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Grozījums Nr. 498
Jessica Polfjärd
PPE 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 – ievaddaļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ierīcēs iestrādātas pārnēsājamas 
baterijas ir tiešajam lietotājam vai 
neatkarīgajam operatoram viegli 
izņemamas un aizstājamas vai nu visā 
ierīces darbmūžā, ja bateriju darbmūžs ir 
īsāks nekā ierīcei, vai vēlākais ierīces 
darbmūža beigās.

1. No 2026. gada 1. janvāra ierīcēs 
iestrādātas pārnēsājamas baterijas un 
vieglo transportlīdzekļu baterijas projektē 
tā, lai tās varētu viegli un droši izņemt un 
aizstāt ar komerciāli pieejamiem rīkiem, 
neradot bojājumus ierīcei vai baterijām. 
Ja tas nepieciešams ierīces drošumam, 
neatkarīgi operatori, atkāpjoties no pirmā 
teikuma, var izņemt un aizstāt baterijas. 
Pārnēsājamas baterijas tiešie lietotāji var 
izņemt un aizstāt, un vieglo pārvietošanās 
līdzekļu baterijas tiešie lietotāji vai 
neatkarīgie operatori var izņemt un aizstāt 
vai nu visā ierīces darbmūžā, ja bateriju 
darbmūžs ir īsāks nekā ierīcei, vai vēlākais 
ierīces darbmūža beigās.

Or. en



AM\1250799LV.docx PE719.389v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

3.3.2022 A9-0031/499

Grozījums Nr. 499
Jessica Polfjärd
PPE grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
13. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Šā panta 1. līdz 5. punktā minēto 
marķējumu un QR kodu uz baterijas 
uzdrukā vai iegravē redzami, salasāmi un 
neizdzēšami. Ja baterijas īpatnību vai 
izmēra dēļ tas nav iespējams vai 
nodrošināms, marķējumu uzliek 
iepakojumam un baterijas 
pavaddokumentiem.

6. Šā panta 1. līdz 5. punktā minēto 
marķējumu un QR kodu uz baterijas 
uzdrukā vai iegravē redzami, salasāmi un 
neizdzēšami. Ja baterijas īpatnību vai 
izmēra dēļ tas nav iespējams vai 
nodrošināms, marķējumu uzliek 
iepakojumam un baterijas 
pavaddokumentiem. Pārražošanas vai 
pārprofilēšanas gadījumā etiķetes 
atjaunina, lai tās atspoguļotu baterijas 
jauno statusu. Ja baterijas ir iestrādātas 
ierīcēs, 1., 2., 3. un 5. punktā minētos 
marķējumus un QR kodu redzami, 
salasāmi un neizdzēšami uzdrukā vai 
iegravē uz pirmās ierīcē iebūvētās 
baterijas.
QR kods nodrošina piekļuvi arī saskaņā 
ar 65. pantu izveidotās baterijas pases 
publiski pieejamajai daļai.
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