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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A készülékekbe beépített 
hordozható elemeket úgy kell kialakítani, 
hogy azokat a végfelhasználók vagy 
független szereplők könnyen el tudják 
távolítani és ki tudják cserélni az adott 
készülék élettartama során, amennyiben az 
elemek élettartama rövidebb, mint a 
készüléké, vagy legkésőbb a készülék 
élettartama végén.

(1) 2026. január 1-jétől a 
készülékekbe beépített hordozható 
elemeket és a könnyű szállítóeszközökben 
használt elemeket úgy kell kialakítani, 
hogy azok kereskedelmi forgalomban 
kapható szerszámokkal könnyen és 
biztonságosan, a készülék vagy az elemek 
károsodása nélkül eltávolíthatók és 
cserélhetők legyenek. Ha a készülék 
biztonsága érdekében szükséges, az 
elemeket az első mondattól eltérve 
független szereplők is eltávolíthatják vagy 
cserélhetik. A hordozható elemeket és a 
könnyű szállítóeszközökben használt 
elemeket úgy kell kialakítani, hogy azokat 
a végfelhasználók vagy független 
szereplők el tudják távolítani és ki tudják 
cserélni az adott készülék élettartama 
során, amennyiben az elemek élettartama 
rövidebb, mint a készüléké, vagy 
legkésőbb a készülék élettartama végén.
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(6) Az (1)–(5) bekezdésben leírt 
címkéket és QR-kódot jól látható, 
olvasható és kitörölhetetlen módon kell az 
elemre nyomtatni vagy vésni. Amennyiben 
az elem jellegéből vagy méretéből adódóan 
ez nem lehetséges vagy nem garantálható, 
a címkéket a csomagoláson vagy az elemet 
kísérő dokumentumokon kell elhelyezni.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben leírt 
címkéket és QR-kódot jól látható, 
olvasható és kitörölhetetlen módon kell az 
elemre nyomtatni vagy vésni. Amennyiben 
az elem jellegéből vagy méretéből adódóan 
ez nem lehetséges vagy nem garantálható, 
a címkéket a csomagoláson vagy az elemet 
kísérő dokumentumokon kell elhelyezni. 
Újragyártás vagy újrapozicionálás esetén 
a címkét egy új címkével kell 
helyettesíteni, amely feltünteti az elem új 
státuszát. Ha az elemek be vannak építve 
a készülékekbe, az (1), (2), (3) és (5) 
bekezdésben említett címkéket és QR-
kódokat a készülékbe először beépített 
elemre jól látható, olvasható és 
kitörölhetetlen módon kell rányomtatni 
vagy rávésni.
A QR-kód a 65. cikk alapján bevezetett 
elemútlevél nyilvánosan hozzáférhető 
részét is elérhetővé teszi.
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