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LV Vienoti daudzveidībā LV

3.3.2022 A9-0031/490

Grozījums Nr. 490
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0031/2022
Simona Bonafè
Baterijas un bateriju atkritumi
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta pirmās daļas prasību par oglekļa 
pēdas deklarēšanu elektrotransportlīdzekļu 
baterijām un atkārtoti uzlādējamām 
rūpnieciskām baterijām piemēro no 
2024. gada 1. jūlija.

Šā punkta pirmās daļas prasību par oglekļa 
pēdas deklarēšanu piemēro 18 mēnešus 
pēc tam, kad stājies spēkā deleģētais akts, 
kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, lai 
noteiktu metodiku kopējās oglekļa pēdas 
aprēķināšanai elektrotransportlīdzekļu 
baterijām, vieglo pārvietošanās līdzekļu 
baterijām un rūpnieciskām baterijām.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

3.3.2022 A9-0031/491

Grozījums Nr. 491
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0031/2022
Simona Bonafè
Baterijas un bateriju atkritumi
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta pirmās daļas prasības par aprites 
cikla oglekļa pēdas maksimālo slieksni 
elektrotransportlīdzekļu baterijām un 
atkārtoti uzlādējamām rūpnieciskām 
baterijām piemēro no 2027. gada 1. jūlija.

Šā punkta pirmās daļas prasības par aprites 
cikla oglekļa pēdas maksimālo slieksni 
piemēro 18 mēnešus pēc tam, kad stājies 
spēkā deleģētais akts, kas nosaka trešajā 
daļā minēto aprites cikla oglekļa pēdas 
maksimālo slieksni 
elektrotransportlīdzekļu baterijām, vieglo 
pārvietošanās līdzekļu baterijām un 
rūpnieciskām baterijām ar nominālo 
enerģijas līmeni virs 2 kWh.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

3.3.2022 A9-0031/492

Grozījums Nr. 492
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0031/2022
Simona Bonafè
Baterijas un bateriju atkritumi
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. No 2027. gada 1. janvāra 
rūpnieciskajām baterijām, 
elektrotransportlīdzekļu baterijām un 
motorizēto transportlīdzekļu baterijām ar 
iekšējo uzkrājēju un kapacitāti virs 2 kWh, 
kuru aktīvais materiāls satur kobaltu, svinu, 
litiju vai niķeli, pievieno tehnisko 
dokumentāciju, kurā par katru baterijas 
modeli un katru ražotnes partiju sniegta 
informācija, kāds daudzums aktīvajā 
materiālā esošā kobalta, svina, litija vai 
niķeļa ir atgūts no atkritumiem.

1. 18 mēnešus pēc tam, kad stājies 
spēkā deleģētais akts, kas minēts otrajā 
daļā pārnēsājamām baterijām, izņemot 
vispārlietojamas pārnēsājamās baterijas, 
vieglo pārvietošanās līdzekļu baterijām, 
rūpnieciskajām baterijām, 
elektrotransportlīdzekļu baterijām un 
motorizēto transportlīdzekļu baterijām, 
kuru aktīvais materiāls satur kobaltu, svinu, 
litiju vai niķeli, pievieno tehnisko 
dokumentāciju, kurā par katru baterijas 
modeli katrā ražotnē sniegta informācija, 
kāds daudzums aktīvajā materiālā esošā 
kobalta, svina, litija vai niķeļa ir atgūts no 
atkritumiem.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

3.3.2022 A9-0031/493

Grozījums Nr. 493
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0031/2022
Simona Bonafè
Baterijas un bateriju atkritumi
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Regulas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija ar sava Kopīgā 
pētniecības centra (JRC) starpniecību veic 
plašu pētījumu, lai izvērtētu kobalta, 
svina, litija vai niķeļa daudzumus, kas ir 
pieejami izmantošanai baterijās, un šo 
pētījumu publicē līdz 2025. gada 
31. decembrim.
Līdz 2030. gada 31. decembrim Komisija 
veic un publicē papildu pētījumu, lai 
novērtētu kobalta, svina, litija un litija 
daudzumus, kas ir pieejami izmantošanai 
baterijās.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā to, ka joprojām nav skaidrs, cik daudz kobalta, svina, litija un niķeļa būs 
pieejams nākotnē, ir lietderīgi, ka JRC veic pētījumu par šo materiālu pieejamību, lai mēs 
varētu noskaidrot reālo situāciju un novērtēt, vai mērķi ir reāli vai būtu jāpazemina.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

3.3.2022 A9-0031/494

Grozījums Nr. 494
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0031/2022
Simona Bonafè
Baterijas un bateriju atkritumi
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja tas ir pamatoti un lietderīgi no 
atkritumiem atgūta kobalta, svina, litija vai 
niķeļa pieejamības vai trūkuma dēļ, 
Komisija ir pilnvarota līdz 2027. gada 
31. decembrim pieņemt deleģēto aktu 
saskaņā ar 73. pantu, ar ko 2. un 3. punktā 
norādītos mērķrādītājus groza.

4. Ja tas ir pamatoti un lietderīgi no 
atkritumiem atgūta kobalta, svina, litija vai 
niķeļa nepieejamības dēļ, Komisija ir 
pilnvarota līdz 2027. gada 31. decembrim 
un līdz 2032. gada 31. decembrim pieņemt 
deleģēto aktu saskaņā ar 73. pantu, ar ko 
2. un 3. punktā norādītos mērķrādītājus 
groza, ņemot vērā 2. punktā minēto 
pētījumu rezultātus.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt nozarei noteiktu mērķi, kura virzienā strādāt. Nozarei ir vajadzīga 
tiesiskā noteiktība, lai plānotu savus ieguldījumus. Ja neatkarīgi pētījumi liecina par to, ka šie 
mērķi nav reāli, tie ir jāsamazina. Ja būtu pieejams vairāk materiāla, ko izmantot, ir svarīgi 
uzsvērt, ka jau pastāv vairākas iniciatīvas esošo materiālu izmantošanai. Pirmkārt, šie 
materiāli nav bezmaksas, tāpēc cenu noteikšanas mehānisms nodrošinās stimulu. Otrkārt, 
ražotājiem ir jāatklāj ar to saistītā informācija.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

3.3.2022 A9-0031/495

Grozījums Nr. 495
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0031/2022
Simona Bonafè
Baterijas un bateriju atkritumi
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgais ekonomikas operators informē 
pircēju par bateriju, tostarp vieglo 
pārvietošanās līdzekļu bateriju, kā uzlādes 
aprīkojuma rezerves daļu pieejamību 
ražojuma paredzamā darbmūža laikā. 
Šādu informāciju var sniegt, izmantojot 
QR kodu vai marķējumu, kas minēts 
13. panta 6. un 6.a punktā. Ja attiecībā uz 
rezerves daļu piegādi pēc tam, kad pēdējā 
produkta vienība ir laista tirgū, saskaņā 
ar attiecīgajiem tiesību aktiem ir noteikts 
obligāts minimālais periods, kas atbilst 
ražojuma aplēstajam darbmūžam, 
baterijas ir pieejamas vismaz minētajā 
minimālajā periodā.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

3.3.2022 A9-0031/496

Grozījums Nr. 496
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0031/2022
Simona Bonafè
Baterijas un bateriju atkritumi
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Regulas priekšlikums
11. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pienākumu iekļaut bateriju, kas ir 
viegli noņemama, kā noteikts 1. punktā, 
nepiemēro, ja šādas baterijas iekļaušana 
izslēgtu citus lietojuma raksturlielumus 
vai ievērojami sadārdzinātu tāda 
lietojuma izstrādi, kam ir tādi paši 
raksturlielumi apvienojumā ar viegli 
noņemamu bateriju.
Tomēr, ja ražotājs vai kāds no tā 
darbuzņēmējiem bateriju var noņemt un 
aizstāt, ražotājs neatkarīgiem operatoriem 
nediskriminējošā veidā dara pieejamus 
instrumentus un rezerves daļas, kas 
vajadzīgas baterijas aizstāšanai. Ja tiešais 
lietotājs izvēlas, ka neatkarīgs operators 
aizstāj bateriju, baterijas garantija līdz ar 
to nebeidzas.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi neierobežot inovāciju vai aizliegt dažus lietojumus, piemēram, ūdensizturīgus 
lietojumus. Tādēļ ne vienmēr ir iespējams izstrādāt lietojumu ar viegli noņemamu bateriju. 
Tomēr ir jāizvairās no situācijām, kad ražotājam ir monopols attiecībā uz baterijas nomaiņu. 
Tāpēc, ja bateriju var aizstāt ražotājs, tad to var veikt arī neatkarīgi operatori.
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LV Vienoti daudzveidībā LV

3.3.2022 A9-0031/497

Grozījums Nr. 497
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
ECR grupas vārdā

Ziņojums A9-0031/2022
Simona Bonafè
Baterijas un bateriju atkritumi
(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

Regulas priekšlikums
77. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija līdz 2030. gada 
31. decembrim sagatavo ziņojumu par šīs 
regulas piemērošanu un tās ietekmi uz vidi 
un iekšējā tirgus darbību.

1. Komisija līdz 2030. gada 
31. decembrim sagatavo ziņojumu par šīs 
regulas piemērošanu un tās ietekmi uz vidi 
un iekšējā tirgus darbību, īpašu uzmanību 
veltot bateriju pieņemamībai cenas ziņā 
visiem iedzīvotājiem.

Or. en


