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HU Egyesülve a sokféleségben HU

3.3.2022 A9-0031/490

Módosítás 490
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0031/2022
Simona Bonafè
Az elemek és a hulladékelemek
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A karbonlábnyomra vonatkozó 
nyilatkozattal kapcsolatban az első 
albekezdésben meghatározott követelmény 
2024. július 1-jétől alkalmazandó az 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemekre és az újratölthető ipari 
elemekre.

A karbonlábnyomra vonatkozó 
nyilatkozattal kapcsolatban az első 
albekezdésben meghatározott követelmény 
az e cikk alapján elfogadott, a teljes 
karbonlábnyom kiszámítására vonatkozó 
módszertan megállapítása céljából 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus hatálybalépésétől számított 18 
hónap elteltével alkalmazandó az 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemekre, a könnyű 
szállítóeszközökben használt elemekre és 
az ipari elemekre.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

3.3.2022 A9-0031/491

Módosítás 491
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0031/2022
Simona Bonafè
Az elemek és a hulladékelemek
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben meghatározott, az 
életciklusra vonatkozó maximális 
karbonlábnyom-küszöbértékkel 
kapcsolatos követelmény 2027. július 1-
jétől alkalmazandó elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemekre és 
újratölthető ipari elemekre.

Az első albekezdésben meghatározott, az 
életciklusra vonatkozó maximális 
karbonlábnyom-küszöbértékkel 
kapcsolatos követelmény 18 hónappal a 
harmadik albekezdésben említett, az 
életciklusra vonatkozó maximális 
karbonlábnyom-küszöbérték 
meghatározásáról szóló felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus hatálybalépését 
követően alkalmazandó 2 kWh-nál 
nagyobb névleges energiateljesítményű 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemre, könnyű szállítóeszközben 
használt elemre és ipari elemre.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

3.3.2022 A9-0031/492

Módosítás 492
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0031/2022
Simona Bonafè
Az elemek és a hulladékelemek
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2027. január 1-jétől azokat a belső 
tárolóval rendelkező, 2 kWh-nál nagyobb 
teljesítményű ipari elemeket, elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemeket 
és gépjárműelemeket, amelyek aktív 
anyagaikban kobaltot, ólmot, lítiumot vagy 
nikkelt tartalmaznak, kísérő műszaki 
dokumentációval kell ellátni, amely 
információkat tartalmaz az egyes 
elemmodellekben és gyártóüzemenkénti 
tételekben az aktív anyagokban jelen lévő, 
hulladékból hasznosított kobalt, ólom, 
lítium vagy nikkel mennyiségére 
vonatkozóan.

1. 18 hónappal a második 
albekezdésben említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus hatálybalépését 
követően azokat a hordozható elemeket – 
az általános felhasználású hordozható 
elemek, a könnyű szállítóeszközökben 
használt elemek , könnyű 
szállítóeszközökben használt elemek, ipari 
elemek, elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemeket és 
gépjárműelemek kivételével –, amelyek 
aktív anyagaikban kobaltot, ólmot, lítiumot 
vagy nikkelt tartalmaznak, kísérő műszaki 
dokumentációval kell ellátni, amely 
információkat tartalmaz az egyes 
elemmodellekben és gyártóüzemenként az 
aktív anyagokban jelen lévő, hulladékból 
hasznosított kobalt, ólom, lítium vagy 
nikkel mennyiségére vonatkozóan.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

3.3.2022 A9-0031/493

Módosítás 493
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0031/2022
Simona Bonafè
Az elemek és a hulladékelemek
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 a. A Bizottság a Közös 
Kutatóközpontján (JRC) keresztül átfogó 
tanulmányt készít az elemekben 
felhasználható kobalt, ólom, lítium és 
nikkel mennyiségének felmérésére, és ezt 
a tanulmányt 2025. december 31-ig 
közzéteszi.
A Bizottság 2030. december 31-ig további 
tanulmányt készít és tesz közzé az 
elemekben felhasználható kobalt, ólom, 
lítium és nikkel mennyiségének 
felmérésére.

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy továbbra is bizonytalan, hogy a jövőben mennyi kobalt, ólom, lítium és 
nikkel áll majd rendelkezésre, helyénvaló, hogy a JRC tanulmányozza ezeknek az anyagoknak 
a rendelkezésre állását, hogy ellenőrizzük a valóságot, és értékelhessük, hogy a célok 
reálisak-e, vagy azokat csökkenteni kell.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

3.3.2022 A9-0031/494

Módosítás 494
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0031/2022
Simona Bonafè
Az elemek és a hulladékelemek
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Amennyiben a hulladékból 
hasznosított kobalt, ólom, lítium vagy 
nikkel rendelkezésre állása vagy hiánya 
alapján indokolt és helyénvaló, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy 2027. 
december 31-ig a 73. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el a (2) és a (3) bekezdésben 
meghatározott célkitűzések módosítása 
céljából.

4. Amennyiben a hulladékból 
hasznosított kobalt, ólom, lítium vagy 
nikkel hiánya alapján indokolt és 
helyénvaló, a Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy 2027. december 31-ig és 2032. 
december 31-ig a 73. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el a (2) és a (3) bekezdésben 
meghatározott célkitűzések módosítása 
céljából, figyelembe véve a (2) 
bekezdésben említett tanulmányok 
eredményeit.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az ágazatnak biztos támpontot adjanak a kilátásokra vonatkozóan, amelyen 
dolgozhatnak. Az ágazatnak jogbiztonságra van szüksége ahhoz, hogy tervezni tudja 
beruházásait. Amennyiben független kutatások azt mutatják, hogy ezek a célok nem reálisak, a 
célértékeket csökkenteni kell. Amennyiben több anyag áll rendelkezésre, fontos hangsúlyozni, 
hogy már számos ösztönző létezik az ilyen anyagok használatára. Először is ezek az anyagok 
nem ingyenesek, így az árképzési mechanizmus ösztönzőleg fog hatni. Másodszor, a 
gyártóknak e tekintetben információkat kell közzétenniük.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

3.3.2022 A9-0031/495

Módosítás 495
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0031/2022
Simona Bonafè
Az elemek és a hulladékelemek
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az érintett gazdasági szereplő köteles 
tájékoztatni a vevőt arról, hogy a termék 
várható élettartama alatt az elemek, 
köztük a könnyű szállítóeszközök 
energiaellátását biztosító elemek 
rendelkezésre állnak-e az elemmel 
működő berendezés pótalkatrészeként. Ez 
az információ a 13. cikk (6) és (6a) 
bekezdésében említett QR-kódon vagy 
címkéken keresztül is megadható. 
Amennyiben a vonatkozó jogszabályok 
meghatározzák azt a kötelező, a termék 
becsült élettartamának megfelelő 
minimális időtartamot, amely alatt a 
pótalkatrészeknek rendelkezésre kell 
állniuk a végső egység forgalomba 
hozatalát követően, az elemeknek legalább 
e minimális időtartam alatt rendelkezésre 
kell állniuk.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

3.3.2022 A9-0031/496

Módosítás 496
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0031/2022
Simona Bonafè
Az elemek és a hulladékelemek
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2 a. Az (1) bekezdésben meghatározott, 
könnyen eltávolítható elem beépítésére 
vonatkozó kötelezettség nem 
alkalmazandó, ha az ilyen elem beépítése 
kizárna az alkalmazásból más jellemzőket, 
vagy jelentősen megdrágítaná az azonos 
jellemzőkkel rendelkező, könnyen 
eltávolítható elemmel kombinált 
alkalmazás tervezését.
Ha azonban az elemet a gyártó vagy 
annak bármely alvállalkozója 
eltávolíthatja és cserélheti, a gyártónak 
megkülönböztetéstől mentesen a független 
gazdasági szereplők rendelkezésére kell 
bocsátania az elem cseréjéhez szükséges 
szerszámokat és pótalkatrészeket. Ha a 
végfelhasználó úgy dönt, hogy az elemet 
független gazdasági szereplővel cserélteti 
ki, a csere nem érvényteleníti a jótállást.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy ne korlátozzuk az innovációt, és ne tiltsunk be bizonyos alkalmazásokat, például 
a vízálló alkalmazásokat. Ezért nem mindig lehet olyan alkalmazást tervezni, amely könnyen 
eltávolítható elemmel rendelkezik. El kell azonban kerülni az olyan helyzeteket, amikor a 
gyártó monopóliummal rendelkezik az elem cseréje terén. Ezért, ha az elemet ki lehet 
cseréltetni a gyártóval, annak független gazdasági szereplők által is cserélhetőnek kell lennie.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

3.3.2022 A9-0031/497

Módosítás 497
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
az ECR képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0031/2022
Simona Bonafè
Az elemek és a hulladékelemek
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság 2030. december 31-ig 
jelentést állít össze e rendelet 
alkalmazásáról, valamint a környezetre és a 
belső piac működésére kifejtett hatásairól.

1. A Bizottság 2030. december 31-ig 
jelentést állít össze e rendelet 
alkalmazásáról, valamint a környezetre és a 
belső piac működésére kifejtett hatásairól, 
külön hangsúlyt fektetve az elemek 
valamennyi polgár általi 
megfizethetőségére.

Or. en


