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HU Egyesülve a sokféleségben HU

2.3.2022 A9-0031/500

Módosítás 500
Sylvia Limmer, Annika Bruna
az ID 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
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 a. Ezenkívül ez az rendelet olyan 
intézkedéseket állapít meg, amelyek a 
hulladékelemek keletkezésének és a 
hulladékelemek keletkezése és kezelése 
nyomán fellépő káros hatásoknak a 
megelőzése vagy csökkentése, valamint az 
erőforrás-felhasználás globális 
hatásainak csökkentése – különösen a 
gyermekmunka nyersanyagok 
kitermelésében való igénybevételének 
megelőzése – és e felhasználás 
hatékonyságának javítása révén az 
elemértéklánc egészében védik a 
környezetet és az emberi egészséget.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

2.3.2022 A9-0031/501

Módosítás 501
Sylvia Limmer, Annika Bruna
az ID 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
39 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő 
a lehető legszélesebb körben – többek 
között az interneten is –, évente 
nyilvánosan jelentést tesz a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási lánc 
tekintetében alkalmazott politikájáról. Az 
említett jelentésnek tartalmaznia kell azt, 
hogy az adott gazdasági szereplő milyen 
lépéseket tett a (2) és a (3) bekezdésben 
foglalt követelményeknek való megfelelés 
érdekében, beleértve a X. melléklet 2. 
pontjában szereplő kockázati 
kategóriákhoz tartozó jelentős kedvezőtlen 
hatásokra vonatkozó megállapításokat, 
valamint azt, hogy ezeket hogyan kezelték, 
továbbá tartalmaznia kell a 4. ponttal 
összhangban elvégzett harmadik fél általi 
ellenőrzésekről készült összefoglaló 
jelentést a bejelentett szervezet nevével 
együtt, kellő figyelemmel az üzleti 
titoktartásra és a versennyel kapcsolatos 
egyéb szempontokra.

Az (1) bekezdés szerinti gazdasági szereplő 
a lehető legszélesebb körben – többek 
között az interneten is –, évente 
nyilvánosan jelentést tesz a kellő 
gondosság elvének megfelelő értéklánca 
tekintetében alkalmazott politikáiról, 
különösen a forgalomba hozott egyes 
elemmodellekben található 
nyersanyagokra és arra vonatkozóan, 
hogy e nyersanyagok kitermelése és 
kezelése kapcsán mekkora a 
gyermekmunka kockázata. Az említett 
jelentésnek – a végfelhasználók számára 
közérthető módon, valamint az érintett 
elemek egyértelmű meghatározásával –
 tartalmaznia kell azt, hogy az adott 
gazdasági szereplő milyen lépéseket tett a 
(2) és a (3) bekezdésben foglalt 
követelményeknek való megfelelés 
érdekében, beleértve a X. melléklet 2. 
pontjában szereplő kockázati 
kategóriákhoz tartozó jelentős kedvezőtlen 
hatásokra vonatkozó megállapításokat, 
valamint azt, hogy ezeket hogyan kezelték, 
továbbá tartalmaznia kell a 4. ponttal 
összhangban elvégzett harmadik fél általi 
ellenőrzésekről készült összefoglaló 
jelentést a bejelentett szervezet nevével 
együtt, kellő figyelemmel az üzleti 
titoktartásra és a versennyel kapcsolatos 
egyéb szempontokra.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

2.3.2022 A9-0031/502

Módosítás 502
Sylvia Limmer, Annika Bruna
az ID 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
41 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az importőr úgy ítéli meg 
vagy okkal feltételezi, hogy az elem nem 
felel meg a II. és a III. fejezetben foglalt 
követelményeknek, akkor az importőr azt 
addig nem hozhatja forgalomba, illetve 
nem veheti használatba, amíg megfelelővé 
nem tették. Továbbá, amennyiben az elem 
kockázatot jelent, az importőr tájékoztatja 
erről a gyártót és a piacfelügyeleti 
hatóságokat.

Amennyiben az importőr úgy ítéli meg 
vagy okkal feltételezi, hogy az elem nem 
felel meg a II. és a III. fejezetben, valamint 
a 39. cikkben foglalt követelményeknek, és 
különösen ha az értéklánc adott esetben 
gyermekmunkát foglal magában, akkor az 
importőr azt addig nem hozhatja 
forgalomba, illetve nem veheti használatba, 
amíg megfelelővé nem tették. Továbbá 
amennyiben az importőr úgy ítéli meg 
vagy okkal feltételezi, hogy az elem 
kockázatot jelent, haladéktalanul 
tájékoztatja erről a gyártót és a 
piacfelügyeleti hatóságokat.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

2.3.2022 A9-0031/503

Módosítás 503
Sylvia Limmer, Annika Bruna
az ID 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
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli 
meg vagy okkal feltételezi, hogy az elem 
nem felel meg a II. és a III. fejezetben 
meghatározott követelményeknek, akkor a 
forgalmazó addig nem forgalmazhatja az 
elemet, amíg azt megfelelővé nem tették. 
Továbbá amennyiben az elem kockázatot 
jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a 
gyártót vagy az importőrt, valamint az 
illetékes piacfelügyeleti hatóságokat.

3. Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli 
meg vagy okkal feltételezi, hogy az elem 
nem felel meg a II. és a III. fejezetben, 
valamint a 39. cikkben foglalt 
követelményeknek, és különösen ha az 
értéklánc adott esetben gyermekmunkát 
foglal magában, akkor a forgalmazó addig 
nem forgalmazhatja az elemet, amíg azt 
megfelelővé nem tették. Továbbá 
amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg 
vagy okkal feltételezi, hogy az elem 
kockázatot jelent, tájékoztatja erről a 
gyártót vagy az importőrt, valamint az 
illetékes piacfelügyeleti hatóságokat.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

2.3.2022 A9-0031/504

Módosítás 504
Sylvia Limmer, Annika Bruna
az ID 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
66 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8 a. A fogyasztók számára 2025. 
december 31-ig lehetővé kell tenni, hogy a 
2001/95/EK irányelv 12. cikkében előírt 
Safety Gate biztonsági riasztórendszer 
portál külön részébe bevezethessék a 
fogyasztókra veszélyt jelentő elemekre 
vonatkozó információkat. A Bizottság 
megfelelő módon figyelembe veszi a 
kapott információkat, és adott esetben 
biztosítja a nyomon követést.
A Bizottság 2024. december 31-ig a 74. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó-
bizottsági eljárásnak megfelelően 
végrehajtási jogi aktust fogad el az első 
albekezdésben említett információk 
továbbítására, valamint az 
információknak az érintett nemzeti 
hatóságok részére nyomon követés 
céljából történő továbbítására vonatkozó 
szabályok megállapítása céljából.

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

2.3.2022 A9-0031/505

Módosítás 505
Sylvia Limmer, Annika Bruna
az ID 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
72 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

72a. cikk
Letéti díjas rendszerek

 1. A tagállamok 2025. december 31-ig 
kötelező letéti díjas rendszereket vezetnek 
be a hulladékká vált általános 
felhasználású elemek begyűjtésére.
2. A fogyasztókat és más 
végfelhasználókat világos és közérthető 
módon tájékoztatni kell a 60. cikk 
(1) bekezdésének fa) pontjával 
összhangban a rendszerről és a letéti díjak 
összegeiről.
 3. A tagállamok a rendszerek beruházási 
és működési költségeit meghaladó 
bevételeket az elemek gyártásával és a 
szűkösen rendelkezésre álló nyersanyagok 
szélesebb körben elérhető anyagokkal 
való helyettesítésével kapcsolatos 
innovációs és kutatási és fejlesztési 
kezdeményezések támogatására fordítják. 
4. A Bizottság 2030. december 31-ig 
értékeli a nemzeti letéti díjas rendszerek 
működését, és megvizsgálja, hogy az 
egységes piac széttagoltságának 
csökkentése érdekében szükség van-e 
uniós szintű letéti díjas rendszerre. 

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

2.3.2022 A9-0031/506

Módosítás 506
Sylvia Limmer, Annika Bruna
az ID 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, 
majd azt követően ötévente jelentést tesz 
közzé e rendelet alkalmazásáról, valamint a 
környezetre, az emberi egészségre és 
különösen a teljes elemértékláncban a 
gyermekek egészségére és a belső piac 
működésére kifejtett hatásairól, és 
benyújtja és bemutatja azt az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en


