kadmium az 
emberi egészség és a környezet védelme 
szempontjából történő ellenőrzési
stratégiájának egyik fő elemeként a 
kadmium használatának korlátozását 
emelte ki olyan esetekben, amikor nem 
létezik más, megfelelő alternatíva.



PE 364.731v01-00

Külső fordítás

2/51 AM\584770HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy jelen irányelv kadmiummal kapcsolatos intézkedéseit az EU kadmiummal 
kapcsolatos politikájának általános kontextusába helyezzük. 

Módosítás, előterjesztette:: Holger Krahmer

Módosítás: 36
5. preambulumbekezdés

(5) Annak elkerülése érdekében, hogy a 
hulladékelemektől és -akkumulátoroktól 
környezetszennyező módon váljanak meg, 
valamint hogy zavar keletkezzen a 
végfelhasználók számára a különféle 
elemekre és akkumulátorokra vonatkozó 
különböző hulladékgazdálkodási 
követelmények tekintetében, a Közösségen 
belül forgalomba hozott valamennyi elemre 
és akkumulátorra ezt az irányelvet kell 
alkalmazni. Ennek a széles körű hatálynak 
biztosítania kell továbbá a begyűjtés és 
újrafeldolgozás terén a 
méretgazdaságosságot, valamint az 
erőforrások optimális megőrzését.

(5) Annak elkerülése érdekében, hogy a 
hulladékelemektől és -akkumulátoroktól 
környezetszennyező módon váljanak meg, 
valamint hogy zavar keletkezzen a 
végfelhasználók számára a különféle 
elemekre és akkumulátorokra vonatkozó 
különböző hulladékgazdálkodási 
követelmények tekintetében, a Közösségen 
belül forgalomba hozott valamennyi elemre 
és akkumulátorra ezt az irányelvet kell 
alkalmazni. Ennek a széles körű hatálynak 
biztosítania kell továbbá a begyűjtés és 
újrafeldolgozás terén a 
méretgazdaságosságot, valamint az 
erőforrások optimális megőrzését, és 
megfelelő finanszírozást valamennyi 
érintett gazdasági szereplő által. 

Or. en

Indokolás

A megfelelő finanszírozás megkövetelése valamennyi fél részéről az elemekről szóló irányelv 
céljai elérésének biztosításának egyik alapvető feltétele. 



AM\584770HU.doc 3/51 PE 364.731v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette:: Frederika Brepoels

Módosítás: 37
7. preambulumbekezdés

(7) Helyénvaló megkülönböztetni egyrészről
a hordozható elemeket és akkumulátorokat, 
másrészről az ipari és gépjárműelemeket és 
-akkumulátorokat. Az ipari és 
gépjárműelemek és akkumulátorok 
hulladéklerakó telepeken vagy elégetés 
útján történő ártalmatlanítását be kell 
tiltani.

(7) Helyénvaló megkülönböztetni a 
hordozható, gépjármű és ipari elemeket és 
akkumulátorokat. A hordozható elemek és 
akkumulátorok olyan elemek és 
akkumulátorok, amelyeknek széles a 
fogyasztói felhasználási skálája, és amelyek 
nagy részétől a háztartások válnak meg. A 
gépjárműelemektől és akkumulátoroktól is 
gyakran válnak meg a háztartások. 
Szükséges annak biztosítása, hogy a 
háztartások könnyen tudjanak szelektíven 
megválni ezektől az elemektől és 
akkumulátoroktól, annak elkerülése 
érdekében, hogy vegyes háztartási 
hulladékba, vagy egyéb vegyes hulladékok 
közé kerüljenek. Az ipari elemek és 
akkumulátorok olyan elemek és 
akkumulátorok, amelyektől a felhasználási 
módjuk miatt kevesebb valószínűséggel 
válnak meg a háztartások. Mivel 
általánosságban nagyobb méretűek, az 
ipari és gépjárműelemeket könnyebb 
megkülönböztetni és szelektíven gyűjteni. 
Szelektív begyűjtésük megvalósíthatósága 
miatt ezen elemek és akkumulátorok a 
hulladéklerakó telepeken vagy elégetés 
útján történő ártalmatlanítását be kell 
tiltani. Kisebb méretük és meglehetősen 
sokféle használatuk miatt a hordozható 
elemeket nehezebb kirekeszteni a vegyes 
hulladékok közül . A begyűjtés célkitűzéseit 
tehát úgy kell meghatározni, hogy 
amennyire lehet, elkerüljük ezen elemek és 
akkumulátorok ártalmatlanítását vagy 
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elégetését.

Or. en

Indokolás

A különféle elemek közötti különbségtétel okainak bemutatása megkönnyíti az elemek 
definíciójának értelmezését és a direktíva végrehajtását. 

Módosítás, előterjesztette:: Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Módosítás: 38
8. preambulumbekezdés

(8) Az ipari elemek és akkumulátorok 
például magukban foglalják a kórházak, 
repülőterek, illetve irodák vészhelyzeti vagy 
tartalék áramforrásául szolgáló elemeket és 
akkumulátorokat, a vonatokon, illetve 
repülőgépeken használt elemeket és 
akkumulátorokat, valamint a tengeri olajfúró 
tornyokban és világítótornyokban használt 
elemeket és akkumulátorokat. Magukban 
foglalják például továbbá a kizárólag az 
üzletek és éttermek hordozható POS 
termináljaiba, az üzletek vonalkód-leolvasó 
készülékeibe, a tévécsatornák és 
professzionális stúdiók professzionális 
videoberendezéseibe, valamint a szakmai 
tevékenység során használt bányászsisakra, 
illetve búvársisakra erősített 
bányászlámpákba, illetve búvárlámpákba 
tervezett elemeket és akkumulátorokat, az 
elektromos ajtók biztonsági rendszereiben 
használt tartalék elemeket és 
akkumulátorokat, amelyek az ajtók 
berekedését vagy emberek beszorulását 
hivatottak megakadályozni, a 
mérőműszerek, illetve a különféle típusú 

(8) Az ipari elemek és akkumulátorok 
például magukban foglalják középítmények, 
úgy mint alagutak, kórházak, mozik, 
múzeumok, többemeletes lakóépületek, 
repülőterek, illetve irodák vészhelyzeti vagy 
tartalék áramforrásául szolgáló elemeket és 
akkumulátorokat, a vonatokon, illetve 
repülőgépeken használt elemeket és 
akkumulátorokat, valamint a tengeri olajfúró 
tornyokban és világítótornyokban használt 
elemeket és akkumulátorokat. Magukban 
foglalják például továbbá a kizárólag az 
üzletek és éttermek hordozható POS 
termináljaiba, az üzletek vonalkód-leolvasó 
készülékeibe, a tévécsatornák és 
professzionális stúdiók professzionális
videoberendezéseibe, valamint a szakmai 
tevékenység során használt bányászsisakra, 
illetve búvársisakra erősített 
bányászlámpákba, illetve búvárlámpákba 
tervezett elemeket és akkumulátorokat, az 
elektromos ajtók biztonsági rendszereiben 
használt tartalék elemeket és 
akkumulátorokat, amelyek az ajtók 
berekedését vagy emberek beszorulását 
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mérőeszközök és mérőberendezések elemeit 
és akkumulátorait, valamint a napelemekkel, 
fotoelektromos és egyéb, megújuló energia 
felhasználásával kapcsolatos elemeket és 
akkumulátorokat. Az ipari elemek és 
akkumulátorok magukban foglalják az 
elektromos gépjárművekben - elektromos 
autókban, tolókocsikban, kerékpárokon, 
repülőtéri járművekben és önjáró 
szállítójárművekben - használt elemeket és 
akkumulátorokat is. A példák e nem teljes 
körű felsorolásán kívül valamennyi nem 
burkolt és nem gépjárműelemet, illetve -
akkumulátort iparinak kell tekinteni.

hivatottak megakadályozni, a 
mérőműszerek, illetve a különféle típusú 
mérőeszközök és mérőberendezések elemeit 
és akkumulátorait, valamint a napelemekkel, 
fotoelektromos és egyéb, megújuló energia 
felhasználásával kapcsolatos elemeket és 
akkumulátorokat. Az ipari elemek és 
akkumulátorok magukban foglalják az 
elektromos gépjárművekben - elektromos 
autókban, tolókocsikban, kerékpárokon, 
repülőtéri járművekben és önjáró 
szállítójárművekben - használt elemeket és 
akkumulátorokat is. A példák e nem teljes 
körű felsorolásán kívül valamennyi nem 
burkolt és nem gépjárműelemet, illetve –
akkumulátort iparinak kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás pontosítja a Tanács 8. preambulumbekezdését. Sok épület és szerkezet, 
ahol szükség van vészhelyzeti vagy tartalék-energiaellátásra, kimaradt ebből a hivatkozásból.

Vészhelyzeti vagy tartalék-energiaellátás (úgy, mint levegőztetés, világítás, liftek, bejutás, 
stb.) különösen olyan területeken fontos, ahol az emberek összegyűlnek, élnek, vagy utaznak, 
mint például mozikban, múzeumokban és többemeletes lakóépületekben, amelyeket 
kifejezetten meg kell említeni a szövegben. A szövegnek ki kell térnie az ilyen típusú 
szerkezetekre és épületekre. Az alagutakat is bele kell venni a szövegbe. 

Módosítás, előterjesztette:: Chris Davies, Holger Krahmer

Módosítás: 39
8. preambulumbekezdés

(8) Az ipari elemek és akkumulátorok 
például magukban foglalják a kórházak, 
repülőterek, illetve irodák vészhelyzeti vagy 
tartalék áramforrásául szolgáló elemeket és 

(8) Az ipari elemek és akkumulátorok 
például magukban foglalják középítmények, 
úgy mint kórházak, mozik, múzeumok, 
többemeletes lakóépületek, alagutak, 
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akkumulátorokat, a vonatokon, illetve 
repülőgépeken használt elemeket és 
akkumulátorokat, valamint a tengeri olajfúró 
tornyokban és világítótornyokban használt 
elemeket és akkumulátorokat. Magukban 
foglalják például továbbá a kizárólag az 
üzletek és éttermek hordozható POS 
termináljaiba, az üzletek vonalkód-leolvasó 
készülékeibe, a tévécsatornák és 
professzionális stúdiók professzionális 
videoberendezéseibe, valamint a szakmai 
tevékenység során használt bányászsisakra, 
illetve búvársisakra erősített 
bányászlámpákba, illetve búvárlámpákba 
tervezett elemeket és akkumulátorokat, az 
elektromos ajtók biztonsági rendszereiben 
használt tartalék elemeket és 
akkumulátorokat, amelyek az ajtók 
berekedését vagy emberek beszorulását 
hivatottak megakadályozni, a 
mérőműszerek, illetve a különféle típusú 
mérőeszközök és mérőberendezések elemeit 
és akkumulátorait, valamint a napelemekkel, 
fotoelektromos és egyéb, megújuló energia 
felhasználásával kapcsolatos elemeket és 
akkumulátorokat. Az ipari elemek és 
akkumulátorok magukban foglalják az 
elektromos gépjárművekben - elektromos 
autókban, tolókocsikban, kerékpárokon, 
repülőtéri járművekben és önjáró 
szállítójárművekben - használt elemeket és 
akkumulátorokat is. A példák e nem teljes 
körű felsorolásán kívül valamennyi nem 
burkolt és nem gépjárműelemet, illetve -
akkumulátort iparinak kell tekinteni.

repülőterek, illetve irodák vészhelyzeti vagy 
tartalék áramforrásául szolgáló elemeket és 
akkumulátorokat a vonatokon, illetve 
repülőgépeken használt elemeket és 
akkumulátorokat, valamint a tengeri olajfúró 
tornyokban és világítótornyokban használt 
elemeket és akkumulátorokat. Magukban 
foglalják például továbbá a kizárólag az 
üzletek és éttermek hordozható POS 
termináljaiba, az üzletek vonalkód-leolvasó 
készülékeibe, a tévécsatornák és 
professzionális stúdiók professzionális 
videoberendezéseibe, valamint a szakmai 
tevékenység során használt bányászsisakra, 
illetve búvársisakra erősített 
bányászlámpákba, illetve búvárlámpákba 
tervezett elemeket és akkumulátorokat, az 
elektromos ajtók biztonsági rendszereiben 
használt tartalék elemeket és 
akkumulátorokat, amelyek az ajtók 
berekedését vagy emberek beszorulását 
hivatottak megakadályozni, a 
mérőműszerek, illetve a különféle típusú 
mérőeszközök és mérőberendezések elemeit 
és akkumulátorait, valamint a napelemekkel, 
fotoelektromos és egyéb, megújuló energia 
felhasználásával kapcsolatos elemeket és 
akkumulátorokat. Az ipari elemek és 
akkumulátorok magukban foglalják az 
elektromos gépjárművekben - elektromos 
autókban, tolókocsikban, kerékpárokon, 
repülőtéri járművekben és önjáró 
szállítójárművekben - használt elemeket és 
akkumulátorokat is. A példák e nem teljes 
körű felsorolásán kívül valamennyi nem 
burkolt és nem gépjárműelemet, illetve -
akkumulátort iparinak kell tekinteni.

Or. en
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Indokolás

A javasolt módosítás pontosítja a Tanács 8. preambulumbekezdését. Sok épület és szerkezet, 
ahol szükség van vészhelyzeti vagy tartalék-energiaellátásra, kimaradt ebből a hivatkozásból.

Vészhelyzeti vagy tartalék-energiaellátás (úgy, mint levegőztetés, világítás, liftek, bejutás, 
stb.) különösen olyan területeken fontos, ahol az emberek összegyűlnek, élnek, vagy utaznak, 
mint például mozikban, múzeumokban, alagutakban, és többemeletes lakóépületekben. A 
szövegnek ki kell térnie az ilyen típusú szerkezetekre és épületekre.

Módosítás, előterjesztette::  Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa, Anja 
Weisgerber, az EPP-ED csoport nevében

Módosítás: 40
8. preambulumbekezdés

Az ipari elemek és akkumulátorok például 
magukban foglalják a kórházak, repülőterek, 
illetve irodák vészhelyzeti vagy tartalék 
áramforrásául szolgáló elemeket és 
akkumulátorokat, a vonatokon, illetve 
repülőgépeken használt elemeket és 
akkumulátorokat, valamint a tengeri olajfúró 
tornyokban és világítótornyokban használt 
elemeket és akkumulátorokat. Magukban 
foglalják például továbbá a kizárólag az 
üzletek és éttermek hordozható POS 
termináljaiba, az üzletek vonalkód-leolvasó 
készülékeibe, a tévécsatornák és 
professzionális stúdiók professzionális 
videoberendezéseibe, valamint a szakmai 
tevékenység során használt bányászsisakra, 
illetve búvársisakra erősített 
bányászlámpákba, illetve búvárlámpákba 
tervezett elemeket és akkumulátorokat, az 
elektromos ajtók biztonsági rendszereiben 
használt tartalék elemeket és 
akkumulátorokat, amelyek az ajtók 
berekedését vagy emberek beszorulását 

(8) Az ipari elemek és akkumulátorok 
például magukban foglalják középítmények, 
úgy mint alagutak, kórházak, mozik, 
múzeumok, többemeletes lakóépületek, 
repülőterek, illetve irodák vészhelyzeti vagy 
tartalék áramforrásául szolgáló elemeket és 
akkumulátorokat a vonatokon, illetve 
repülőgépeken használt elemeket és 
akkumulátorokat, valamint a tengeri olajfúró 
tornyokban és világítótornyokban használt 
elemeket és akkumulátorokat. Magukban 
foglalják például továbbá a kizárólag az 
üzletek és éttermek hordozható POS 
termináljaiba, az üzletek vonalkód-leolvasó 
készülékeibe, a tévécsatornák és 
professzionális stúdiók professzionális 
videoberendezéseibe, valamint a szakmai 
tevékenység során használt bányászsisakra, 
illetve búvársisakra erősített 
bányászlámpákba, illetve búvárlámpákba 
tervezett elemeket és akkumulátorokat, az 
elektromos ajtók biztonsági rendszereiben 
használt tartalék elemeket és 
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hivatottak megakadályozni, a 
mérőműszerek, illetve a különféle típusú 
mérőeszközök és mérőberendezések elemeit 
és akkumulátorait, valamint a napelemekkel, 
fotoelektromos és egyéb, megújuló energia 
felhasználásával kapcsolatos elemeket és 
akkumulátorokat. Az ipari elemek és 
akkumulátorok magukban foglalják az 
elektromos gépjárművekben - elektromos 
autókban, tolókocsikban, kerékpárokon, 
repülőtéri járművekben és önjáró 
szállítójárművekben - használt elemeket és 
akkumulátorokat is. A példák e nem teljes 
körű felsorolásán kívül valamennyi nem 
burkolt és nem gépjárműelemet, illetve -
akkumulátort iparinak kell tekinteni.

akkumulátorokat, amelyek az ajtók 
berekedését vagy emberek beszorulását 
hivatottak megakadályozni, a 
mérőműszerek, illetve a különféle típusú 
mérőeszközök és mérőberendezések elemeit 
és akkumulátorait, valamint a napelemekkel, 
fotoelektromos és egyéb, megújuló energia 
felhasználásával kapcsolatos elemeket és 
akkumulátorokat. Az ipari elemek és 
akkumulátorok magukban foglalják az 
elektromos gépjárművekben - elektromos 
autókban, tolókocsikban, kerékpárokon, 
repülőtéri járművekben és önjáró 
szállítójárművekben - használt elemeket és 
akkumulátorokat is. A példák e nem teljes 
körű felsorolásán kívül valamennyi nem 
burkolt és nem gépjárműelemet, illetve -
akkumulátort iparinak kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

A javasolt módosítás pontosítja a Tanács 8. preambulumbekezdését. Sok épület és szerkezet, 
ahol szükség van vészhelyzeti vagy tartalék-energiaellátásra, kimaradt ebből a hivatkozásból.

Vészhelyzeti vagy tartalék energiaellátás (úgy, mint levegőztetés, világítás, liftek, bejutás, 
stb.) különösen olyan területeken fontos, ahol az emberek összegyűlnek, élnek, vagy utaznak, 
mint például mozikban, múzeumokban, és többemeletes lakóépületekben, amelyeket 
kifejezetten meg kell említeni a szövegben. A szövegnek ki kell térnie az ilyen típusú 
szerkezetekre és épületekre. Az alagutakat is bele kell venni a szövegbe.

Módosítás, előterjesztette:: Holger Krahmer

Módosítás: 41
10. preambulumbekezdés

(10) A Bizottságnak fel kell mérnie, hogy 
szükséges-e ezen irányelv kiigazítása, 

(10) A Bizottságnak fel kell mérnie, hogy 
szükséges-e ezen irányelv kiigazítása, 
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figyelembe véve a rendelkezésre álló 
műszaki és tudományos tényeket. A 
Bizottságnak így különösen felül kell 
vizsgálnia a kadmiumra vonatkozó tilalom 
alóli, a vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámokba szánt hordozható elemek és 
akkumulátorok tekintetében adott 
mentességet. A vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámok magukban foglalják például a 
fogyasztók által, illetve szakmai 
tevékenység során esztergályozásra, 
maratásra, csiszolásra, köszörülésre, 
fűrészelésre, vágásra, nyírásra, fúrásra, 
lyukak fúrására, lyukasztásra, kalapálásra, 
szegecselésre, csavarozásra, polírozásra, 
illetve fa, fém és egyéb anyagok hasonló 
megmunkálására, valamint nyírásra, 
vágásra és egyéb kertészeti tevékenységre 
használt szerszámokat.

figyelembe véve a rendelkezésre álló 
műszaki és tudományos tényeket. 
Különösképpen, bizonyos elemek piacra 
kerülésére vonatkozó tiltás módosításának 
bármiféle szükségességét 
kockázatelemzéssel kell alátámasztani, 
figyelembe véve valamennyi olyan, 
megfelelő tudományos bizonyítékot, amely 
az adott anyag betiltásának szükségességét 
jelzi.

Or. en

Indokolás

Fontos annak kiemelése, hogy bármilyen anyag betiltása és a betiltás indokolása csak olyan 
kockázatelemzés alapján történhet, amely figyelembe vesz valamennyi olyan megfelelő 
tudományos bizonyítékot, amely az adott anyag betiltásának szükségességét jelzi. 

Módosítás, előterjesztette:: Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi, Holger Krahmer

Módosítás: 42
10. preambulumbekezdés

(10) A Bizottságnak fel kell mérnie, hogy 
szükséges-e ezen irányelv kiigazítása, 
figyelembe véve a rendelkezésre álló 
műszaki és tudományos tényeket. A 
Bizottságnak így különösen felül kell 
vizsgálnia a kadmiumra vonatkozó tilalom 
alóli, vezeték nélküli villamos kézi 

(10) A Bizottságnak fel kell mérnie, hogy 
szükséges-e ezen irányelv kiigazítása, 
figyelembe véve a rendelkezésre álló 
műszaki és tudományos tényeket. A 
Bizottságnak így különösen felül kell 
vizsgálnia a kadmiumra vonatkozó tilalom 
alóli, vezeték nélküli villamos kézi 
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szerszámokba szánt hordozható elemek és 
akkumulátorok tekintetében adott 
mentességet. A vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámok magukban foglalják például a 
fogyasztók által, illetve szakmai 
tevékenység során esztergályozásra, 
maratásra, csiszolásra, köszörülésre, 
fűrészelésre, vágásra, nyírásra, fúrásra, 
lyukak fúrására, lyukasztásra, kalapálásra, 
szegecselésre, csavarozásra, polírozásra, 
illetve fa, fém és egyéb anyagok hasonló 
megmunkálására, valamint nyírásra, vágásra 
és egyéb kertészeti tevékenységre használt 
szerszámokat.

szerszámokba szánt hordozható elemek és 
akkumulátorok tekintetében adott 
mentességet. A vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámok magukban foglalják például a 
fogyasztók által, illetve szakmai 
tevékenység során esztergályozásra, 
maratásra, csiszolásra, köszörülésre, 
fűrészelésre, vágásra, nyírásra, fúrásra, 
lyukak fúrására, mérésre, szétszerelésre, 
hulladékgyűjtésre, lyukasztásra, kalapálásra, 
szegecselésre, csavarozásra, darabok 
összeillesztésére, polírozásra, illetve fa, fém, 
és szintetikus vagy összetett anyagok 
hasonló megmunkálására, valamint nyírásra, 
vágásra és egyéb kertészeti tevékenységre 
használt szerszámokat.

Or. en

Indokolás

Vezeték nélküli villamos kézi szerszámokat sokféle környezetben sokféle végfelhasználó 
használ. A tevékenységek listáját nem szabad leszűkíteni, hanem nyitva kell hagyni, hogy a 
vezeték nélküli villamos kézi szerszámok felhasználásnak széles skáláját magába foglalja.

Módosítás, előterjesztette:: Jillian Evans, Carl Schlyter

Módosítás: 43
13. preambulumbekezdés

(13) Szükséges, hogy a tagállamok magas 
begyűjtési és újrafeldolgozási arányokat 
érjenek el a hulladékelemek és -
akkumulátorok tekintetében annak 
érdekében, hogy a környezetvédelem és az 
anyagok újrahasznosítása magas szinten 
valósuljon meg a Közösség egész területén. 
Ezen irányelvnek ezért minimális begyűjtési 
és újrafeldolgozási célkitűzéseket kell 

(13) A tagállamoktól meg kell követelni,
hogy magas begyűjtési és újrafeldolgozási 
arányokat érjenek el a hulladékelemek és -
akkumulátorok tekintetében annak 
érdekében, hogy a környezetvédelem és az 
anyagok újrafeldolgozása magas szinten 
valósuljon meg a Közösség egész területén. 
Ezen irányelvnek ezért minimális begyűjtési 
és újrafeldolgozási célkitűzéseket kell 
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megállapítania a tagállamok számára. 
Helyénvaló a begyűjtési arányt az előző 
évek éves értékesítési átlaga alapján 
kiszámítani annak érdekében, hogy 
valamennyi tagállam az országos elem-
felhasználással arányos, összehasonlítható 
célkitűzésekkel rendelkezzék.

megállapítania a tagállamok számára. 
Helyénvaló a begyűjtési arányt az előző 
évek éves értékesítési átlaga alapján 
kiszámítani annak érdekében, hogy 
valamennyi tagállam az országos elem-
felhasználással arányos, összehasonlítható 
célkitűzésekkel rendelkezzék.

Or. en

Indokolás

Újra bevezeti a Bizottság szövegét és az első olvasat 2. módosítását.

Az irányelv egyértelmű kötelezettségeket állít fel a begyűjtés és az újrafeldolgozás
tekintetében. E kötelezettségek megvalósítása tehát nem csak kívánatos, hanem egyértelmű 
kötelezettség is a tagállamokra nézve. 

Az irányelv nem tartalmaz célkitűzést az újrahasznosítás tekintetében, viszont tartalmaz 
célkitűzéseket az újrafeldolgozás tekintetében, tehát a szövegezést e szerint kell kijavítani. 

Módosítás, előterjesztette:: María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 44
15. preambulumbekezdés

(15) Valamennyi érdekelt fél számára 
biztosítani kell a lehetőséget, hogy részt 
vegyen a begyűjtési, kezelési és 
újrafeldolgozási programokban. Ezeket a 
programokat úgy kell kialakítani, hogy el 
lehessen kerülni a behozott termékekkel 
szembeni hátrányos megkülönböztetést, a 
kereskedelmi akadályokat és a verseny 
torzulását.

(15) Valamennyi érdekelt fél számára 
biztosítani kell a lehetőséget, hogy részt 
vegyen a begyűjtési, kezelési és 
újrafeldolgozási programokban. A gyártók 
és forgalmazók részvétele az 
újrafeldolgozási programokban kötelező.
Ezeket a programokat úgy kell kialakítani, 
hogy el lehessen kerülni a behozott 
termékekkel szembeni hátrányos 
megkülönböztetést, a kereskedelmi 
akadályokat és a verseny torzulását.
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Or. en

Indokolás

A gyártók szerepe – a felelősségük által – és a forgalmazók szerepe – a begyűjtési 
programban elfoglalt helyzetük miatt – alapvető fontosságú az irányelv céljainak elérése 
érdekében. 

Módosítás, előterjesztette:: Holger Krahmer

Módosítás: 45
17. preambulumbekezdés

(17) A hulladékelemekkel és -
akkumulátorokkal való gazdálkodás 
finanszírozására vonatkozó alapelveket
közösségi szinten kell meghatározni. A 
finanszírozási rendszereknek elő kell 
segíteniük a magas begyűjtési és 
újrafeldolgozási arányok elérését, valamint a 
gyártói felelősség elvének érvényre 
juttatását. A gyártóknak ezért viselniük kell 
valamennyi begyűjtött elem és akkumulátor 
begyűjtési, kezelési és újrafeldolgozási 
költségeit, levonva ebből a visszanyert 
anyagok értékesítése útján szerzett 
nyereséget. Bizonyos körülmények között 
azonban indokolt lehet a kisüzemi gyártók 
tekintetében de minimis szabályok 
alkalmazása.

(17) A hulladékelemekkel és -
akkumulátorokkal való gazdálkodás 
finanszírozására vonatkozó alapelveket 
közösségi szinten kell meghatározni. A 
finanszírozási rendszereknek elő kell 
segíteniük a magas begyűjtési és 
újrafeldolgozási arányok elérését, valamint a 
gyártói felelősség elvének érvényre 
juttatását. Valamennyi, jelen irányelv 
szerint meghatározott gyártót 
nyilvántartásba kell venni. A gyártóknak 
viselniük kell valamennyi begyűjtött elem és 
akkumulátor begyűjtési, kezelési és 
újrafeldolgozási költségeit, levonva ebből a 
visszanyert anyagok értékesítése útján 
szerzett nyereséget. A gyártóknak lehetővé 
kell tenni e költségek visszanyerését.

Or. en

Indokolás

Az irányelv céljainak való megfelelés miatt fontos minden, az irányelvben meghatározott 
gyártó nyilvántartása. A nyilvántartásra vonatkozó kötelezettség fontos eszköz a visszaélések
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elkerülésére. 
Ennek a preambulumbekezdésnek azt is meg kell említenie, hogy a gyártóknak lehetőségük
van a begyűjtés, kezelés, és újrafeldolgozás költségeinek visszanyerésére. Ez a kiegészítés 
pontosítja a 13(3) cikket, amely értelmében a költségekről nem kell külön tájékoztatni a 
végfelhasználókat. Ez a cikk úgy rendelkezik, hogy a végfelhasználót nem kell tájékoztatni a
költségekről, azonban helytelen lenne ezt úgy értelmezni, hogy a gyártók nem nyerhetik vissza 
a hulladékkezelési költségeket. 
A “de minimis” szabályt el kell törölni, mert ellentétes a gyártói felelősség elvével: ez csak 
lehetőséget biztosítana a gyártóknak a felelősségük alól való kitérésre.  

Módosítás, előterjesztette:: Frederika Brepoels

Módosítás: 46
3. cikk, 6) pont 

6) „ipari elem, illetve akkumulátor”: 
bármely, kizárólag ipari vagy szakmai 
felhasználásra szánt, vagy bármely 
elektromos gépjárműben használt elem, 
illetve akkumulátor;

6) „ipari elem, illetve akkumulátor”: 
bármely, kizárólag ipari vagy szakmai 
felhasználásra szánt, vagy bármely 
elektromos gépjárműben használt, vagy 
bármilyen, nem burkolt, és nem gépjármű-, 
vagy kézben nem hordozható és nem 
gépjármű elem, illetve akkumulátor;

Or. en

Indokolás

A hordozható elemek definíciója: “hordozható elem vagy akkumulátor” bármely olyan elem 
vagy akkumulátor, amely:  
(a) burkolt és
(b) kézben hordozható és
(c) nem ipari elem vagy akkumulátor, illetve nem gépjárműelem, vagy akkumulátor”
Ez azt jelenti, hogy a nem burkolt, kézben hordozható elemek, amelyeket nem használnak 
gépjárművekben, vagy nem kifejezetten ipari vagy professzionális használatra terveztek, nem 
sorolhatók be a három kategória közül egyikbe sem. Ugyanez érvényes a burkolt, kézben nem 
hordozható elemekre, amelyek nem gépjárműelemek, vagy nem kifejezetten ipari vagy 
professzionális használatra lettek tervezve. A javasolt módosítás mindezt elkerüli.
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Módosítás, előterjesztette::  Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Módosítás: 47
3. cikk, 8) pont

8) „újrafeldolgozás”: a hulladékanyagok 
újrafeldolgozása valamely termelési 
folyamatban azok eredeti rendeltetésére 
vagy attól eltérő rendeltetésre, kivéve az 
energetikai hasznosítást;

8) „újrafeldolgozás”: a hulladékanyagok 
újrafeldolgozása valamely termelési 
folyamatban azok eredeti rendeltetésére 
vagy attól eltérő rendeltetésre, kivéve az 
energetikai hasznosítást, amely az éghető 
hulladék más hulladékkal együtt vagy 
anélkül, de mindenképpen a hő 
visszanyerésével történő közvetlen 
elégetésével energiatermelési eszközként 
való felhasználását jelenti;

Or. en

Indokolás

Ennek a definíciónak teljes mértékben meg kell felelnie az újrafeldolgozás az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól és az elhasználódott járművekről szóló irányelvek
3(e) cikke szerinti definíciójának.

Módosítás, előterjesztette::  Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa, Anja 
Weisgerber, az EPP-ED csoport nevében 

Módosítás: 48
3. cikk, 8) pont

8) „újrafeldolgozás”: a hulladékanyagok 
újrafeldolgozása valamely termelési 
folyamatban azok eredeti rendeltetésére 
vagy attól eltérő rendeltetésre, kivéve az 
energetikai hasznosítást;

8) „újrafeldolgozás”: a hulladékanyagok 
újrafeldolgozása valamely termelési 
folyamatban azok eredeti rendeltetésére 
vagy attól eltérő rendeltetésre, kivéve az 
energetikai hasznosítást, amely az éghető 
hulladék más hulladékkal együtt vagy 
anélkül, de mindenképpen a hő 
visszanyerésével történő közvetlen 
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elégetésével  energiatermelési eszközként 
való felhasználását jelenti;

Or. en

Indokolás

Ennek a definíciónak teljes mértékben meg kell felelnie az újrafeldolgozás az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól és az elhasználódott járművekről szóló irányelvek
3(e) cikke szerinti definíciójának.

Módosítás, előterjesztette::  Adamos Adamou

Módosítás: 49
3. cikk, 8) pont

8) „újrafeldolgozás”: a hulladékanyagok 
újrafeldolgozása valamely termelési 
folyamatban azok eredeti rendeltetésére 
vagy attól eltérő rendeltetésre, kivéve az 
energetikai hasznosítást;

8) „újrafeldolgozás”: a hulladékanyagok 
újrafeldolgozása valamely termelési 
folyamatban azok eredeti rendeltetésére 
vagy attól eltérő rendeltetésre, kivéve az 
energetikai hasznosítást, amely az éghető 
hulladék más hulladékkal együtt vagy 
anélkül, de mindenképpen a hő 
visszanyerésével történő közvetlen 
elégetésével  energiatermelési eszközként 
való felhasználását jelenti;

Or. en

Indokolás

Ennek a definíciónak teljes mértékben meg kell felelnie az újrafeldolgozás az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól és az elhasználódott járművekről szóló irányelvek
3(e) cikke szerinti definíciójának.
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Módosítás, előterjesztette::  Jillian Evans, Carl Schlyter

Módosítás: 50
3. cikk, 10 (a) pont (új)

10a) a „zárt hurok” kifejezés azt jelenti, 
hogy a hulladékelemet vagy –akkumulátort 
egy gyártó, vagy a gyártó nevében eljáró 
harmadik fél visszaveszi a fémtartalom 
újrahasznosítására új hulldékelem- vagy 
akkumulátor  gyártása során;

Or. en

Indokolás

Újra bevezeti a Bizottság definícióját módosított formában. 

A zárt hurkot a IIIB Melléklet az előadó által javasolt módosításának támogatására kell
definiálni. A zárt hurok csak akkor valósul meg, ha a fémtartalmat elemek vagy 
akkumulátorok gyártására használják fel újra, nem pedig bármilyen más új termék 
gyártására. 

Módosítás, előterjesztette::  Johannes Blokland

Módosítás: 51
3. cikk, 12) pont

12) „gyártó”: az a valamely tagállamban 
lévő személy, aki az alkalmazott értékesítési 
módszertől függetlenül - beleértve a
távolsági szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott, távközlő eszközökön 
keresztül történő értékesítést is - elemeket, 
illetve akkumulátorokat - beleértve a 
készülékbe vagy gépjárműbe építetteket is -

12) „gyártó”: az a valamely tagállamban 
lévő személy, aki az alkalmazott értékesítési 
módszertől függetlenül — beleértve a 
távolsági szerződések esetén a fogyasztók 
védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben
meghatározott, távközlő eszközökön 
keresztül történő értékesítést is:
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először hoz üzletszerűen forgalomba az 
adott tagállam területén;

(a) saját márkanévvel elemeket és 
akkumulátorokat gyárt és ad el, beleértve a 
készülékbe vagy gépjárműbe építetteket is;
(b) saját márkanév alatt, vagy készülékekbe 
beépítve viszontelad más által gyártott 
elemeket vagy akkumulátorokat, 
amennyiben a gyártó beazonosítása nem 
lehetséges; vagy
(c) üzleti alapon importál és exportál 
elemeket,  akkumulátorokat, illetve 
készülékeket a közösségi piacon.
A 9., 15., 18., 20., 22., és 25-33. cikkek 
végrehajtása szempontjából a „gyártó” 
bármely olyan személy, aki az alkalmazott 
értékesítési módszertől függetlenül, 
beleértve az 1997. május 20-i 97/7/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
meghatározott, távközlő eszközökön 
keresztül történő értékesítést is, először hoz 
üzletszerűen forgalomba az adott tagállam 
területén elemeket és akkumulátorokat.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás helyettesíti a 12. módosítást. 

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv megvalósításával 
kapcsolatban előforduló problémák elkerülése végett egyértelműnek kell lennie, hogy jelen 
irányelv 9., 15., 18., 20., 22- 24, 25., és 33. cikke megvalósítása tekintetében a gyártó az első, 
aki egy tagállam területén először piacra dobja az elemeket és akkumulátorokat.
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Módosítás, előterjesztette::  Caroline Jackson, az EPP-ED csoport nevében 

Módosítás: 52
3. cikk, 16) pont (új)

16a) a „zárt hurok” kifejezés azt jelenti, 
hogy a hulladékelem vagy -akkumulátor 
fémtartalmát a legnagyobb lehetséges 
mértékig újrahasznosítják új termékek 
gyártása során.

Or. en

Indokolás

Az újrafeldolgozás során visszanyert fémtartalom nem lesz teljes egészében alkalmas új 
termékek gyártásában való felhasználásra.

Módosítás, előterjesztette::  Caroline Jackson, az EPP-ED csoport nevében

Módosítás: 53
3. cikk, 16 (b) pont (új)

16b) egy adott tagállamnak egy adott 
naptári évre vonatkozó „begyűjtési aránya” 
az a százalékos arány, amelyet úgy kell 
kiszámítani, hogy a 7. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően az adott naptári 
évben begyűjtött hulladék hordozható 
elemek és akkumulátorok súlyát el kell 
osztani az adott tagállamban az adott 
naptári évben és az azt megelőző két 
naptári évben piacra dobott hordozható 
elemek és akkumulátorok értékesítésének 
súlyban kifejezett éves átlagával.
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Or. en

Indokolás

A “piacra dob” megfogalmazás “elad a végfelhasználónak” helyett elkerüli azt, hogy a 
kisvállalkozásokat további adminisztrációs terhet helyezzünk.

Módosítás, előterjesztette::  Jonas Sjöstedt, az GUE-NGL csoport nevében

Módosítás: 54
4. cikk, 1. bekezdés, (ba) pont (új)

(ba) készülékekbe beépített hordozható 
elemek vagy akkumulátorok, amelyeket a 
végfelhasználó nem tud eltávolítani, amikor 
azok lemerülnek.

Or. en

Indokolás

A nehezen eltávolítható elemeket vagy akkumulátorokat tartalmazó készülékek nagy 
valószínűséggel háztartási hulladékba kerülnek. Az első olvasatkor elfogadásra került egy 
hasonló szövegezésű módosítás.

Módosítás, előterjesztette::  Jonas Sjöstedt, az GUE-NGL csoport nevében

Módosítás: 55
4. cikk, 1. bekezdés, (bb) pont (új)

(bb) hordozható elemek vagy 
akkumulátorok, beleértve a készülékbe 
építetteket is, amelyek több mint 0,004 
tömegszázalék ólmot tartalmaznak.
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Or. en

Indokolás

Az ólomtartalmat az első olvasatkor elfogadott módosításoknak megfelelően kell korlátozni. A 
Tanács előírja az ólomtartalmú elemek felcímkézését (18.2. cikk), de nem említi az ólmot a 4. 
cikkben. Ez a módosítás beteszi az ólomra való utalást a 4 cikkbe. Az EU-ban az ólom 
használatát fokozatosan csökkentik olyan irányelvek keretében, mint az elhasználódott 
járművekről szóló irányelv (2000/53/EK), vagy az elektromos hulladékról szóló irányelv 
(2002/95/EK). Az elemekről szóló irányelvnek is ezt az irányt kell követnie. 

Módosítás, előterjesztette::  Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 56
4. cikk, 3. bekezdés

3. Az (1) bekezdés b) pontjában 
megállapított tilalom nem alkalmazandó 
azon hordozható elemekre és 
akkumulátorokra, amelyeket az 
alábbiakban való használatra szánnak:

3. Az (1) bekezdés b) pontjában 
megállapított tilalom nem alkalmazandó

a) vészjelző és riasztórendszerek, beleértve a 
vészvilágítást is;

a) a hordozható elemekre és 
akkumulátorokra, melyeket a vészjelző és 
riasztórendszerekben való használatra 
szántak, beleértve a vészvilágítást is;

b) orvosi felszerelések; vagy b ) a 30 kg-nál súlyosabb ipari célú 
elemekben és akkumulátorokban használt
kadmiumra, vagy

c) vezeték nélküli villamos kézi szerszámok. c) a kizárólag repüléstechnikai és hadászati 
célra szánt elemekben és 
akkumulátorokban lévő kadmiumra, kivéve 
a villamos járművekben használt nikkel-
kadmium akkumulátorokat, melyek 
használatára az irányelv 4. cikk (2) 
bekezdés a) pontja vonatkozik.

Or. en
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Indokolás

A 30 kg-nál kisebb súlyú ipari elemek esetében már jelenleg is léteznek olyan alternatívák, 
amelyek kevésbé károsak a környezetre, mint a NiCd (NiMH és ólom), vagy éppen a NiZn, a 
NiCd helyettesítő anyaga. A disszimináció kockázata egyébként nagymértékben függ az elem 
súlyától. Ennek megfelelően, jelentős kockázatot jelentenek az 1kg és 30kg közötti elemek, 
miközben az ipari elemek e kategóriájára léteznek helyettesítő anyagok. Végezetül, a 
hadászati anyagokkal ellentétben a vasútnál használatos ipari elemekre vonatkozóan nem 
létezik semmilyen különleges előírás. 

Módosítás, előterjesztette:: Johannes Blokland

Módosítás: 57
4. cikk, 3. bekezdés 

3. Az (1) bekezdés b) pontjában 
megállapított tilalom nem alkalmazandó
azon hordozható elemekre és 
akkumulátorokra, amelyeket az 
alábbiakban való használatra szánnak:

3. Az (1) bekezdés b) és (ba) pontjában 
megállapított tilalom nem alkalmazandó:

(a) vészjelző és riasztórendszerek, beleértve 
a vészvilágítást is;

(a) a hordozható elemekre és 
akkumulátorokra, melyeket a vészjelző és 
riasztórendszerekben való használatra 
szántak, beleértve a vészvilágítást is;

(b) orvosi felszerelések; vagy (b) az ipari célú készülékekbe szánt 
elemekben és akkumulátorokban lévő 
kadmiumra, vagy

(c) vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámok.

(c) a kizárólag repüléstechnikai és 
hadászati célra szánt elemekben és 
akkumulátorokban lévő kadmiumra, kivéve 
a villamos járművekben használt NiCd 
elemeket, melyek használatára a 
2000/53/EK irányelv 4. cikk (2) bekezdés a) 
pontja vonatkozik. 

Or. en
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Indokolás

Helyettesíti a 17. módosítást és megmagyarázza, hogy a kivétel a 3. cikk 6. pontja szerint 
meghatározott ipari elemekre és akkumulátorokra vonatkozik. 

Újra bevezeti az európai parlamenti első olvasat 23. és 82. módosításainak bizonyos részeit.

Majdnem minden elemgyártó gyárt sokrétű felhasználásra NiMH és Li-ion elemeket a NiCd 
elemek alternatívájaként. Sok gyártó hirdet internetes honlapján NiMH és Li-ion elemeket,
például gyógyászati alkalmazásra, vészvilágításhoz, vezeték nélküli villamos készülékekhez. 
Nem indokolt a NiCd elemek betiltása alóli mentesülés ezekre az alkalmazásokra. Az ipari 
alkalmazásokra és vonatokba, illetve repülőgépekre szánt elemek esetében indokolt a 
kadmiumot tartalmazó elemekre vonatkozó tiltás alóli mentesülés, mivel jelenleg még alig 
léteznek más alternatívák a piacon. 

Módosítás, előterjesztette::  Frederika Brepoels, Richard Seeber

Módosítás: 58
4. cikk, 3. bekezdés, (c) pont és 4. bekezdés

(c) vezeték nélküli villamos kézi 
szerszámok.

(c) vezeték nélküli villamos kézi szerszámok
jelen irányelv hatályba lépésétől számított 
négyéves átmeneti időszak alatt.

4. A Bizottság felülvizsgálja a (3) bekezdés 
c) pontjában említett mentességet, és … -ig 
-adott esetben a megfelelő javaslatokkal 
együtt -jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a kadmium 
elemekben és akkumulátorokban történő 
felhasználásának tilalom alá helyezése 
céljából.

Or. en
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Indokolás

A javaslat jelenlegi formájában rengeteg bizonytalanságot tartalmaz a NiCd elemek villamos 
készülékekben való használatával kapcsolatban. Ez a bizonytalanság rossz mind az elemek, 
mind a villamos készülékek gyártóira nézve, mivel nem tudják, hogy hosszú távon a NiCd 
elemekbe, vagy az alternatív elem technológiákba való befektetés bizonyul majd 
jövedelmezőnek.

Ezért azt javasoljuk, hogy tegyük érthetővé a helyzetet, és a jelen irányelv életbe lépését 
követő négyéves átmeneti időszak után tiltsuk meg a NiCd elemek használatát a vezeték 
nélküli villamos készülékekben . Léteznek a piacon hasonló áron kevésbé veszélyes 
alternatívák, mint például a Ni-MH elemek. Az átmenet időszak lehetővé teszi a korszerűtlen
elemek fokozatos kivonását a forgalomból, és azt, hogy az elem és villamos készülék gyártók 
áttérjenek más technológiákra.

Módosítás, előterjesztette:: Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Módosítás: 59
4. cikk, 4. bekezdés

4. A Bizottság felülvizsgálja a (3) bekezdés 
c) pontjában említett mentességet, és -adott 
esetben a megfelelő javaslatokkal együtt -
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak jelen direktíva hatályba 
lépésétől számított négy éven belül a 
kadmium elemekben és akkumulátorokban 
történő felhasználásának tilalom alá 
helyezése céljából.

4. A Bizottság felülvizsgálja a (3) bekezdés 
c) pontjában említett mentességet, és -adott 
esetben a megfelelő javaslatokkal együtt -
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak a kadmium elemekben és 
akkumulátorokban történő felhasználásának 
tilalom alá helyezése céljából nem később, 
mint 9 hónappal azután, hogy a 19. cikk (4) 
bekezdésének megfelelően a tagállamoktól 
megkapja a jelentéseket.

Or. en

Indokolás

A felülvizsgálatra szánt időkeretnek összhangban kell lennie a 19. (5) cikkben a Bizottság 
által az irányelv megvalósítása során elkészítendő jelentéssel (a 19.(4) cikk értelmében a 
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nemzeti végrehajtási jelentések alapján) kapcsolatos időkerettel. 

A direktívához kapcsolódó szinkronizált jelentéstétel biztosítaná az adminisztratív munkateher 
optimalizálását a tagállamoktól egy időben összegyűjtött információk értékelése után. 

Ennek a felülvizsgálatnak tartalmaznia kell egy hatástanulmányt, figyelembe véve a 
környezetvédelmi, és szociális-gazdasági kérdéseket. 

Módosítás, előterjesztette::  Caroline Jackson, az EPP-ED csoport nevében

Módosítás:  60
5. cikk, 2. bekezdés (a) (új)

2a. A tagállamok biztosítják, hogy elemek 
és akkumulátorok ne kerüljenek
beszerelésre készülékekbe, csak ha a 
fogyasztók el tudják távolítani azokat, 
mihelyst lemerültek. Ez a rendelkezés nem 
vonatkozik a III. Mellékletben felsorolt 
készülékekre. Valamennyi olyan 
készülékhez, amelybe elemeket vagy 
akkumulátorokat építenek, leírást kell 
mellékelni, amely bemutatja az elemek és 
akkumulátorok biztonságos eltávolítását, és 
ahol szükséges, tájékoztatja a felhasználót a
beépített elemek és akkumulátorok 
tartalmáról.

Or. en

Indokolás

A nehezen eltávolítható elemeket vagy akkumulátorokat tartalmazó kisebb készülékek nagy 
valószínűséggel háztartási hulladékba kerülnek, az elem eltávolítása nélkül, miközben számos 
esetben lehetséges volna úgy gyártani a készülékeket, hogy az elemek eltávolítása külön 
eszköz nélkül elvégezhető legyen. 
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Módosítás, előterjesztette:: Chris Davies, Georgs Andrejevs, Holger Krahmer

Módosítás: 61
5. cikk, 2. bekezdés (a) (új)

2a. A tagállamok biztosítják, hogy elemek 
és akkumulátorok ne kerüljenek 
beszerelésre készülékekbe, csak ha a 
fogyasztók el tudják távolítani azokat, 
mihelyst lemerültek. Ez a rendelkezés nem 
vonatkozik a III. Mellékletben felsorolt 
készülékekre. Valamennyi olyan 
készülékhez, amelybe elemeket vagy 
akkumulátorokat építenek, leírást kell 
mellékelni, amely bemutatja az elemek és 
akkumulátorok biztonságos eltávolítását, és 
ahol szükséges, tájékoztatja a felhasználót a 
beépített elemek és akkumulátorok 
tartalmáról.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azt a koncepciót vezeti be, amely szerint az eltávolíthatóságot meg kell 
könnyíteni. 

A rendelkezések megfelelnek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
irányelv 4. cikkének, és átveszik az 1991/157-es, elemekről szóló irányelv 5. cikkét. 

Visszahelyezi a Parlament első olvasat 92. módosítását az 5. cikk 1. bekezdés 1(a) (új) 
pontjába.

Módosítás, előterjesztette:: Caroline Jackson, az EPP-ED csoport nevében

Módosítás: 62
6. cikk 

A tagállamok törekednek arra, hogy a 
legnagyobb mértékben megvalósuljon a 

A tagállamok megteszik a megfelelő 
lépéseket arra, hogy a legnagyobb 
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hulladékelemek és -akkumulátorok szelektív 
gyűjtése, tekintettel a szállítás környezeti 
hatására, és hogy minimálisra csökkentsék
az elemek és akkumulátorok nem szelektált 
települési hulladékként történő 
ártalmatlanítását.

mértékben megvalósuljon a hulladékelemek 
és -akkumulátorok szelektív begyűjtése, 
tekintettel a szállítás környezeti hatására, és 
hogy megelőzzék az elemek és 
akkumulátorok végső ártalmatlanítását 
minden olyan hulladékelem és -
akkumulátor maximális újrahasznosítása 
érdekében, amelyek használatát a 4. cikk 
nem tiltja.

Or. en

Indokolás

Nagyon fontos kiemelni azt, hogy szükség van az elem-újrahasznosítás helyi szinten való 
hozzáférhetőségére, és a tagállamok esetleges ösztönözésére.. 

Módosítás, előterjesztette:: Caroline Jackson, az EPP-ED csoport nevében

Módosítás: 63
7 cikk, 1. bekezdés, (a) pont

(a) lehetővé kell, hogy tegyék a 
végfelhasználók számára, hogy -a 
népsűrűséget is figyelembe véve -a 
környékükön, hozzáférhető gyűjtőhelyen 
dobhassák el a hulladék hordozható 
elemeket vagy akkumulátorokat;

(a) lehetővé kell, hogy tegyék a 
végfelhasználók számára, hogy -a 
népsűrűséget is figyelembe véve -a 
környékükön, hozzáférhető gyűjtőhelyen 
dobhassák el a hulladék hordozható 
elemeket vagy akkumulátorokat. A 
hulladékról szóló, módosított, 75/442/EGK 
irányelv és a veszélyes hulladékról szóló 
91/689/EGK irányelv alapján az ilyen 
gyűjtőhelyeket nem kell egyenként 
nyilvántartásba venni, vagy 
engedélyeztetni; 

Or. en
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Indokolás

A túlzott bürökrácia néhány tagállamban azt jelenti, hogy az EU hulladékra vonatkozó 
keretszabályozása szerint az ilyen begyűjtési pontokat létrehozóknak (például az iskoláknak) 
engedélyt kell kérniük a veszélyes hulladékkal kapcsolatosan. Egyértelművé kell tenni, hogy 
az efféle “túlszabályozás” a törvény túlértelmezéséből fakad. A hulladékkal kapcsolatos 
speciális engedély beszerzésére vonatkozó bürokratikus követelménynek való megfelelés 
szükségessége elbátortalaníthat néhány szervezetet attól, hogy begyűjtési pontokat hozzon 
létre. 

Módosítás, előterjesztette::  Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 64
7. cikk, 1. bekezdés, (aa) pont (új)

(aa) biztosítják, hogy a forgalmazók 
díjmentesen vegyék vissza a 
végfelhasználótól a lemerült hordozható 
elemeket az eladás helyszínén, addig a 
mennyiségig, amennyi elemet vagy 
akkumulátort általánosan elhasználnak a 
végfelhasználók;

Or. en

Indokolás

A 9. cikkben meghatározott begyűjtési célok csak akkor elérhetők, ha a végfelhasználó a 
legkényelmesebb módon válhat meg  az elemektől. Ezért a begyűjtés hatékonyságának 
növelése érdekében kulcsfontosságú a forgalmazók részvétele a begyűjtési programban. 
Mindegyik végfelhasználó számára biztosítani kell, hogy egy kereskedési pontra visszavihesse 
a használt hordozható elemeket. Már több tagország rendelkezett a használt hordozható 
elemek efféle kötelező visszaviteléről. Az Európai Unión belül ma ezek az országok 
rendelkeznek a legmagasabb begyűjtési aránnyal.
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Módosítás, előterjesztette::  María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 65
7. cikk, 2. bekezdés

2. Amennyiben a programok megfelelnek az 
(1) bekezdésben felsorolt 
követelményeknek, a tagállamok:

2. Amennyiben a programok megfelelnek az 
(1) bekezdésben felsorolt 
követelményeknek, a tagállamok:

(a) előírhatják a gyártók számára, hogy 
ilyen programokat hozzanak létre;

(a) előírják a gyártók számára, hogy ilyen 
rendszereket hozzanak létre;

(aa) biztosítják, hogy a forgalmazók 
díjmentesen vegyék vissza a 
végfelhasználótól a lemerült hordozható 
elemeket;

(b) előírhatják a többi gazdasági szereplő 
számára, hogy részt vegyenek az ilyen 
programokban;

(b) előírhatják a többi gazdasági szereplő 
számára, hogy részt vegyenek az ilyen 
programokban;

(c) fenntarthatják a már meglévő 
programokat.

(c) fenntarthatják a már meglévő 
programokat.

Or. en

Indokolás

A forgalmazók a begyűjtési programban betöltött szerepe kulcsfontosságú az irányelv 
céljainak elérése céljából.  

Módosítás, előterjesztette::  Frederika Brepoels

Módosítás: 66
7. cikk, 2. bekezdés

2. Amennyiben a programok megfelelnek az 
(1) bekezdésben felsorolt 
követelményeknek, a tagállamok:

2. Amennyiben a programok megfelelnek az 
(1) bekezdésben felsorolt 
követelményeknek, a tagállamok:

(a) előírhatják a gyártók számára, hogy ilyen 
programokat hozzanak létre;

(a) előírhatják a gyártók számára, hogy 
ilyen programokat hozzanak létre;
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(b) előírhatják a többi gazdasági szereplő 
számára, hogy részt vegyenek az ilyen 
programokban;

(b) biztosítják, hogy a forgalmazók 
díjmentesen vegyék vissza a 
végfelhasználótól a lemerült hordozható 
elemeket. A visszavételi kötelezettség a 
végfelhasználók által általában elhasznált 
mennyiségre korlátozódik;

(c) fenntarthatják a már meglévő 
programokat.

(c) fenntarthatják a már meglévő 
programokat.

Or. en

Indokolás

A forgalmazók részvétele a begyűjtése programban kulcsfontosságú a begyűjtési hatékonyság 
növelése érdekében. A forgalmazók fontos kapcsolatot hoznak létre a végfelhasználókkal, és 
felelősséget kell vállalniuk az elem-begyűjtési programban. 

A forgalmazók a begyűjtési programban való aktív részvételének az értékét elismerte az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv, amely megköveteli a 
forgalmazóktól a „visszavételt” (Elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
irányelv 5 (2)b cikk).

Módosítás, előterjesztette::  Chris Davies, Holger Krahmer

Módosítás: 67
7. cikk, 3. bekezdés

3. A tagállamok biztosítják, hogy az ipari 
elemek és akkumulátorok gyártói, illetve a 
nevükben eljáró harmadik személyek ne 
utasítsák el a hulladék ipari elemek és 
akkumulátorok végfelhasználóktól való 
visszavételét, függetlenül azok vegyi 
összetételétől és eredetétől. Független 
harmadik személyek szintén begyűjthetnek 
ipari elemeket és akkumulátorokat.

3. A tagállamok biztosítják, hogy az ipari 
elemek és akkumulátorok egyes gyártói, 
illetve a nevükben eljáró harmadik 
személyek ne utasítsák el a hulladék ipari 
elemek és akkumulátorok 
végfelhasználóktól való visszavételét, 
függetlenül azok eredetétől, feltéve, hogy 
ugyanolyan a vegyi összetételük, mint 
azoknak az elemeknek és 
akkumulátoroknak, amelyeket ők egyénileg 
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a piacra dobtak. Független harmadik 
személyek szintén begyűjthetnek ipari 
elemeket és akkumulátorokat.

Or. en

Indokolás

A Tanács megfogalmazása azt jelenti, hogy az elemek gyártóinak, beleértve a kis- és 
középvállalkozásokat, vissza kell venniük a versenytársak által gyártott használt elemeket, 
függetlenül attól, hogy ők gyártanak-e ilyen elemeket, vagy hogy rendelkeznek-e forrásokkal 
azok visszavételére. Ez a módosítás biztosítja, hogy a vállalatok ne tagadják meg saját 
hulladék elemeik visszavételét a végfelhasználóktól.

A hulladék elem származása tekintetében nem lehet semmilyen korlátozás.

Módosítás, előterjesztette::  Caroline Jackson, Françoise Grossetête, Milan Gaľa, Anja 
Weisgerber

Módosítás: 68
7. cikk, 3. bekezdés

3. A tagállamok biztosítják, hogy az ipari 
elemek és akkumulátorok gyártói, illetve a 
nevükben eljáró harmadik személyek ne 
utasítsák el a hulladék ipari elemek és 
akkumulátorok végfelhasználóktól való 
visszavételét, függetlenül azok vegyi 
összetételétől és eredetétől. Független 
harmadik személyek szintén begyűjthetnek 
ipari elemeket és akkumulátorokat.

3. A tagállamok biztosítják, hogy az ipari 
elemek és akkumulátorok egyes gyártói, 
illetve a nevükben eljáró harmadik 
személyek ne utasítsák el a hulladék ipari 
elemek és akkumulátorok 
végfelhasználóktól való visszavételét, 
függetlenül azok eredetétől, feltéve, hogy 
ugyanolyan a vegyi összetételük, mint 
azoknak az elemeknek és 
akkumulátoroknak, amelyeket ők egyénileg 
a piacra dobtak. Független harmadik 
személyek szintén begyűjthetnek ipari 
elemeket és akkumulátorokat.

Or. en
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Indokolás

A Tanács megfogalmazása azt jelenti, hogy az elemek gyártóinak, beleértve a kis- és 
középvállalkozásokat, vissza kell venniük olyan kémiai felépítésű elemeket, amilyet nem ők 
dobnak piacra, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e az ilyen elemek visszavételéhez 
szükséges szakértelemmel, forrásokkal, és jogi engedélyekkel. Ez kockázati tényező, ezért nem 
szabadna támogatni.

Ez a módosítás biztosítja, hogy a gyártók nem tagadják meg olyan elemek visszavételét a 
végfelhasználóktól, amelyek kémiai összetétele megegyezik az általuk gyártott elemek kémiai 
összetételével, függetlenül attól, hogy saját gyárukból, vagy más, azonos összetételű elemet 
gyártóktól származik. 

A hulladék elem származása tekintetében nem lehet semmilyen korlátozás.

Módosítás, előterjesztette:: Adamos Adamou

Módosítás: 69
7. cikk, 3. bekezdés

3. A tagállamok biztosítják, hogy az ipari
elemek és akkumulátorok gyártói, illetve a 
nevükben eljáró harmadik személyek ne 
utasítsák el a hulladék ipari elemek és 
akkumulátorok végfelhasználóktól való 
visszavételét, függetlenül azok vegyi 
összetételétől és eredetétől. Független 
harmadik személyek szintén begyűjthetnek 
ipari elemeket és akkumulátorokat

3. A tagállamok biztosítják, hogy az ipari 
elemek és akkumulátorok egyes gyártói, 
illetve a nevükben eljáró harmadik 
személyek ne utasítsák el a hulladék ipari 
elemek és akkumulátorok 
végfelhasználóktól való visszavételét, 
függetlenül azok eredetétől, feltéve, hogy 
ugyanolyan a vegyi összetételük, mint 
azoknak az elemeknek és 
akkumulátoroknak, amelyeket ők egyénileg 
a piacra dobtak. Független harmadik 
személyek szintén begyűjthetnek ipari 
elemeket és akkumulátorokat. 

Or. en
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Indokolás

A Tanács megfogalmazása azt jelenti, hogy az elemek gyártóinak, beleértve a kis- és 
középvállalkozásokat, vissza kell venniük olyan kémiai összetételű elemeket, amilyet nem ők 
dobnak piacra, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e az ilyen elemek visszavételéhez 
szükséges szakértelemmel, forrásokkal, és jogi engedélyekkel. Ez kockázati tényező, ezért nem 
szabadna támogatni.

Ez a módosítás biztosítja, hogy a gyártók nem tagadják meg olyan elemek visszavételét a 
végfelhasználóktól, amelyek kémiai összetétele megegyezik az általuk gyártott elemek kémiai 
összetételével, függetlenül attól, hogy saját gyárukból, vagy más, azonos összetételű elemet 
gyártóktól származik. 

A hulladék elem származása tekintetében nem lehet semmilyen korlátozás.

Módosítás, előterjesztette::  Marios Matsakis, Anne Laperrouze

Módosítás: 70
7. cikk, 3. bekezdés

3. A tagállamok biztosítják, hogy az ipari 
elemek és akkumulátorok gyártói, illetve a 
nevükben eljáró harmadik személyek ne 
utasítsák el a hulladék ipari elemek és 
akkumulátorok végfelhasználóktól való 
visszavételét, függetlenül azok vegyi 
összetételétől és eredetétől. Független 
harmadik személyek szintén begyűjthetnek 
ipari elemeket és akkumulátorokat

3. A tagállamok biztosítják, hogy az ipari 
elemek és akkumulátorok egyes gyártói, 
illetve a nevükben eljáró harmadik 
személyek ne utasítsák el a hulladék ipari 
elemek és akkumulátorok 
végfelhasználóktól való visszavételét, 
függetlenül azok eredetétől, feltéve, hogy 
ugyanolyan a vegyi összetételük, mint 
azoknak az elemeknek és 
akkumulátoroknak, amelyeket ők egyénileg 
a piacra dobtak. Független harmadik 
személyek szintén begyűjthetnek ipari 
elemeket és akkumulátorokat. 

Or. en
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Indokolás

A Tanács megfogalmazása azt jelenti, hogy az elemek gyártóinak, beleértve a kis- és 
középvállalkozásokat, vissza kell venniük olyan kémiai összetételű elemeket, amilyet nem ők 
dobnak piacra, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e az ilyen elemek visszavételéhez 
szükséges szakértelemmel, forrásokkal, és jogi engedélyekkel. Ez kockázati tényező, ezért nem 
szabadna támogatni.

Ez a módosítás biztosítja, hogy a gyártók nem tagadják meg olyan elemek visszavételét a 
végfelhasználóktól, amelyek kémiai összetétele megegyezik az általuk gyártott elemek kémiai 
összetételével, függetlenül attól, hogy saját gyárukból, vagy más, azonos összetételű elemet 
gyártóktól származik. 

A hulladék elem származása tekintetében nem lehet semmilyen korlátozás.

Módosítás, előterjesztette::  Caroline Jackson, az EPP-ED nevében

Módosítás: 71
7. cikk, 4. bekezdés (a) (új)

4a. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a végfelhasználókat arra ösztönözzék, 
hogy juttassák el a hulladék ipari és 
gépjárműelemeiket és -akkumulátoraikat a 
gyűjtőrendszerekbe.

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt tájékoztatási kampányfajta ösztönzést jelenthet. Csak akkor lehet 
előírni a hulladék visszaszolgáltatását, ha arról a törvény rendelkezik, ez az irányelv pedig 
nem írja elő határozottan ezt a kötelezettséget.
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Módosítás, előterjesztette::  Chris Davies, Holger Krahmer

Módosítás: 72
7. cikk, 4. bekezdés (b) (új)

4b. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy hordozható elemek eladásakor a 
forgalmazók felelősek legyenek a lemerült 
hordozható elemek díjmentes 
visszavételéért a végfelhasználóktól.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás megköveteli a kereskedelmi hálózatok részvételét a hulladék hordozható 
elemek visszavételében. Ez alapvetően azt jelenti, hogy minden végfelhasználó visszavihet 
hulladék hordozható elemet a kereskedelmi pontokra. A módosítás megteremti a lehetőséget 
arra, hogy a hulladék hordozható elemek visszaszolgáltatási aránya magasabb legyen.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik ipari, vagy gépjárműelemekre.

Módosítás, előterjesztette::  Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 73
8. cikk 

A tagállamok gazdasági eszközöket 
használhatnak fel arra, hogy elősegítsék a 
hulladékelemek és -akkumulátorok 
begyűjtését, illetve olyan elemek és 
akkumulátorok használatát, amelyek kisebb 
mennyiségben tartalmaznak szennyező 
anyagot, például differenciált adókulcsok 
vagy betétdíjas rendszer bevezetése révén. 
Amennyiben így tesznek, a tagállamok 
értesítik a Bizottságot az ezen eszközök 
végrehajtásához kapcsolódó intézkedésekről.

1. A tagállamok gazdasági eszközöket 
használhatnak fel arra, hogy elősegítsék a 
hulladékelemek és -akkumulátorok 
begyűjtését, illetve olyan elemek és 
akkumulátorok használatát, amelyek kisebb 
mennyiségben tartalmaznak szennyező 
anyagot, például differenciált adókulcsok 
bevezetése révén. Amennyiben így tesznek, 
a tagállamok értesítik a Bizottságot az ezen 
eszközök végrehajtásához kapcsolódó 
intézkedésekről. A tagállamok biztosítják, 
hogy az ilyen intézkedések:



AM\584770HU.doc 35/51 PE 364.731v01-00

Külső fordítás

HU

(a ) nem sértenek belső piaci szabályokat, 
nem torzítják a versenyt, és nem szolgálnak 
jövedelem-szerző intézkedésként ezen 
irányelv célkitűzéseihez nem kapcsolódó 
ügyek tekintetében,
(b) valamennyi érintett féllel való 
konzultáció után kerülnek bevezetésre,
(c) gazdasági, társadalmi, és 
környezetvédelmi kritériumok alapján 
alátámasztásra szorulnak.
2. A tagállamok a műszaki szabványokról 
és szabályozásokról szóló 98/34/EK 
irányelvnek megfelelően tájékoztatják a 
Bizottságot az intézkedéstervezetekről, 
amelyeket az első bekezdés alapján 
készülnek elfogadni.

Or. en

Indokolás

1) A betétdíjas rendszer nem működne elemek esetében. Tény, hogy a fogyasztók évekig 
megtartják az elemeket, mielőtt visszavinnék azokat a begyűjtési pontokra. Ez nagyon súlyos 
adminisztrációs terhet jelentene, amely nem állna arányban a környezeti haszonnal.
Az 1a) célja annak elkerülése, hogy a tagállamok egyoldalú intézkedéseket hozzanak azért, 
hogy többletjövedelemre tegyenek szert az elem fogyasztójától; szintén megengedhetetlen a 
belső piac érdekeinek, valamint az igazságos, és szabad verseny céljából olyan  adózási 
intézkedéseket bevezetése,  amelyek ártorzító hatásúak az elemek esetében
Az 1b) és 1)c a 91/157/EGK irányelvből lettek átvéve, és nagy fontosságúak annak
tekintetében, hogy fenntartható és hatékony rendszer jöjjön létre a hulladék elemek 
kezelésének területén. 
A 2) pontosítja az eljárást, amely alapján a Bizottságot tájékoztatni kell az 
intézkedéstervezetekről.

Módosítás, előterjesztette::  Frederika Brepoels, Richard Seeber

Módosítás: 74
9. cikk, 2. bekezdés (a) és (b) pontok
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a) 25% az ezen irányelv hatálybalépését 
követő hatodik évig;

a) 40% az ezen irányelv hatálybalépését 
követő hatodik évig;

b) 45% az ezen irányelv hatálybalépését 
követő tizedik évig.

b) 60% az ezen irányelv hatálybalépését 
követő tizedik évig.

Or. en

Indokolás

Ambiciózusabb begyűjtési célokat kell meghatározni. A második szakaszban, 6 év után
ösztönzésre van szükség.

Módosítás, előterjesztette::  Jillian Evans, Carl Schlyter

Módosítás: 75
9. cikk, 4. bekezdés,(a) pont

(a) a (2) bekezdés követelményeinek való 
megfelelés terén jelentkező, sajátos nemzeti
körülményekből fakadó nehézségek 
kezelésére bármely tagállamban átmeneti 
rendelkezéseket lehet megállapítani;

(a) a (2) bekezdés követelményeinek való 
megfelelés terén jelentkező, sajátos földrajzi
körülményekből fakadó nehézségek 
kezelésére, úgy mint nagy számú kis sziget, 
vidéki vagy hegyvidéki térségek és alacsony 
népsűrűség, bármely tagállamban nem több, 
mint 36 hónap időtartamú átmeneti 
rendelkezéseket lehet megállapítani;

Or. en

Indokolás

Újra bevezeti a Bizottság szövegét. 

Egyértelműen meg kell határozni az átmeneti intézkedések határát, illetve 
elfogadhatóságainak körülményeit. 
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Módosítás, előterjesztette::  Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer

Módosítás: 76
9. cikk, 4. bekezdés (b) a pont (új)

(ba) a 2(b) bekezdésben meghatározott 
minimális begyűjtési célkitűzések 
megfelelőségét valamennyi hulladék 
hordozható elemre, és akkumulátorra 
vonatkozóan jelen irányelv hatályba lépése 
után hat évvel felül kell vizsgálni, 
figyelembe véve a tagállamok előző négy 
évben szerzett tapasztalatait. 

Or. en

Indokolás

A gyártók támogatják, hogy a pontos kiszámolhatóság miatt a begyűjtési célokat gr/lakos 
arányban fogalmazzák meg. A Tanács által javasolt módosítás miatt azonban, amely 4 évet ad 
arra, hogy minden kötelezett gyártótól beszerezzék az eladási adatokat a begyűjtési célkitűzés 
első meghatározása előtt, a százalékokban kifejezett begyűjtési célkitűzés lehetővé teszi, hogy 
a megfelelő pontossággal mérhető legyen a célkitűzés. 

Az első 25%-os begyűjtési célkitűzés ambiciózus, de megvalósítható. Hasznos volna azonban  
azon tagállamok tapasztalatait figyelembe venni, amelyek már rendelkeznek begyűjtési és 
újrafeldolgozási programmal. Ezért kell a második célkitűzést a felülvizsgálati szakaszban a
25 tagállam a megvalósítás első 4 éve során szerzett tényleges tapasztalataihoz igazítani.

Módosítás, előterjesztette::  Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 77
9. cikk, 4. bekezdés (a) (új)

4a. A 19 (5) bekezdés értelmében írt első 
jelentésének elkészítésekor a Bizottság 
felülvizsgálja a 2(b) bekezdésben 
meghatározott minimális begyűjtési 
célkitűzések megfelelőségét valamennyi 
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hulladék hordozható elemre, és 
akkumulátorra vonatkozóan, figyelembe 
véve a tagállamok előző években szerzett 
tapasztalatait  
Amennyiben szükséges, a jelentéshez 
mellékelik a célkitűzések módosítására 
vonatkozó javaslatot. 

Or. en

Indokolás

Az első 25%-os begyűjtési célkitűzés sok tagállam számára ambiciózus, de megvalósítható. 
Figyelembe véve azonban azoknak a tagállamoknak a tapasztalatait, amelyek már 
rendelkeznek begyűjtési és újrafeldolgozási programmal, a második, 45%-os célkitűzést a 
felülvizsgálatkor a 25 tagállamnak a megvalósítás első 4 éve során szerzett tényleges 
tapasztalatához kell igazítani.  

Azt javasoljuk, hogy ezt a felülvizsgálatot kössék össze a Bizottságnak az irányelv 19 (5) cikke 
szerint alkalmazandó eljárás alapján az irányelv megvalósításáról írt első jelentésével.

Módosítás, előterjesztette::  Caroline Jackson, az EPP-ED csoport nevében

Módosítás: 78
9. cikk, 4. bekezdés (a) (új)

4a. Legkésőbb …*-ig a Szerződés 251. 
cikke értelmében a Bizottság javaslatot tesz 
a begyűjtési célkitűzések felülvizsgálatára.

* Az ezen irányelv hatálybalépését követő hét éven 
belül

Or. en
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Indokolás

Az irányelvnek nem szabad a kezdetektől azt feltételeznie, hogy elkerülhetetlen a begyűjtési 
célok megemelése. 

Módosítás, előterjesztette::  Johannes Blokland

Módosítás: 79
10. cikk, 3. bekezdés

3. Az újrafeldolgozási eljárásoknak 
legkésőbb …* meg kell felelniük az a III. 
melléklet B. részében megállapított 
újrafeldolgozási célkitűzéseknek és 
kapcsolódó rendelkezéseknek.

3. Az újrafeldolgozási eljárásoknak 
legkésőbb …* meg kell felelniük az a III. 
melléklet B. részében megállapított 
újrafeldolgozási hatékonyságnak és 
kapcsolódó rendelkezéseknek.

[Horizontális módosítás – elfogadása esetén 
az irányelv teljes szövegében, és annak 
módosításaiban az „újrafeldolgozási 
célkitűzések” kifejezés „újrafeldolgozási 
hatékonyságra” változik.]

Or. en

Indokolás

Újra bevezeti a Bizottság eredeti javaslatának 18. cikkét.

Módosítás, előterjesztette::  Jillian Evans, Carl Schlyter

Módosítás: 80
12. cikk, 2. bekezdés

2. A hulladékelemek és -akkumulátorok 2. A hulladékelemek és -akkumulátorok 
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kivitele a Közösségen kívülre a 259/93/EGK 
rendelettel, az egyes nem OECD-
tagországokba irányuló egyes hulladékfajták 
szállítására alkalmazandó közös szabályok 
és eljárások meghatározásáról szóló, 1999. 
április 29-i 1420/1999/EK tanácsi rendelettel 
és az egyes hulladékfajtáknak a C(92)39 
végleges OECD-határozat hatálya alá nem 
tartozó meghatározott országokba történő 
szállítására alkalmazandó, a 259/93/EGK 
tanácsi rendelet szerinti ellenőrzési eljárások 
meghatározásáról szóló, 1999. július 12-i 
1547/1999/EK bizottsági rendelettel 
összhangban kizárólag abban az esetben 
tekinthető az ezen irányelv III. 
mellékletében megállapított kötelezettségek 
és célok teljesítésére irányulónak, ha 
megalapozottan bizonyított, hogy az 
újrafeldolgozási tevékenység ezen irányelv 
előírásaival nagymértékben megegyezik.

kivitele a Közösségen kívülre a 259/93/EGK 
rendelettel, az egyes nem OECD-
tagországokba irányuló egyes hulladékfajták 
szállítására alkalmazandó közös szabályok 
és eljárások meghatározásáról szóló, 1999. 
április 29-i 1420/1999/EK tanácsi rendelettel 
és az egyes hulladékfajtáknak a C(92)39 
végleges OECD-határozat hatálya alá nem 
tartozó meghatározott országokba történő 
szállítására alkalmazandó, a 259/93/EGK 
tanácsi rendelet szerinti ellenőrzési eljárások 
meghatározásáról szóló, 1999. július 12-i 
1547/1999/EK bizottsági rendelettel 
összhangban kizárólag abban az esetben 
tekinthető az ezen irányelv III. 
mellékletében megállapított kötelezettségek
és célok teljesítésére irányulónak, ha 
megalapozottan bizonyított, hogy az 
újrafeldolgozási tevékenység ezen irányelv 
előírásaival megegyezik.

Or. en

Indokolás

Újra bevezeti a Bizottság szövegét. 
A veszélyes hulladék exportja nagyon problematikus terület. Az exportot gyakran gazdasági 
megfontolások motiválják és kihasználják a hulladékkezelés országonként eltérő színvonalát. 
Az ilyen, a környezetre káros, gazdaságilag motivált export elkerülésére, a fogadó országban 
az újrafeldolgozás műveleteknek ugyanolyan körülmények között kell végbe mennie. A 
„nagymértékben” megfogalmazás túlságosan általános, és mindenféle vitákat eredményezne.     

Módosítás, előterjesztette::  Chris Davies, Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Módosítás: 81
13. cikk, 1. bekezdés, bevezetés

1. A tagállamok biztosítják, hogy a gyártók, 
illetve a nevükben eljáró harmadik 

1. A tagállamok biztosítják, hogy a gyártók, 
a nevükben eljáró harmadik személyek, 
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személyek az alábbiakból eredő bármely 
nettó költséget fedezik: 

illetve az elhasznált elemek begyűjtésében, 
kezelésében, és újrahasznosításában részt 
vevő bármely független harmadik fél az 
alábbiakból eredő bármely nettó költséget 
fedezik: 

Or. en

Indokolás

Az irányelv-tervezet lehetővé tenné független harmadik személyek számára az ipari- és 
gépjárműelemek begyűjtését, de nem terjeszti ki ezt az elvet a finanszírozási kötelezettségre.
Ez a módosítás azt a helyzetet igyekszik megakadályozni, hogy a gyártóknak felháborítóan 
magas összeget kelljen fizetni a hulladék elemek és akkumulátorok olyan harmadik fél általi 
összegyűjtéséért, akiket nem ők választottak ki, vagy bíztak meg. 

Módosítás, előterjesztette::  Caroline Jackson, Frederika Brepoels, az EPP-ED csoport 
nevében

Módosítás: 82
13. cikk, 1. bekezdés, bevezetés

1. A tagállamok biztosítják, hogy a gyártók, 
illetve a nevükben eljáró harmadik 
személyek az alábbiakból eredő bármely 
nettó költséget fedezzenek:

1. A tagállamok biztosítják, hogy a gyártók, 
az ellátási lánc egyéb szereplői, illetve a 
nevükben eljáró harmadik személyek az 
alábbiakból eredő bármely nettó költséget 
fedezzenek:

Or. en

Indokolás

A 7.2(b) cikk értelmében a tagállamok egyéb piaci szereplőket is kötelezhetnek arra, hogy 
vegyenek részt a begyűjtési programokban. A 13. cikk szerint a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a gyártók, vagy a nevükben eljáró harmadik felek minden olyan nettó költséget 
finanszírozzanak, amely a begyűjtésből, kezelésből, vagy újrafeldolgozásából származik.
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Következésképpen, amikor a forgalmazókat a tagállamok arra kérik, hogy vegyenek részt a 
begyűjtési programokban, azok pénzügyi kompenzációt kérhetnének azért a korlátozott 
költségért, ami abból adódik, hogy hulladékelemeket kell gyűjteniük. Ez veszélyeztetheti a 
Belgiumban, és más tagállamokban már létező begyűjtési programokat. 

Másrészről fontosnak tartjuk, hogy azok fizessék meg a begyűjtés költségeit, akik az elemet 
eladják (gyártók, forgalmazók), annak elkerülésére, hogy a költségeket helyi vagy egyéb 
hatóságoknak kelljen megfizetni.

Módosítás, előterjesztette::  Frederika Brepoels

Módosítás: 83
13. cikk, 1. bekezdés, (a) pont

a) a 7.cikk (1) és (2) bekezdésével 
összhangban begyűjtött hulladék hordozható 
elemek és akkumulátorok begyűjtése, 
kezelése és újrafeldolgozása; valamint

a) a 7.cikk (1) és (2) (a) és (c) bekezdésével 
összhangban begyűjtött hulladék hordozható 
elemek és akkumulátorok begyűjtése, 
kezelése és újrafeldolgozása; és 

Or. en

Indokolás

A 7.2(b) cikk értelmében a tagállamok egyéb piaci szereplőket is kötelezhetnek arra, hogy 
vegyenek részt a begyűjtési programokban. A 13. cikk szerint a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a gyártók, vagy a nevükben eljáró harmadik felek minden olyan nettó költséget 
finanszírozzanak, amelyek a begyűjtésből, kezelésből, vagy újrafeldolgozásából  származnak.

Következésképpen, amikor a forgalmazókat a tagállamok arra kérik, hogy vegyenek részt a 
begyűjtési programokban, a forgalmazók pénzügyi kompenzációt kérhetnének azért a 
korlátozott költségért, ami abból adódik, hogy hulladékelemeket kell gyűjteniük. Ez 
veszélyeztetheti a Belgiumban, és más tagállamokban már létező begyűjtési programokat. 

Másrészről fontosnak tartjuk, hogy azok fizessék meg a begyűjtés költségeit, akik az elemet 
eladják (gyártók, forgalmazó), annak elkerülésére, hogy a költségeket helyi vagy egyéb 
hatóságoknak kelljen finanszírozniuk.



AM\584770HU.doc 43/51 PE 364.731v01-00

Külső fordítás

HU

Szükség van lakossági tájékoztató kampányokra a begyűjtési és újrafelhasználási programok
sikerének biztosítására, és annak elkerülésére, hogy a fogyasztók a rendes kommunális 
hulladék közé dobják az elemeket. 

Módosítás, előterjesztette::  Jillian Evans, Carl Schlyter

Módosítás: 84
13. cikk, 1. bekezdés, (a) pont 

(a) a 7.cikk (1) és (2) bekezdésével 
összhangban begyűjtött hulladék hordozható 
elemek és akkumulátorok begyűjtése, 
kezelése és újrafeldolgozása; és

(a) a 7.cikk (1) és (2) bekezdésével 
összhangban begyűjtött hulladék hordozható 
elemek és akkumulátorok begyűjtése, 
kezelése és újrafeldolgozása

(aa) lakossági tájékozató kampányok a 
hulladék elemek és akkumulátorok 
begyűjtéséről, kezeléséről, és 
újrahasznosításáról; illetve 

Or. en

Indokolás

Szükség van lakossági tájékoztató kampányokra a begyűjtési és újrafelhasználási programok
sikerének biztosítására, és annak elkerülésére, hogy a fogyasztók a rendes kommunális 
hulladék közé dobják az elemeket. Egyértelművé kell tenni, hogy a gyártóknak fizetniük kell az 
efféle tájékoztatási kampányokért.

Módosítás, előterjesztette::  Frederika Brepoels

Módosítás: 85
13. cikk, 1. bekezdés, (ba) pont (új) 

(ba) lakossági tájékoztató kampányok 
valamennyi hulladék elem és akkumulátor 
begyűjtéséről, és újrahasznosításáról.

Or. en
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Indokolás

A 7.2(b) cikk értelmében a tagállamok egyéb piaci szereplőket is kötelezhetnek arra, hogy 
vegyenek részt a begyűjtési programokban. A 13. cikk szerint a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy a gyártók, vagy a nevükben eljáró harmadik felek minden olyan nettó költséget 
finanszírozzanak, amely a begyűjtésből, kezelésből, vagy újrafeldolgozásából származik.

Következésképpen, amikor a forgalmazókat a tagállamok arra kérik, hogy vegyenek részt a 
begyűjtési programokban, a forgalmazók pénzügyi kompenzációt kérhetnének azért a 
korlátozott költségért, ami abból adódik, hogy hulladékelemeket kell gyűjteniük. Ez 
veszélyeztetheti a Belgiumban, és más tagállamokban már létező begyűjtési programokat. 

Másrészről fontosnak tartjuk, hogy azok fizessék meg a begyűjtés költségeit, akik az elemet 
eladják (gyártók, forgalmazó), annak elkerülésére, hogy a költségeket helyi vagy egyéb 
hatóságoknak kelljen finanszírozniuk.

Szükség van lakossági tájékoztató kampányokra a begyűjtési és újrafelhasználási programok
sikerének biztosítására, és annak elkerülésére, hogy a fogyasztók a rendes kommunális 
hulladékba dobják az elemeket.

Módosítás, előterjesztette::  María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 86
13. cikk, 2. bekezdés, (a) pont (új)

2a. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
hordozható elemek valamennyi gyártója, 
illetve a nevükben eljáró harmadik felek, 
eleget tegyenek a kötelezettségeiknek az 
általuk piacra dobott termékek arányában. 

Or. en
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Módosítás, előterjesztette:: María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 87
13. cikk, 2. bekezdés (b) (új)

2b. A tagállamok lehetővé teszik a gyártók 
számára, hogy új termékek eladásakor 
feltüntessék a begyűjtéssel, kezeléssel, és 
újrafelhasználással összefüggő 
költségeiket. Az ezen rendelkezést 
kihasználó gyártók biztosítják, hogy a 
megnevezett költségek nem haladják meg a 
tényleges költségeket. 

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a gyártóknak lehetőségük legyen a hulladékgazdálkodásból származó költségek 
legalább részleges visszanyerésére, mivel nem ők az egyedüli érintettek, akik profitálnak az 
elemek eladásából. Ezt például egy átlátható, külön számlázási rendszerrel lehetne 
megoldani.

Módosítás, előterjesztette::  Frederika Brepoels

Módosítás: 88
13. cikk, 3. bekezdés 

3. A begyűjtés, kezelés és az újrafeldolgozás 
költségeiről nem kell külön tájékoztatni a 
végfelhasználókat az új hordozható elemek 
és akkumulátorok eladásakor. 

3. A tagállamok biztosítják, hogy a 
gyártóknak lehetőségük legyen a begyűjtés, 
kezelés és az újrafeldolgozás költségeit 
visszanyerni, ezekről a költségekről 
azonban nem kell külön tájékoztatni a 
végfelhasználókat az új hordozható elemek 
és akkumulátorok eladásakor.

Or. en
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Indokolás

Az új irányelvnek tartalmaznia kell olyan hatékony, és átlátható pénzügyi mechnizmusokat, 
amelyek lehetővé teszik az irányelv céljainak környezetvédelmi szempontból szigorú, 
költséghatékony, és pénzügyileg igazságos megvalósítását. Ennek hiánya a következőket fogja 
eredményezni: (1) alacsony visszaszolgáltatási hatékonyság, ami nagyobb terhet jelent a 
környezet számára, mert több elem kerül a szeméttelepre; (2) nagyobb környezetterhelés az 
elem begyűjtési infrastruktúra elégtelenségei miatt (pl. az elemek szállításához fűződő 
energiafogyasztás és kibocsátások, és a méretgazdaságosság hiánya ezek ellenőrzésére).

Módosítás, előterjesztette::  Holger Krahmer

Módosítás: 89
13. cikk, 3. bekezdés 

3. A begyűjtés, kezelés és az újrafeldolgozás 
költségeiről nem kell külön tájékoztatni a 
végfelhasználókat az új hordozható elemek 
és akkumulátorok eladásakor.

3. A tagállamok biztosítják, hogy a 
gyártóknak lehetőségük legyen a begyűjtés, 
kezelés és az újrafeldolgozás költségeit 
visszanyerni, ezekről a költségekről 
azonban nem kell külön tájékoztatni a 
végfelhasználókat az új hordozható elemek 
és akkumulátorok eladásakor.

Or. en

Indokolás

Az új irányelvnek tartalmaznia kell olyan hatékony, és átlátható pénzügyi mechnizmusokat, 
amelyek lehetővé teszik az irányelv céljainak környezetvédelmi szempontból szigorú, 
költséghatékony, és pénzügyileg igazságos megvalósítását. Ennek hiánya a következőket fogja 
eredményezni: (1) alacsony visszaszolgáltatási hatékonyság, ami nagyobb terhet jelent a 
környezet számára, mert több elem kerül a szeméttelepre; (2) nagyobb környezetterhelés az 
elem begyűjtési infrastruktúra elégtelenségei miatt (pl. az elemek szállításához fűződő 
energiafogyasztás és kibocsátások, és a méretgazdaságosság hiánya ezek ellenőrzésére). 
Ezért a Hordozható Elemek Európai Szövetsége (EPBA) javaslata szerint a gyártóknak 
lehetőséget kell adni a forgalmazási láncon belül a költségeik visszanyerésére..
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Módosítás, előterjesztette::  Mojca Drčar Murko, Holger Krahmer

Módosítás: 90
14. cikk 

A tagállamok biztosítják valamennyi gyártó 
nyilvántartását.

A tagállamok biztosítják valamennyi gyártó 
nyilvántartását

A hordozható elemek és akkumulátorok 
gyártói – egyénileg, vagy közösen – jelzik a 
7. cikk (1)(a) bekezdése értelmében 
felállított begyűjtési létesítményeken 
elhelyezett, elhasznált elemekre és 
akkumulátorokra vonatkozó, kezeléssel, 
újrahasznosítással, és ártalmatlanítással 
kapcsolatos kötelezettségeknek való 
megfelelésük módját.
A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
hordozható elemek valamennyi gyártója, 
illetve a nevükben eljáró harmadik felek 
eleget tegyenek a kötelezettségeiknek az 
általuk piacra dobott termékek arányában.

Or. en

Indokolás

Az irányelv sikere szempontjából fontos, hogy minden gyártó nyílván legyen tartva. 

A hordozható elemek és akkumulátorok gyártói – egyénileg, vagy közösen – jelzik a 7. cikk 
(1)(a) bekezdése értelmében felállított begyűjtési létesítményeken elhelyezett, elhasznált 
elemekre és akkumulátorokra vonatkozó, a kezeléssel, újrahasznosítással, és 
ártalmatlanítással kapcsolatos kötelezettségeknek való megfelelésük módját.

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a hordozható 
elemek valamennyi gyártója, illetve a nevükben eljáró harmadik felek eleget tegyenek a 
kötelezettségeiknek az általuk piacra dobott termékek arányában.
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Módosítás, előterjesztette::  Chris Davies, Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Módosítás: 91
16. cikk 1. bekezdés, bevezetés 

1. A tagállamok biztosítják, hogy a gyártók, 
illetve a nevükben eljáró harmadik 
személyek az alábbiakból eredő bármely 
nettó költséget fedezzenek: 

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
hordozható elemek valamennyi gyártója, 
illetve a nevükben eljáró harmadik felek,
vagy bármilyen, a használt elemek 
begyűjtésében, kezelésében, és 
újrahasznosításában részt vevő független, 
harmadik fél fedezze az alábbiakból eredő 
nettó költségeket: 

Or. en

Indokolás

Az irányelv tervezet lehetővé tenné az ipari és gépjárműelemek begyűjtését független 
harmadik felek számára, de nem terjeszti ki ezt az elvet a finanszírozási felelősségre. E 
módosítás célja annak a helyzetnek a megakadályozása, hogy a gyártóknak felháborítóan 
magas díjat kelljen fizetni a használt elemek és akkumulátorok olyan harmadik fél általi 
begyűjtéséért, akiket nem ők választottak ki, vagy bíztak meg. 

Módosítás, előterjesztette::  Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 92
17. cikk, 2. bekezdés (a) (új)

2a. A tagállamok biztosítják, hogy a 
használható elemek és akkumulátorok 
terjesztői tájékoztassák a végfelhasználókat 
a hulladék hordozató elemek és 
akkumulátorok elhelyezésének 
lehetőségéről az eladási pontokon. 

Or. en
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Indokolás

Lásd a 7. cikk 1. bekezdésének módosítását. 

Módosítás, előterjesztette::  Jonas Sjöstedt, az GUE-NGL csoport nevében

Módosítás: 93
20. cikk, harmadik bekezdés 

3. Amennyiben szükséges, a jelentéshez az 
ezen irányelv kapcsolódó rendelkezéseinek 
felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot kell 
csatolni.

3. A jelentésnek javaslatokat kell 
tartalmaznia az irányelv felülvizsgálatára a 
kadmium felhasználásának betiltása 
érdekében az elemekben és 
akkumulátorokban.  

Or. en

Indokolás

Ennek az irányelvnek a felülvizsgálatakor a Bizottságnak egy, a kadmium betiltására 
vonatkozó javaslatot kell célul kitűznie. 

Módosítás, előterjesztette::  Caroline Jackson, Anja Weisgerber, az EPP-ED csoport nevében

Módosítás: 94
23. cikk, 1. bekezdés 

1. A tagállamok hatályba léptetik 
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb
…* -ig megfeleljenek

1. A tagállamok hatályba léptetik 
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek …* -ig 
megfeleljenek.

Or. en
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Indokolás

Az irányelv tagállamok általi átvételének határidejét nem lenne szabad nyitva hagyni, hanem 
meg kell határozni, annak biztosítására, hogy a 25 tagállamban az irányelv megvalósítása 
harmonizáltan történjen.

Módosítás, előterjesztette::  Chris Davies, Georgs Andrejevs, Vittorio Prodi, Holger Krahmer

Módosítás: 95
II. (a) Melléklet (új)

IIa MELLÉKLET
AZ 5. CIKK HATÁLYÁN KÍVÜL ESŐ 
KÉSZÜLÉKEK LISTÁJA 
1. Azok a készülékek, amelyek elemeit az
energiaigényes ipari felhasználás során az 
energiaellátás folyamatosságának 
biztosítására valamint az információ-
technológiai és üzleti felszerelések 
memória- és adatfunkcióinak megőrzésére 
a végpontokhoz forrasztják, hegesztik, vagy 
egyéb módon tartósan hozzákapcsolják, 
ahol műszakilag szükséges az I. 
Mellékletben megemlített elemek és 
akkumulátorok használata. 
2. A tudományos és professzionális 
berendezésekben található referencia 
cellák, az életfunkciók fenntartására 
kifejlesztett orvosi eszközökbe, 
szívritmusszabályozókba helyezett elemek 
és akkumulátorok, ahol a megszakítatlan 
működés alapvető fontosságú, és az 
elemeket és akkumulátorokat csak képzett 
személy távolíthatja el. 
3. Hordozható készülékek, amelyek 
esetében az elemek képzetlen személy általi 
kicserélése veszélyeztetheti a felhasználó 
biztonságát, vagy befolyásolhatja az eszköz 
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működését, illetve meglehetősen érzékeny 
környezetben, például illékony anyagokkal 
együtt használt professzionális
berendezések.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azt a koncepciót vezeti be, hogy az eltávolíthatóságot meg kell könnyíteni. 

A rendelkezések megfelelnek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
irányelv 4. cikkének, és átveszik az 1991/157-es, elemekről szóló irányelv 5. cikkét. 

Visszahelyezi a Parlament által az első olvasatkor tett 92. módosítást az 5. cikk első bekezdés 
új 1(a) pontjára vonatkozóan.

Módosítás, előterjesztette::  Caroline Jackson, az EPP-ED csoport nevében

Módosítás: 96
III. Melléklet, B. rész, 3. pont, bevezetés

Az újrafeldolgozási eljárások legalább az 
alábbi újrafeldolgozási célokat kell, hogy 
elérjék:

A tagállamok biztosítják, hogy az 
újrafeldolgozási eljárások legalább az alábbi 
újrafeldolgozási célokat érjék el:

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak kell felelősséget vállalniuk a célok eléréséért. 


