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LV Vienoti daudzveidībā LV

2.3.2022 A9-0031/500

Grozījums Nr. 500
Sylvia Limmer, Annika Bruna
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Turklāt ar šo regulu nosaka 
pasākumus, ar kuriem aizsargāt vidi un 
cilvēku veselību visā bateriju vērtības 
ķēdē, novēršot un samazinot bateriju 
atkritumu rašanos un šādu bateriju 
ražošanas un apsaimniekošanas negatīvo 
ietekmi, kā arī samazinot resursu 
izmantošanas vispārējo ietekmi, jo īpaši 
novēršot bērnu darba izmantošanu 
izejmateriālu ieguvē, un veicinot šādas 
izmantošanas efektivitāti.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

2.3.2022 A9-0031/501

Grozījums Nr. 501
Sylvia Limmer, Annika Bruna
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
39. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punktā minētais ekonomikas 
operators katru gadu iespējami plaši, 
tostarp internetā, publiski ziņo par savu 
piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes 
politiku. Minētajā ziņojumā, pienācīgi 
ņemot vērā uzņēmējdarbības 
konfidencialitāti un citus konkurences 
apsvērumus, izklāsta, kādus pasākumus 
ekonomikas operators veicis, lai izpildītu 
2. un 3. punkta prasības, tostarp to, kāda 
būtiska negatīva ietekme konstatēta 
X pielikuma 2. punktā uzskaitītajās riska 
kategorijās un kā šī ietekme novērsta, kā 
arī iekļauj kopsavilkuma ziņojumu par 
trešās personas īstenotajām verifikācijām, 
kas veiktas saskaņā ar 4. punktu, t. sk. 
paziņotās struktūras nosaukumu.

Šā panta 1. punktā minētais ekonomikas 
operators katru gadu iespējami plaši, 
tostarp internetā, publiski ziņo par savu 
vērtības ķēdes pienācīgas pārbaudes 
politiku galvenokārt attiecībā uz 
izejvielām, kas iekļautas katrā tirgū 
laistās baterijas modelī, un risku, kādu 
šādu izejmateriālu ieguve vai apstrāde 
rada bērnu darba kontekstā. Minētajā 
ziņojumā, pienācīgi ņemot vērā 
uzņēmējdarbības konfidencialitāti un citus 
konkurences apsvērumus, tiešajiem 
lietotājiem viegli saprotamā veidā un 
skaidri norādot attiecīgās baterijas, 
izklāsta, kādus pasākumus ekonomikas 
operators veicis, lai izpildītu 2. un 
3. punkta prasības, tostarp to, kāda būtiska 
negatīva ietekme konstatēta X pielikuma 
2. punktā uzskaitītajās riska kategorijās un 
kā šī ietekme novērsta, kā arī iekļauj 
kopsavilkuma ziņojumu par trešās personas 
īstenotajām verifikācijām, kas veiktas 
saskaņā ar 4. punktu, t. sk. paziņotās 
struktūras nosaukumu.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

2.3.2022 A9-0031/502

Grozījums Nr. 502
Sylvia Limmer, Annika Bruna
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
41. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja importētājs uzskata vai tam ir iemesls 
uzskatīt, ka baterija neatbilst II un III 
nodaļas prasībām, tas bateriju nelaiž tirgū 
vai ekspluatācijā, iekams nav panākta tās 
atbilstība. Turklāt, ja baterija rada risku, 
importētājs par to informē izgatavotāju un 
tirgus uzraudzības iestādes.

Ja importētājs uzskata vai tam ir iemesls 
uzskatīt, ka baterija neatbilst II un III 
nodaļas un 39. panta prasībām, jo īpaši 
tad, ja vērtību ķēdē, iespējams, iesaistīts 
bērnu darbs, tas bateriju nelaiž tirgū vai 
ekspluatācijā, iekams nav panākta tās 
atbilstība. Turklāt, ja tas uzskata vai tam ir 
pamats uzskatīt, ka baterija rada risku, 
importētājs par to nekavējoties informē 
izgatavotāju un tirgus uzraudzības iestādes.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

2.3.2022 A9-0031/503

Grozījums Nr. 503
Sylvia Limmer, Annika Bruna
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izplatītājs uzskata vai tam ir 
iemesls uzskatīt, ka baterija neatbilst II un 
III nodaļas prasībām, izplatītājs bateriju 
nedara pieejamu tirgū, iekams nav panākta 
tās atbilstība. Turklāt, ja baterija rada risku, 
izplatītājs par to informē izgatavotāju vai 
importētāju, kā arī attiecīgās tirgus 
uzraudzības iestādes.

3. Ja izplatītājs uzskata vai tam ir 
iemesls uzskatīt, ka baterija neatbilst II un 
III nodaļas un 39. panta prasībām, jo īpaši 
tad, ja vērtību ķēdē, iespējams, iesaistīts 
bērnu darbs, izplatītājs bateriju nedara 
pieejamu tirgū, iekams nav panākta tās 
atbilstība. Turklāt, ja tas uzskata vai tam ir 
pamats uzskatīt, ka baterija rada risku, 
izplatītājs par to informē izgatavotāju vai 
importētāju, kā arī attiecīgās tirgus 
uzraudzības iestādes.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

2.3.2022 A9-0031/504

Grozījums Nr. 504
Sylvia Limmer, Annika Bruna
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

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

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Patērētājiem jābūt iespējai līdz 
2025. gada 31. decembrim ievadīt 
informāciju par baterijām, kas rada risku 
patērētājiem, atsevišķā portāla “Safety 
Gate” sadaļā, kas paredzēta Direktīvas 
2001/95/EK 12. pantā. Komisija pienācīgi 
ņem vērā saņemto informāciju un 
vajadzības gadījumā nodrošina turpmāku 
rīcību.
Komisija līdz 2024. gada 31. decembrim 
pieņem īstenošanas aktu saskaņā ar 
74. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru, lai noteiktu kārtību, kādā šī 
punkta pirmajā daļā minētā informācija 
tiek nosūtīta un kādā tā tiek pārsūtīta 
attiecīgajām valsts iestādēm turpmākai 
rīcībai.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

2.3.2022 A9-0031/505

Grozījums Nr. 505
Sylvia Limmer, Annika Bruna
Identitātes un demokrātijas grupas vārdā

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

Regulas priekšlikums
72.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

72.a pants
Depozīta sistēmas

 1. Dalībvalstis līdz 2025. gada 
31. decembrim ievieš obligātas depozīta 
sistēmas vispārlietojamu bateriju 
atkritumu savākšanai.
2. Patērētājus un citus tiešos lietotājus 
skaidri un saprotami informē par šādu 
sistēmu un atlīdzības apmēriem saskaņā 
ar 60. panta 1. punkta fa) apakšpunktu.
 3. Ieņēmumus, kuru apjoms pārsniedz 
sistēmas investīciju un darbības izmaksas, 
dalībvalstis novirza tādu inovācijas un 
pētniecības un izstrādes iniciatīvu 
atbalstam, kas saistītas ar bateriju 
ražošanu un reto izejvielu aizstāšanu ar 
plašāk pieejamiem materiāliem. 
4. Līdz 2030. gada 31. decembrim 
Komisija izvērtē dalībvalstu depozīta 
sistēmu darbību un apsver, vai ir 
vajadzīga ES mēroga depozīta sistēma, lai 
samazinātu vienotā tirgus 
sadrumstalotību. 

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

2.3.2022 A9-0031/506

Grozījums Nr. 506
Sylvia Limmer, Annika Bruna
Identitātes un demokrātijas 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 un pēc tam ik pēc 5 gadiem 
publicē ziņojumu par šīs regulas 
piemērošanu un tās ietekmi uz vidi, cilvēku 
un jo īpaši bērnu veselību visā bateriju 
vērtības ķēdē un iekšējā tirgus darbību un 
šādu ziņojumu iesniedz un prezentē 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en


