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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι μπαταρίες αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας και έναν από τους βασικούς παράγοντες 
διευκόλυνσης της βιώσιμης ανάπτυξης και της καθαρής ενέργειας. Οι μπαταρίες παρέχουν 
λύσεις αποθήκευσης ενέργειας και, ως εκ τούτου, έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν 
αποτελεσματικά στους στόχους απαλλαγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ανθρακούχες 
εκπομπές. 

Ο νέος κανονισμός θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι 
τα στοιχεία, οι συστοιχίες και τα πακέτα μπαταριών κατασκευάζονται με χρήση καθαρής 
ενέργειας, είναι ενεργειακά αποδοτικά και σχεδιασμένα ώστε να διαρκούν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και ότι συλλέγονται, ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται 
καταλλήλως.

Η νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη (COM(2020) 102 final), επί της οποίας το 
Κοινοβούλιο ενέκρινε μια έκθεση πρωτοβουλίας υπό την αιγίδα της ITRE (2020/2076(INI)), 
προτείνει την ενίσχυση της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, προειδοποιώντας 
ότι η μετάβαση της Ευρώπης στην κλιματική ουδετερότητα θα μπορούσε να αντικαταστήσει 
τη σημερινή εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα με μια εξάρτηση από πρώτες ύλες, πολλές από 
τις οποίες προέρχονται από το εξωτερικό και για τις οποίες ο παγκόσμιος ανταγωνισμός 
καθίσταται εντονότερος. 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Ανθεκτικότητα ως προς τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας: 
Χαρτογραφώντας την πορεία προς μεγαλύτερη ασφάλεια και βιωσιμότητα» (COM(2020) 474 
final), υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης 
πρώτων υλών μέσω της επαναχρησιμοποίησής τους πριν από την ανακύκλωσή τους. Το 
κοβάλτιο, ο μόλυβδος, το λίθιο και το νικέλιο θεωρούνται κρίσιμες πρώτες ύλες για τον 
ευρωπαϊκό βιομηχανικό τομέα και ειδικότερα για την παραγωγή μπαταριών. 

Ο προτεινόμενος κανονισμός βασίζεται στη νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη και 
προτείνει να μετριαστεί ο κίνδυνος εφοδιασμού πρώτων υλών με τον καθορισμό απαιτήσεων 
για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών, η 
οποία περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τους στόχους ανάκτησης πρώτων υλών και τις 
πολιτικές και τα συστήματα δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Ως εκ τούτου, η συντάκτρια γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE χαιρετίζει την πρωτοβουλία 
της Επιτροπής για τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου, η παγκόσμια παραγωγή 
μπαταριών πρέπει να αυξηθεί κατά 19 φορές για να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 

Επομένως, είναι απολύτως αναγκαία μια πρωτοβουλία με στόχο τον εκσυγχρονισμό του 
νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για τις μπαταρίες.

Η κατασκευή και η χρήση μπαταριών, η υποκείμενη αλυσίδα αξίας και ο χειρισμός των 
μπαταριών στο τέλος του κύκλου ζωής τους αποτελούν οριζόντια ζητήματα που επηρεάζουν 
πολλούς τομείς πολιτικής. 
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Ο κανονισμός για τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών θα έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στις ενεργειακές και βιομηχανικές πολιτικές, για τις οποίες είναι αρμόδια η επιτροπή ITRE. Η 
Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την απόφασή της της 29ης 
Απριλίου 2021, χορήγησε στην επιτροπή ITRE «συντρέχουσες αρμοδιότητες» επί ορισμένων 
τμημάτων της πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 57 του Κανονισμού. Σύμφωνα με την 
απόφαση αυτή, η συντάκτρια γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE εστιάζει το σχέδιο 
γνωμοδότησής της στις εν λόγω διατάξεις, όπου έχει εντοπίσει διάφορα ζητήματα που πρέπει 
να αντιμετωπιστούν.

Οι ορισμοί των φορητών μπαταριών και των φορητών μπαταριών γενικής χρήσης 
εξετάζονται στο σχέδιο γνωμοδότησης.

Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ο ορισμός και οι απαιτήσεις που ισχύουν για τις φορητές 
μπαταρίες που χρησιμοποιούνται σε ελαφρά μέσα μεταφοράς, καθώς και σε 
αυτοεξισορροπούμενα οχήματα ή άλλα οχήματα που δεν διαθέτουν τουλάχιστον μία θέση 
καθημένου. Επιπλέον, παρόλο που οι τομείς των ηλεκτρικών ποδηλάτων και των ηλεκτρικών 
σκούτερ αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς, φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ λίγες διατάξεις που 
καλύπτουν αυτούς τους τομείς, γεγονός που απαιτεί περαιτέρω συζήτηση και αξιολόγηση. Οι 
μπαταρίες που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις ατομικές λύσεις αστικής κινητικότητας θα 
πρέπει να καλύπτονται από τον κανονισμό, ιδίως όσον αφορά το ανακυκλωμένο περιεχόμενο, 
τις επιδόσεις και την ανθεκτικότητα, καθώς και τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας. 

Κατά την άποψη της συντάκτριας, στο πλαίσιο των νέων αγορών που προσπαθεί να 
αναπτύξει η παρούσα πρόταση, ορισμένοι στόχοι, ιδίως εκείνοι που αφορούν το 
ανακυκλωμένο περιεχόμενο (άρθρο 8) και την αποτελεσματικότητα της ανακύκλωσης και 
ανάκτησης υλικών (άρθρο 57), αποτελούν ουσιώδη στοιχεία του κανονισμού και, ως εκ 
τούτου, η αναθεώρησή τους, εάν χρειαστεί, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω της 
συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και όχι μέσω του παράγωγου δικαίου.

Οι υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν μπαταρίες στην αγορά όσον 
αφορά τη δέουσα επιμέλεια αποτελούν καίριο μέρος της πρότασης, επίσης υπό το πρίσμα των 
πρωτοβουλιών της Ένωσης για τις πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας. Ως εκ τούτου, είναι πολύ 
σημαντικό να συζητηθεί διεξοδικά ο βαθμός στον οποίο θα εφαρμόζονται σε τύπους 
μπαταριών και κατασκευαστές μπαταριών.

Οι παράμετροι σχετικά με την κατάσταση της υγείας και την αναμενόμενη διάρκεια ζωής, τις 
επιδόσεις και την ανθεκτικότητα, καθώς και την ασφάλεια των μπαταριών, ενσωματώνονται 
με πρόσθετες δοκιμές, οι οποίες κρίνονται χρήσιμες από την συντάκτρια γνωμοδότησης 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του κανονισμού και να διασφαλιστεί η ευθυγράμμισή 
τους με τις εν εξελίξει διεθνείς εργασίες επί του θέματος.

Τέλος, οι διατάξεις σχετικά με την αποδοτικότητα και την ανάκτηση της ανακύκλωσης και 
ανάκτησης λιθίου και καδμίου εξετάζονται επίσης στο παρόν σχέδιο γνωμοδότησης 
προκειμένου να ενισχυθούν οι περιβαλλοντικές πτυχές της προτεινόμενης νομοθετικής 
πράξης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 
υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Στο πλαίσιο του ευρέος πεδίου 
εφαρμογής του κανονισμού, είναι σκόπιμο 
να γίνει διάκριση μεταξύ των διαφόρων 
κατηγοριών μπαταριών ανάλογα με τον 
σχεδιασμό και τη χρήση τους, ανεξάρτητα 
από τη χημική σύστασή τους. Η 
ταξινόμηση σε φορητές μπαταρίες, αφενός, 
και σε μπαταρίες βιομηχανικού τύπου και 
μπαταρίες αυτοκινήτων, αφετέρου, 
σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/ΕΚ, θα 
πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω ώστε να 
αντικατοπτρίζει καλύτερα τις νέες 
εξελίξεις στη χρήση των μπαταριών. Οι 
μπαταρίες που χρησιμοποιούνται για την 
έλξη ηλεκτρικών οχημάτων και οι οποίες, 
δυνάμει της οδηγίας 2006/66/ΕΚ, 
εμπίπτουν στην κατηγορία των μπαταριών 
βιομηχανικού τύπου, αποτελούν μεγάλο 
και αναπτυσσόμενο τμήμα της αγοράς 
λόγω της ταχείας αύξησης των ηλεκτρικών 
οχημάτων οδικών μεταφορών. Κατά 
συνέπεια, είναι σκόπιμο οι εν λόγω 
μπαταρίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για 
την έλξη οδικών οχημάτων, να 
ταξινομούνται σε νέα κατηγορία για τις 
μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων. Οι 
μπαταρίες που χρησιμοποιούνται για την 
έλξη άλλων οχημάτων μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
σιδηροδρομικών, πλωτών και εναέριων 
μεταφορών, εξακολουθούν, στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, να εμπίπτουν 
στην κατηγορία των μπαταριών 
βιομηχανικού τύπου. Ο τύπος της 
μπαταρίας βιομηχανικού τύπου 
περιλαμβάνει ευρεία ομάδα μπαταριών, οι 
οποίες προορίζονται να χρησιμοποιούνται 
σε βιομηχανικές δραστηριότητες, 

(12) Στο πλαίσιο του ευρέος πεδίου 
εφαρμογής του κανονισμού, είναι σκόπιμο 
να γίνει διάκριση μεταξύ των διαφόρων 
κατηγοριών μπαταριών ανάλογα με τον 
σχεδιασμό και τη χρήση τους, ανεξάρτητα 
από τη χημική σύστασή τους. Η 
ταξινόμηση σε φορητές μπαταρίες, αφενός, 
και σε μπαταρίες βιομηχανικού τύπου και 
μπαταρίες αυτοκινήτων, αφετέρου, 
σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/ΕΚ, θα 
πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω ώστε να 
αντικατοπτρίζει καλύτερα τις νέες 
εξελίξεις στη χρήση των μπαταριών. Οι 
μπαταρίες που χρησιμοποιούνται για την 
έλξη ηλεκτρικών οχημάτων και οι οποίες, 
δυνάμει της οδηγίας 2006/66/ΕΚ, 
εμπίπτουν στην κατηγορία των μπαταριών 
βιομηχανικού τύπου, αποτελούν μεγάλο 
και αναπτυσσόμενο τμήμα της αγοράς 
λόγω της ταχείας αύξησης των ηλεκτρικών 
οχημάτων οδικών μεταφορών. Κατά 
συνέπεια, είναι σκόπιμο οι εν λόγω 
μπαταρίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για 
την έλξη οδικών οχημάτων, να 
ταξινομούνται σε νέα κατηγορία για τις 
μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων. Οι 
μπαταρίες που χρησιμοποιούνται για την 
έλξη άλλων οχημάτων μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
σιδηροδρομικών, πλωτών και εναέριων 
μεταφορών, εξακολουθούν, στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού, να εμπίπτουν 
στην κατηγορία των μπαταριών 
βιομηχανικού τύπου. Ο τύπος της 
μπαταρίας βιομηχανικού τύπου 
περιλαμβάνει ευρεία ομάδα μπαταριών, οι 
οποίες προορίζονται να χρησιμοποιούνται 
σε βιομηχανικές δραστηριότητες, 
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επικοινωνιακές υποδομές, γεωργικές 
δραστηριότητες ή για την παραγωγή και 
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτός από 
αυτόν τον μη εξαντλητικό κατάλογο 
παραδειγμάτων, οποιαδήποτε μπαταρία η 
οποία δεν είναι φορητή μπαταρία, 
μπαταρία αυτοκινήτων ή μπαταρία 
ηλεκτρικών οχημάτων θα πρέπει να 
θεωρείται μπαταρία βιομηχανικού τύπου. 
Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται για 
την αποθήκευση ενέργειας σε ιδιωτικά ή 
οικιακά περιβάλλοντα θεωρούνται, για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
μπαταρίες βιομηχανικού τύπου. Επιπλέον, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι 
μπαταρίες που χρησιμοποιούνται σε 
ελαφρά μέσα μεταφοράς, όπως ηλεκτρικά 
ποδήλατα και ηλεκτρικά σκούτερ, είναι 
αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η έννοια των 
φορητών μπαταριών και να καθιερωθεί 
όριο βάρους για τις εν λόγω μπαταρίες.

επικοινωνιακές υποδομές, γεωργικές 
δραστηριότητες ή για την παραγωγή και 
διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτός από 
αυτόν τον μη εξαντλητικό κατάλογο 
παραδειγμάτων, οποιαδήποτε μπαταρία η 
οποία δεν είναι φορητή μπαταρία, 
μπαταρία αυτοκινήτων ή μπαταρία 
ηλεκτρικών οχημάτων θα πρέπει να 
θεωρείται μπαταρία βιομηχανικού τύπου. 
Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται για 
την αποθήκευση ενέργειας σε ιδιωτικά ή 
οικιακά περιβάλλοντα θεωρούνται, για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
μπαταρίες βιομηχανικού τύπου. Επιπλέον, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι 
μπαταρίες που χρησιμοποιούνται σε 
ελαφρά μέσα μεταφοράς, όπως ηλεκτρικά 
ποδήλατα και ηλεκτρικά σκούτερ (η-
σκούτερ), καθώς και οι μπαταρίες που 
χρησιμοποιούνται σε άλλα ατομικά 
αστικά μέσα μεταφοράς, όπως 
μονόκυκλα και πατίνια ισορροπίας, 
ταξινομούνται ως φορητές μπαταρίες, 
είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ο 
ορισμός των φορητών μπαταριών και να 
εισαχθεί μια νέα κατηγορία μπαταριών 
που χρησιμοποιούνται τόσο σε ελαφρά 
μέσα μεταφοράς όσο και σε άλλα ατομικά 
αστικά μέσα μεταφοράς, προκειμένου τα 
τελευταία να καλύπτονται από ειδικές 
διατάξεις.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Όταν θεσπίζεται πολιτική δέουσας 
επιμέλειας με βάση τον κίνδυνο, αυτή θα 
πρέπει να εδράζεται στις διεθνώς 
αναγνωρισμένες αρχές της δέουσας 
επιμέλειας που καθορίζονται στο πλαίσιο 
των δέκα αρχών του παγκόσμιου 
συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών40, στις 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
Κοινωνική Ανάλυση του Κύκλου Ζωής 

(64) Όταν θεσπίζεται πολιτική δέουσας 
επιμέλειας με βάση τον κίνδυνο, αυτή θα 
πρέπει να εδράζεται στις διεθνώς 
αναγνωρισμένες αρχές της δέουσας 
επιμέλειας που καθορίζονται στο πλαίσιο 
των κατευθυντήριων αρχών των 
Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα39α, των δέκα 
αρχών του παγκόσμιου συμφώνου των 
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Προϊόντων41, στην τριμερή δήλωση αρχών 
της ΔΟΕ σχετικά με τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική42 
και στις κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια για 
υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά43, 
που αντανακλούν την κοινή αντίληψη 
κυβερνήσεων και ενδιαφερόμενων μερών, 
και θα πρέπει να προσαρμόζεται στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο και τις συνθήκες 
κάθε οικονομικού φορέα. Όσον αφορά την 
εξόρυξη, τη μεταποίηση και την εμπορία 
φυσικών ορυκτών πόρων που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
μπαταριών, οι κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον 
αφορά τις αλυσίδες εφοδιασμού με ορυκτά 
από περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου44 (στο εξής: κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια) αντανακλά μια μακροχρόνια 
προσπάθεια εκ μέρους των κυβερνήσεων 
και των ενδιαφερόμενων μερών για τη 
θέσπιση ορθών πρακτικών στον τομέα 
αυτό.

Ηνωμένων Εθνών40, στις κατευθυντήριες 
γραμμές για την Κοινωνική Ανάλυση του 
Κύκλου Ζωής Προϊόντων41, στην τριμερή 
δήλωση αρχών της ΔΟΕ σχετικά με τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις και την 
κοινωνική πολιτική42, στις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ σχετικά με τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις42α και στις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη 
δέουσα επιμέλεια για υπεύθυνη 
επιχειρηματική συμπεριφορά43, που 
αντανακλούν την κοινή αντίληψη 
κυβερνήσεων και ενδιαφερόμενων μερών, 
και θα πρέπει να προσαρμόζεται στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο και τις συνθήκες 
κάθε οικονομικού φορέα. Όσον αφορά την 
εξόρυξη, τη μεταποίηση και την εμπορία 
φυσικών ορυκτών πόρων που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
μπαταριών, οι κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον 
αφορά τις αλυσίδες εφοδιασμού με ορυκτά 
από περιοχές που πλήττονται από 
συγκρούσεις και περιοχές υψηλού 
κινδύνου44 (στο εξής: κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια) αντανακλά μια μακροχρόνια 
προσπάθεια εκ μέρους των κυβερνήσεων 
και των ενδιαφερόμενων μερών για τη 
θέσπιση ορθών πρακτικών στον τομέα 
αυτό.

__________________ __________________
39α Οι κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για 
τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα· 
https://www.ohchr.org/documents/publica
tions/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

40 Οι δέκα αρχές του παγκόσμιου 
συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, 
διαθέσιμες στη διεύθυνση: 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-
gc/mission/principles

40 Οι δέκα αρχές του παγκόσμιου 
συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, 
διαθέσιμες στη διεύθυνση: 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-
gc/mission/principles

41 Κατευθυντήριες γραμμές του 
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για 
το Περιβάλλον για την κοινωνική ανάλυση 
του κύκλου ζωής προϊόντων, διαθέσιμες 
στη διεύθυνση: 

41 Κατευθυντήριες γραμμές του 
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για 
το Περιβάλλον για την κοινωνική ανάλυση 
του κύκλου ζωής προϊόντων, διαθέσιμες 
στη διεύθυνση: 
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https://www.lifecycleinitiative.org/wp-
content/uploads/2012/12/2009%20-
%20Guidelines%20for%20sLCA%20-
%20EN.pdf

https://www.lifecycleinitiative.org/wp-
content/uploads/2012/12/2009%20-
%20Guidelines%20for%20sLCA%20-
%20EN.pdf

42 Τριμερής δήλωση αρχών της ΔΟΕ 
σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και την κοινωνική πολιτική, διαθέσιμη στη 
διεύθυνση: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_09438
6.pdf

42 Τριμερής δήλωση αρχών της ΔΟΕ 
σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις 
και την κοινωνική πολιτική, διαθέσιμη στη 
διεύθυνση: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_09438
6.pdf
42α Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ 
για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, 
διαθέσιμες στη διεύθυνση: 
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/

43 ΟΟΣΑ (2018), Κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια για 
υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, 
διαθέσιμες στη διεύθυνση: 
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-
Diligence-Guidance-for-Responsible-
Business-Conduct.pdf

43 ΟΟΣΑ (2018), Κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια για 
υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, 
διαθέσιμες στη διεύθυνση: 
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-
Diligence-Guidance-for-Responsible-
Business-Conduct.pdf

44 ΟΟΣΑ (2016), Κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον 
αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των 
αλυσίδων εφοδιασμού με ορυκτά από 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
και περιοχές υψηλού κινδύνου. Τρίτη 
έκδοση, εκδόσεις ΟΟΣΑ, Παρίσι, 
https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.

44 ΟΟΣΑ (2016), Κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον 
αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των 
αλυσίδων εφοδιασμού με ορυκτά από 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
και περιοχές υψηλού κινδύνου. Τρίτη 
έκδοση, εκδόσεις ΟΟΣΑ, Παρίσι, 
https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια45, η δέουσα επιμέλεια αποτελεί 
μια συνεχιζόμενη διαδικασία πρόληψης 
και αντιμετώπισης μέσω της οποίας οι 
εταιρείες μπορούν να διαβεβαιώνουν ότι 
σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν 

(65) Σύμφωνα με τα εν λόγω πρότυπα, 
η δέουσα επιμέλεια αποτελεί μια 
συνεχιζόμενη διαδικασία πρόληψης και 
αντιμετώπισης μέσω της οποίας οι 
εταιρείες μπορούν να διαβεβαιώνουν ότι 
σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 
περιβάλλον και δεν συμβάλλουν στις 
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συμβάλλουν στις συγκρούσεις46. Η δέουσα 
επιμέλεια βάσει κινδύνου αναφέρεται στα 
μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι 
εταιρείες για τον εντοπισμό και την 
αντιμετώπιση πραγματικών ή δυνητικών 
κινδύνων με σκοπό την πρόληψη ή τον 
μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων που 
συνδέονται με τις δραστηριότητές τους ή 
τις αποφάσεις προμήθειας. Μια εταιρεία 
μπορεί να αξιολογεί τον κίνδυνο που 
ενέχουν οι δραστηριότητες και οι σχέσεις 
της και να λαμβάνει μέτρα μετριασμού των 
κινδύνων σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα 
που προβλέπονται στο εθνικό και διεθνές 
δίκαιο, συστάσεις διεθνών οργανισμών 
σχετικά με την υπεύθυνη επιχειρηματική 
συμπεριφορά, εργαλεία υποστηριζόμενα 
από την κυβέρνηση, εθελοντικές 
πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα και 
εσωτερικές πολιτικές και συστήματα μιας 
εταιρείας. Η προσέγγιση αυτή συμβάλλει 
επίσης στην προσαρμογή της άσκησης 
δέουσας επιμέλειας στο μέγεθος των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας ή στις 
σχέσεις της κατά μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού.

συγκρούσεις46. Η δέουσα επιμέλεια βάσει 
κινδύνου αναφέρεται στα μέτρα που πρέπει 
να λαμβάνουν οι εταιρείες για τον 
εντοπισμό και την αντιμετώπιση 
πραγματικών ή δυνητικών κινδύνων με 
σκοπό την πρόληψη ή τον μετριασμό των 
δυσμενών επιπτώσεων που συνδέονται με 
τις δραστηριότητές τους ή τις αποφάσεις 
προμήθειας. Μια εταιρεία μπορεί να 
αξιολογεί τον κίνδυνο που ενέχουν οι 
δραστηριότητες και οι σχέσεις της και να 
λαμβάνει μέτρα μετριασμού των κινδύνων 
σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα που 
προβλέπονται στο εθνικό και διεθνές 
δίκαιο, συστάσεις διεθνών οργανισμών 
σχετικά με την υπεύθυνη επιχειρηματική 
συμπεριφορά, εργαλεία υποστηριζόμενα 
από την κυβέρνηση, εθελοντικές 
πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα και 
εσωτερικές πολιτικές και συστήματα μιας 
εταιρείας. Η προσέγγιση αυτή συμβάλλει 
επίσης στην προσαρμογή της άσκησης 
δέουσας επιμέλειας στο μέγεθος των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας ή στις 
σχέσεις της κατά μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού. Οι απαιτήσεις δέουσας 
επιμέλειας θα πρέπει να ισχύουν για κάθε 
οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων 
των επιγραμμικών πλατφορμών, που 
διαθέτει μπαταρίες στην ευρωπαϊκή 
αγορά.

__________________ __________________
45 Σελίδα 15 των κατευθυντήριων 
γραμμών για τη δέουσα επιμέλεια του 
ΟΟΣΑ.
46 (2011), Κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, 
ΟΟΣΑ, Παρίσι· ΟΟΣΑ (2006), Εργαλείο 
ευαισθητοποίησης του ΟΟΣΑ ως προς 
τους κινδύνους για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις σε ζώνες με αδύναμη 
διακυβέρνηση (OECD Risk Awareness 
Tool for Multinational Enterprises in Weak 
Governance Zones), ΟΟΣΑ, Παρίσι· και 
κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα: εφαρμογή 
του πλαισίου του ΟΗΕ «Προστασία, 

46 (2011), Κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, 
ΟΟΣΑ, Παρίσι· ΟΟΣΑ (2006), Εργαλείο 
ευαισθητοποίησης του ΟΟΣΑ ως προς 
τους κινδύνους για τις πολυεθνικές 
επιχειρήσεις σε ζώνες με αδύναμη 
διακυβέρνηση (OECD Risk Awareness 
Tool for Multinational Enterprises in Weak 
Governance Zones), ΟΟΣΑ, Παρίσι· και 
κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα: εφαρμογή 
του πλαισίου του ΟΗΕ «Προστασία, 
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σεβασμός και επανόρθωση» («Guiding 
Principles on Business and Human Rights: 
Implementing the United Nations ‘Protect, 
Respect and Remedy’ Framework») 
(Έκθεση του Ειδικού Απεσταλμένου του 
Γενικού Γραμματέα για το ζήτημα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
διεθνικών εταιρειών και άλλων 
επιχειρήσεων, John Ruggie, A/HRC/17/31, 
21 Μαρτίου 2011).

σεβασμός και επανόρθωση» («Guiding 
Principles on Business and Human Rights: 
Implementing the United Nations ‘Protect, 
Respect and Remedy’ Framework») 
(Έκθεση του Ειδικού Απεσταλμένου του 
Γενικού Γραμματέα για το ζήτημα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
διεθνικών εταιρειών και άλλων 
επιχειρήσεων, John Ruggie, A/HRC/17/31, 
21 Μαρτίου 2011).

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(66) Θα πρέπει να θεσπιστούν ή να 
τροποποιηθούν πολιτικές υποχρεωτικής 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν, 
τουλάχιστον, τις πιο διαδεδομένες 
κατηγορίες κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών κινδύνων. Θα πρέπει να 
καλύπτουν τις υφιστάμενες και τις 
προβλέψιμες επιπτώσεις, αφενός, στην 
κοινωνική ζωή, και ιδίως στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την ανθρώπινη υγεία και 
ασφάλεια καθώς και στην επαγγελματική 
υγεία και ασφάλεια και τα εργασιακά 
δικαιώματα, και, αφετέρου, στο 
περιβάλλον, ιδίως στη χρήση των υδάτων, 
την προστασία του εδάφους, την 
ατμοσφαιρική ρύπανση και τη 
βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
ζωής στην κοινότητα.

(66) Θα πρέπει να θεσπιστούν ή να 
τροποποιηθούν πολιτικές υποχρεωτικής 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν, 
τουλάχιστον, τις πιο διαδεδομένες 
κατηγορίες κινδύνων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, καθώς και κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών κινδύνων. Θα πρέπει να 
καλύπτουν τις υφιστάμενες και τις 
προβλέψιμες επιπτώσεις, αφενός, στην 
κοινωνική ζωή, και ιδίως στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την ανθρώπινη υγεία και 
ασφάλεια καθώς και στην επαγγελματική 
υγεία και ασφάλεια και τα εργασιακά 
δικαιώματα, και, αφετέρου, στο 
περιβάλλον, ιδίως στη χρήση των υδάτων, 
την προστασία του εδάφους, την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, την κλιματική 
αλλαγή και τη βιοποικιλότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της ζωής στην 
κοινότητα.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Όσον αφορά τις κατηγορίες 
κοινωνικού κινδύνου, η δέουσα επιμέλεια 
θα πρέπει να αντιμετωπίζει τους κινδύνους 
που προκύπτουν στην αλυσίδα εφοδιασμού 
μπαταριών σε σχέση με την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων της ανθρώπινης 
υγείας, της προστασίας των παιδιών και 
της ισότητας των φύλων σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα47. Οι πολιτικές δέουσας 
επιμέλειας θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο ο οικονομικός φορέας έχει συμβάλει 
στην πρόληψη των παραβιάσεων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σχετικά με 
τα μέσα που υπάρχουν στην 
επιχειρηματική δομή του φορέα για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς και της 
δωροδοκίας. Οι πολιτικές δέουσας 
επιμέλειας θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζουν τη σωστή εφαρμογή των 
κανόνων των θεμελιωδών συμβάσεων της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας48, όπως 
παρατίθενται στο παράρτημα Ι της 
τριμερούς δήλωσης της ΔΟΕ.

(67) Όσον αφορά τις κατηγορίες 
κοινωνικού κινδύνου, η δέουσα επιμέλεια 
θα πρέπει να αντιμετωπίζει τους κινδύνους 
που προκύπτουν στην αλυσίδα εφοδιασμού 
μπαταριών σε σχέση με την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων της ανθρώπινης 
υγείας, των δικαιωμάτων των 
αυτοχθόνων λαών, της προστασίας των 
παιδιών και της ισότητας των φύλων 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα47. Οι πολιτικές 
δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο ο οικονομικός 
φορέας έχει συμβάλει στην πρόληψη των 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και σχετικά με τα μέσα που 
υπάρχουν στην επιχειρηματική δομή του 
φορέα για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και της δωροδοκίας. Οι 
πολιτικές δέουσας επιμέλειας θα πρέπει 
επίσης να διασφαλίζουν τη σωστή 
εφαρμογή των κανόνων των θεμελιωδών 
συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας48, όπως παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι της τριμερούς δήλωσης της 
ΔΟΕ.

__________________ __________________
47 Μεταξύ άλλων, η Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά 
δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, η 
Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των 
μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, 
Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του 
παιδιού και η Σύμβαση για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρίες.

47 Μεταξύ άλλων, η Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά 
δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα 
ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, η 
Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των 
μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, 
Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του 
παιδιού και η Σύμβαση για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρίες.

48 Οι οκτώ θεμελιώδεις Συμβάσεις είναι οι 
εξής: 1. Σύμβαση περί συνδικαλιστικής 
ελευθερίας και προστασίας 
συνδικαλιστικού δικαιώματος, 1948 (αριθ. 
87), 2. Σύμβαση περί εφαρμογής των 

48 Οι οκτώ θεμελιώδεις Συμβάσεις είναι οι 
εξής: 1. Σύμβαση περί συνδικαλιστικής 
ελευθερίας και προστασίας 
συνδικαλιστικού δικαιώματος, 1948 (αριθ. 
87), 2. Σύμβαση περί εφαρμογής των 
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αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και 
συλλογικής διαπραγματεύσεως, 1949 
(αριθ. 98), 3. Σύμβαση περί αναγκαστικής 
εργασίας, 1930 (αριθ. 29) (και το 
πρωτόκολλό της του 2014), 4. Σύμβαση 
για την κατάργηση της αναγκαστικής 
εργασίας, 1957 (αριθ. 105), 5. Σύμβαση 
περί του κατώτατου ορίου ηλικίας, 1973 
(αριθ. 138), 6. Σύμβαση για την 
απαγόρευση των χειρότερων μορφών 
εργασίας των παιδιών, 1999 (αριθ. 182), 7. 
Σύμβαση περί ίσης αμοιβής, 1951 (αριθ. 
100), 8. Σύμβαση για τη διάκριση στην 
απασχόληση και στο επάγγελμα, 1958 
(αριθ. 111).

αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και 
συλλογικής διαπραγματεύσεως, 1949 
(αριθ. 98), 3. Σύμβαση περί αναγκαστικής 
εργασίας, 1930 (αριθ. 29) (και το 
πρωτόκολλό της του 2014), 4. Σύμβαση 
για την κατάργηση της αναγκαστικής 
εργασίας, 1957 (αριθ. 105), 5. Σύμβαση 
περί του κατώτατου ορίου ηλικίας, 1973 
(αριθ. 138), 6. Σύμβαση για την 
απαγόρευση των χειρότερων μορφών 
εργασίας των παιδιών, 1999 (αριθ. 182), 7. 
Σύμβαση περί ίσης αμοιβής, 1951 (αριθ. 
100), 8. Σύμβαση για τη διάκριση στην 
απασχόληση και στο επάγγελμα, 1958 
(αριθ. 111).

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «μπαταρία»: κάθε πηγή ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από άμεση 
μετατροπή χημικής ενέργειας, 
αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα μη 
επαναφορτιζόμενα ή επαναφορτιζόμενα 
στοιχεία μπαταρίας ή από ομάδες τέτοιων 
στοιχείων·

(1) «μπαταρία»: κάθε πηγή ηλεκτρικής 
ενέργειας που παράγεται από άμεση 
μετατροπή χημικής ενέργειας, 
αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα μη 
επαναφορτιζόμενα ή επαναφορτιζόμενα 
στοιχεία μπαταρίας ή από ομάδες τέτοιων 
στοιχείων, όπως δέσμες μπαταριών και 
δομοστοιχεία μπαταριών (battery 
modules)·

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «φορητή μπαταρία»: κάθε 
μπαταρία η οποία:

(7) «φορητή μπαταρία»: κάθε 
μπαταρία και στοιχείο-κουμπί η οποία:

Τροπολογία 8
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ζυγίζει λιγότερο από 5 kg· – ζυγίζει λιγότερο από 8 kg·

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δεν έχει σχεδιαστεί για 
βιομηχανικούς σκοπούς· και

– δεν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά 
για βιομηχανικές χρήσεις· 

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μπορεί να χρησιμοποιείται σε 
ελαφρά μέσα μεταφοράς και σε άλλους 
ατομικούς τρόπους αστικής μεταφοράς·

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) «στοιχεία-κουμπιά»: κάθε μικρή 
στρογγυλή φορητή μπαταρία ή 
συσσωρευτής, με διάμετρο μεγαλύτερη 
από το ύψος, που χρησιμοποιείται για 
ειδικούς σκοπούς, όπως σε βοηθήματα 
ακοής, ρολόγια χεριού, μικρό φορητό 
εξοπλισμό και εφεδρική ισχύ·
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «φορητές μπαταρίες γενικής 
χρήσης»: φορητές μπαταρίες με τους 
ακόλουθους κοινούς μορφότυπους: 4,5 V 
(βολτ) (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, 
A23, 9 V (βολτ) (PP3)·

(8) «φορητές μπαταρίες γενικής 
χρήσης»: φορητές μπαταρίες με τους 
ακόλουθους κοινούς μορφότυπους: 
στοιχείο-κουμπί, 4,5 V (βολτ) (3R12), D, 
C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 V (βολτ) 
(PP3)·

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) «φορητές μπαταρίες που 
χρησιμοποιούνται σε ελαφρά μεταφορικά 
μέσα και σε άλλους ατομικούς τρόπους 
αστικής μεταφοράς»: φορητές μπαταρίες 
που χρησιμοποιούνται σε ελαφρά 
μεταφορικά μέσα και σε άλλα τροχοφόρα 
οχήματα με ηλεκτροκινητήρα που 
αυτοεξισορροπούνται ή δεν είναι 
εξοπλισμένα με τουλάχιστον μία θέση 
καθημένου επειδή προβλέπεται ότι ο 
ταξιδιώτης θα στέκεται όρθιος·

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «μπαταρία αυτοκινήτων»: κάθε 
μπαταρία που χρησιμοποιείται μόνο για 
την εκκίνηση, τον φωτισμό ή το σύστημα 
ανάφλεξης αυτοκινήτων·

(10) «μπαταρία αυτοκινήτων»: κάθε 
μπαταρία που χρησιμοποιείται για την 
εκκίνηση, τον φωτισμό ή το σύστημα 
ανάφλεξης αυτοκινήτων και μη οδικών 
κινητών μηχανημάτων·
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) «μπαταρία βιομηχανικού τύπου»: 
κάθε μπαταρία που έχει σχεδιαστεί για 
βιομηχανικές χρήσεις και κάθε άλλη 
μπαταρία εξαιρουμένων των φορητών 
μπαταριών και των μπαταριών ηλεκτρικών 
οχημάτων και αυτοκινήτων·

(11) «μπαταρία βιομηχανικού τύπου»: 
κάθε μπαταρία που έχει σχεδιαστεί 
αποκλειστικά για βιομηχανικές χρήσεις 
και κάθε άλλη μπαταρία εξαιρουμένων των 
φορητών μπαταριών και των μπαταριών 
ηλεκτρικών οχημάτων και αυτοκινήτων·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) «μπαταρία ηλεκτρικών οχημάτων»: 
κάθε μπαταρία ειδικά σχεδιασμένη για την 
έλξη υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων 
για οδικές μεταφορές·

(12) «μπαταρία ηλεκτρικών οχημάτων»: 
κάθε μπαταρία ειδικά σχεδιασμένη για την 
έλξη υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων 
για οδικές μεταφορές, εξαιρουμένων των 
φορητών μπαταριών που 
χρησιμοποιούνται σε ελαφρά μέσα 
μεταφοράς και σε άλλους ατομικούς 
τρόπους αστικής μεταφοράς·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) «σύστημα διαχείρισης μπαταρίας»: 
ηλεκτρονική διάταξη η οποία ελέγχει ή 
διαχειρίζεται τις ηλεκτρικές και θερμικές 
λειτουργίες της μπαταρίας, διαχειρίζεται 
και αποθηκεύει τα δεδομένα σχετικά με τις 
παραμέτρους για τον προσδιορισμό της 
κατάστασης υγείας και της αναμενόμενης 
διάρκειας ζωής των μπαταριών που 
καθορίζονται στο παράρτημα VII και η 
οποία επικοινωνεί με το όχημα ή τη 

(22) «σύστημα διαχείρισης μπαταρίας»: 
ηλεκτρονική διάταξη η οποία ελέγχει ή 
διαχειρίζεται τις ηλεκτρικές και θερμικές 
λειτουργίες της μπαταρίας, διαχειρίζεται 
και αποθηκεύει τα δεδομένα σχετικά με τις 
παραμέτρους για τον προσδιορισμό της 
ασφάλειας, της κατάστασης υγείας και της 
αναμενόμενης διάρκειας ζωής των 
μπαταριών που καθορίζονται στο 
παράρτημα VII και η οποία επικοινωνεί με 
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συσκευή στην οποία είναι ενσωματωμένη 
η μπαταρία·

το όχημα ή τη συσκευή στην οποία είναι 
ενσωματωμένη η μπαταρία·

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) «ανακατασκευή»: η επαναφορά 
χρησιμοποιημένης μπαταρίας ή 
συστατικού στοιχείου της τουλάχιστον 
στις αρχικές επιδόσεις της με εγγύηση 
ισοδύναμη ή καλύτερη από εκείνη της 
μπαταρίας που κατασκευάστηκε 
πρόσφατα·

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανακυκλωμένο περιεχόμενο σε μπαταρίες 
βιομηχανικού τύπου, μπαταρίες 
ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταρίες 
αυτοκινήτων

Ανακυκλωμένο περιεχόμενο σε μπαταρίες

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι μπαταρίες 
βιομηχανικού τύπου, οι μπαταρίες 
ηλεκτρικών οχημάτων και οι μπαταρίες 
αυτοκινήτων με εσωτερική αποθήκευση 
χωρητικότητας άνω των 2 kWh που 
περιέχουν κοβάλτιο, μόλυβδο, λίθιο ή 
νικέλιο σε ενεργά υλικά συνοδεύονται από 
τεχνική τεκμηρίωση που περιέχει 

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι μπαταρίες 
που περιέχουν κοβάλτιο, μόλυβδο, λίθιο ή 
νικέλιο σε ενεργά υλικά συνοδεύονται από 
τεχνική τεκμηρίωση που περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα 
κοβαλτίου, μολύβδου, λιθίου ή νικελίου 
που ανακτάται από απόβλητα που 
περιέχονται σε ενεργά υλικά σε κάθε 
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πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα 
κοβαλτίου, μολύβδου, λιθίου ή νικελίου 
που ανακτάται από απόβλητα που 
περιέχονται σε ενεργά υλικά σε κάθε 
μοντέλο μπαταρίας και σε κάθε παρτίδα 
ανά μονάδα παραγωγής.

μοντέλο μπαταρίας και σε κάθε παρτίδα 
ανά μονάδα παραγωγής.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον 
καθορισμό της μεθοδολογίας για τον 
υπολογισμό και την επαλήθευση της 
ποσότητας κοβαλτίου, μολύβδου, λιθίου ή 
νικελίου που ανακτάται από απόβλητα τα 
οποία περιέχονται σε ενεργά υλικά στις 
μπαταρίες που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο, καθώς και του μορφότυπου για την 
τεχνική τεκμηρίωση. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 74 παράγραφος 3.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστική πράξη για τον 
καθορισμό της μεθοδολογίας για τον 
υπολογισμό και την επαλήθευση της 
ποσότητας κοβαλτίου, μολύβδου, λιθίου ή 
νικελίου που ανακτάται από απόβλητα τα 
οποία περιέχονται σε ενεργά υλικά στις 
μπαταρίες που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο, καθώς και του μορφότυπου για την 
τεχνική τεκμηρίωση. Η εν λόγω 
εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 74 παράγραφος 3.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2030 οι 
μπαταρίες βιομηχανικού τύπου, οι 
μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων και οι 
μπαταρίες αυτοκινήτων με εσωτερική 
αποθήκευση χωρητικότητας άνω των 
2 kWh που περιέχουν κοβάλτιο, μόλυβδο, 
λίθιο ή νικέλιο σε ενεργά υλικά 
συνοδεύονται από τεχνική τεκμηρίωση που 
αποδεικνύει ότι οι εν λόγω μπαταρίες 
περιέχουν το ακόλουθο ελάχιστο ποσοστό 
κοβαλτίου, μολύβδου, λιθίου ή νικελίου 

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2030 οι 
μπαταρίες που περιέχουν κοβάλτιο, 
μόλυβδο, λίθιο ή νικέλιο σε ενεργά υλικά 
συνοδεύονται από τεχνική τεκμηρίωση που 
αποδεικνύει ότι οι εν λόγω μπαταρίες 
περιέχουν το ακόλουθο ελάχιστο ποσοστό 
κοβαλτίου, μολύβδου, λιθίου ή νικελίου 
που έχει ανακτηθεί από απόβλητα που 
περιέχονται σε ενεργά υλικά σε κάθε 
μοντέλο μπαταρίας και σε κάθε παρτίδα 
ανά μονάδα παραγωγής:
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που έχει ανακτηθεί από απόβλητα που 
περιέχονται σε ενεργά υλικά σε κάθε 
μοντέλο μπαταρίας και σε κάθε παρτίδα 
ανά μονάδα παραγωγής:

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2035 οι 
μπαταρίες βιομηχανικού τύπου, οι 
μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων και οι 
μπαταρίες αυτοκινήτων με εσωτερική 
αποθήκευση και χωρητικότητα άνω των 
2 kWh που περιέχουν κοβάλτιο, μόλυβδο, 
λίθιο ή νικέλιο σε ενεργά υλικά 
συνοδεύονται από τεχνική τεκμηρίωση που 
αποδεικνύει ότι οι εν λόγω μπαταρίες 
περιέχουν το ακόλουθο ελάχιστο ποσοστό 
κοβαλτίου, μολύβδου, λιθίου ή νικελίου 
που έχει ανακτηθεί από απόβλητα που 
περιέχονται σε ενεργά υλικά σε κάθε 
μοντέλο μπαταρίας και σε κάθε παρτίδα 
ανά μονάδα παραγωγής:

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2035 οι 
μπαταρίες που περιέχουν κοβάλτιο, 
μόλυβδο, λίθιο ή νικέλιο σε ενεργά υλικά 
συνοδεύονται από τεχνική τεκμηρίωση που 
αποδεικνύει ότι οι εν λόγω μπαταρίες 
περιέχουν το ακόλουθο ελάχιστο ποσοστό 
κοβαλτίου, μολύβδου, λιθίου ή νικελίου 
που έχει ανακτηθεί από απόβλητα που 
περιέχονται σε ενεργά υλικά σε κάθε 
μοντέλο μπαταρίας και σε κάθε παρτίδα 
ανά μονάδα παραγωγής:

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν κρίνεται δικαιολογημένο και 
σκόπιμο λόγω της διαθεσιμότητας ή της 
έλλειψης κοβαλτίου, μολύβδου, λιθίου ή 
νικελίου που ανακτάται από απόβλητα, 
ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδώσει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 73, για την τροποποίηση των 
στόχων που ορίζονται στις παραγράφους 2 
και 3.

4. Μετά τη θέσπιση της 
μεθοδολογίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, και το αργότερο έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2026, η Επιτροπή αξιολογεί, 
μέσω εκτίμησης επιπτώσεων, κατά 
πόσον, λόγω της διαθεσιμότητας 
κοβαλτίου, μολύβδου, λιθίου ή νικελίου 
που ανακτάται από απόβλητα, 
δικαιολογείται η αναθεώρηση του 
καταλόγου των υλικών και των στόχων 
που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 
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και, κατά περίπτωση, υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση για τον σκοπό αυτό.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαιτήσεις απόδοσης και ανθεκτικότητας 
για τις φορητές μπαταρίες γενικής χρήσης

Απαιτήσεις απόδοσης και ανθεκτικότητας 
για φορητές μπαταρίες γενικής χρήσης και 
φορητές μπαταρίες που χρησιμοποιούνται 
σε ελαφρά μέσα μεταφοράς και σε άλλους 
ατομικούς τρόπους αστικής μεταφοράς

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι 
φορητές μπαταρίες γενικής χρήσης 
συμμορφώνονται με τις τιμές για τις 
παραμέτρους ηλεκτροχημικής απόδοσης 
και ανθεκτικότητας που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, οι οποίες προβλέπονται 
στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδει η Επιτροπή σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 οι 
φορητές μπαταρίες γενικής χρήσης και οι 
φορητές μπαταρίες που χρησιμοποιούνται 
σε ελαφρά μέσα μεταφοράς και σε άλλους 
ατομικούς τρόπους αστικής μεταφοράς 
συμμορφώνονται με τις τιμές για τις 
παραμέτρους ηλεκτροχημικής απόδοσης 
και ανθεκτικότητας που καθορίζονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ, οι οποίες προβλέπονται 
στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδει η Επιτροπή σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 η Επιτροπή 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για τη 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 η Επιτροπή 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για τη 
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συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με 
τον καθορισμό ελάχιστων τιμών για τις 
παραμέτρους ηλεκτροχημικής απόδοσης 
και ανθεκτικότητας που προβλέπονται στο 
παράρτημα III, τις οποίες θα πρέπει να 
επιτυγχάνουν οι φορητές μπαταρίες 
γενικής χρήσης.

συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με 
τον καθορισμό ελάχιστων τιμών για τις 
παραμέτρους ηλεκτροχημικής απόδοσης 
και ανθεκτικότητας που προβλέπονται στο 
παράρτημα III, τις οποίες θα πρέπει να 
επιτυγχάνουν οι φορητές μπαταρίες 
γενικής χρήσης και οι φορητές μπαταρίες 
που χρησιμοποιούνται σε ελαφρά μέσα 
μεταφοράς και σε άλλους ατομικούς 
τρόπους αστικής μεταφοράς.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την κατάρτιση της 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή 
εξετάζει την ανάγκη μείωσης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κύκλου 
ζωής των φορητών μπαταριών γενικής 
χρήσης και λαμβάνει υπόψη τα σχετικά 
διεθνή πρότυπα και συστήματα 
επισήμανσης. Η Επιτροπή διασφαλίζει 
επίσης ότι οι διατάξεις που καθορίζονται 
στην εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
δεν έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο 
στη λειτουργικότητα των εν λόγω 
μπαταριών ή των συσκευών στις οποίες 
έχουν ενσωματωθεί οι εν λόγω μπαταρίες, 
στην οικονομική προσιτότητα και το 
κόστος για τους τελικούς χρήσης και στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Δεν 
επιβάλλεται υπερβολικός διοικητικός 
φόρτος στους κατασκευαστές των 
μπαταριών και των σχετικών συσκευών.

Κατά την κατάρτιση της 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή 
εξετάζει την ανάγκη μείωσης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κύκλου 
ζωής των φορητών μπαταριών γενικής 
χρήσης και των φορητών μπαταριών που 
χρησιμοποιούνται σε ελαφρά μέσα 
μεταφοράς και σε άλλους ατομικούς 
τρόπους αστικής μεταφοράς και λαμβάνει 
υπόψη τα σχετικά διεθνή πρότυπα και 
συστήματα επισήμανσης. Η Επιτροπή 
διασφαλίζει επίσης ότι οι διατάξεις που 
καθορίζονται στην εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη δεν έχουν 
σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στη 
λειτουργικότητα των εν λόγω μπαταριών ή 
των συσκευών στις οποίες έχουν 
ενσωματωθεί οι εν λόγω μπαταρίες, στην 
οικονομική προσιτότητα και το κόστος για 
τους τελικούς χρήσης και στην 
ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Δεν 
επιβάλλεται υπερβολικός διοικητικός 
φόρτος στους κατασκευαστές των 
μπαταριών και των σχετικών συσκευών.

Τροπολογία 29
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030 η 
Επιτροπή αξιολογεί τη σκοπιμότητα λήψης 
μέτρων για τη σταδιακή κατάργηση της 
χρήσης μη επαναφορτιζόμενων φορητών 
μπαταριών γενικής χρήσης ενόψει της 
ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεών τους με βάση τη μεθοδολογία 
αξιολόγησης του κύκλου ζωής. Για τον 
σκοπό αυτόν, η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο και εξετάζει το ενδεχόμενο 
λήψης κατάλληλων μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης 
νομοθετικών προτάσεων.

3. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030 η 
Επιτροπή αξιολογεί τη σκοπιμότητα λήψης 
μέτρων για τη σταδιακή κατάργηση της 
χρήσης μη επαναφορτιζόμενων φορητών 
μπαταριών γενικής χρήσης ενόψει της 
ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεών τους με βάση τη μεθοδολογία 
αξιολόγησης του κύκλου ζωής, 
λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργικότητα 
αυτών των μπαταριών ή των συσκευών 
στις οποίες ενσωματώνονται αυτές οι 
μπαταρίες, την οικονομική προσιτότητα, 
το κόστος και το όφελος καθώς και τις 
πιθανές εναλλακτικές λύσεις για τους 
τελικούς χρήστες. Για τον σκοπό αυτόν, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο και εξετάζει το ενδεχόμενο 
λήψης κατάλληλων μέτρων, όπως ο 
καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού 
σχεδιασμού για συγκεκριμένα προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης 
νομοθετικών προτάσεων.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαιτήσεις απόδοσης και ανθεκτικότητας 
για τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
βιομηχανικού τύπου και τις μπαταρίες 
ηλεκτρικών οχημάτων

Απαιτήσεις απόδοσης και ανθεκτικότητας 
για τα σταθερά συστήματα αποθήκευσης 
ενέργειας σε μπαταρία και τις μπαταρίες 
ηλεκτρικών οχημάτων

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Από την [12 μήνες από την έναρξη ισχύος 
του κανονισμού], οι επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες βιομηχανικού τύπου και οι 
μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων με 
εσωτερική αποθήκευση χωρητικότητας 
άνω των 2 kWh συνοδεύονται από τεχνική 
τεκμηρίωση που περιέχει τιμές για τις 
παραμέτρους ηλεκτροχημικής απόδοσης 
και ανθεκτικότητας που καθορίζονται στο 
παράρτημα IV μέρος Α.

Από την [12 μήνες από την έναρξη ισχύος 
του κανονισμού], τα σταθερά συστήματα 
αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρία και 
οι μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων 
συνοδεύονται από τεχνική τεκμηρίωση που 
περιέχει τιμές για τις παραμέτρους 
ηλεκτροχημικής απόδοσης και 
ανθεκτικότητας που καθορίζονται στο 
παράρτημα IV μέρος Α.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 73, για την 
τροποποίηση των παραμέτρων 
ηλεκτροχημικής απόδοσης και 
ανθεκτικότητας που ορίζονται στο 
παράρτημα IV, ώστε να λειτουργούν 
συμπληρωματικά ή να ευθυγραμμίζονται 
με οποιεσδήποτε τεχνικές προδιαγραφές 
ενδέχεται να προέλθουν από τις εργασίες 
της άτυπης ομάδας εργασίας της 
ΟΕΕ/ΗΕ για τα ηλεκτρικά οχήματα και 
το περιβάλλον.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
βιομηχανικού τύπου με εσωτερική 
αποθήκευση χωρητικότητας άνω των 
2 kWh συμμορφώνονται με τις ελάχιστες 

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τα 
σταθερά συστήματα αποθήκευσης 
ενέργειας σε μπαταρία συμμορφώνονται 
με τις ελάχιστες τιμές που καθορίζονται 
στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
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τιμές που καθορίζονται στην 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται 
από την Επιτροπή σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 για τις παραμέτρους 
ηλεκτροχημικής απόδοσης και 
ανθεκτικότητας που ορίζονται στο μέρος Α 
του παραρτήματος IV.

εκδίδεται από την Επιτροπή σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 για τις παραμέτρους 
ηλεκτροχημικής απόδοσης και 
ανθεκτικότητας που ορίζονται στο μέρος Α 
του παραρτήματος IV.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 η Επιτροπή 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με 
τον καθορισμό ελάχιστων τιμών για τις 
παραμέτρους ηλεκτροχημικής απόδοσης 
και ανθεκτικότητας που ορίζονται στο 
παράρτημα IV μέρος Α, τις οποίες θα 
πρέπει να επιτυγχάνουν οι 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
βιομηχανικού τύπου με εσωτερική 
αποθήκευση χωρητικότητας άνω των 
2 kWh.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 η Επιτροπή 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη 
σύμφωνα με το άρθρο 73 για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με 
τον καθορισμό ελάχιστων τιμών για τις 
παραμέτρους ηλεκτροχημικής απόδοσης 
και ανθεκτικότητας που ορίζονται στο 
παράρτημα IV μέρος Α, τις οποίες θα 
πρέπει να επιτυγχάνουν τα σταθερά 
συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε 
μπαταρία.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την κατάρτιση της 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή 
εξετάζει την ανάγκη μείωσης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τον 
κύκλο ζωής των επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών βιομηχανικού τύπου με 
εσωτερική αποθήκευση χωρητικότητας 
άνω των 2 kWh και διασφαλίζει ότι οι 
απαιτήσεις που καθορίζονται στην εν λόγω 

Κατά την κατάρτιση της 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή 
εξετάζει την ανάγκη μείωσης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τον 
κύκλο ζωής των σταθερών συστημάτων 
αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρία και 
διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις που 
καθορίζονται στην εν λόγω πράξη δεν 
έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στη 
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πράξη δεν έχουν σημαντικό αρνητικό 
αντίκτυπο στη λειτουργικότητα των εν 
λόγω μπαταριών ή των συσκευών στις 
οποίες ενσωματώνονται οι εν λόγω 
μπαταρίες, στην οικονομική προσιτότητα 
και στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου. 
Δεν επιβάλλεται υπερβολικός διοικητικός 
φόρτος στους κατασκευαστές των 
μπαταριών και των σχετικών συσκευών.

λειτουργικότητα των εν λόγω μπαταριών ή 
των συσκευών στις οποίες 
ενσωματώνονται οι εν λόγω μπαταρίες, 
στην οικονομική προσιτότητα και στην 
ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Δεν 
επιβάλλεται υπερβολικός διοικητικός 
φόρτος στους κατασκευαστές των 
μπαταριών και των σχετικών συσκευών.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα σταθερά συστήματα 
αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρία 
συνοδεύονται από τεχνική τεκμηρίωση που 
αποδεικνύει ότι είναι ασφαλή κατά την 
κανονική λειτουργία και χρήση τους, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που 
αποδεικνύουν ότι έχουν υποβληθεί 
επιτυχώς σε δοκιμές για τις παραμέτρους 
ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα 
V, για τις οποίες θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται οι πλέον σύγχρονες 
μεθοδολογίες δοκιμών.

1. Τα σταθερά συστήματα 
αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρία 
συνοδεύονται από τεχνική τεκμηρίωση που 
αποδεικνύει ότι είναι ασφαλή κατά την 
κανονική λειτουργία και χρήση τους, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που 
αποδεικνύουν ότι έχουν υποβληθεί 
επιτυχώς σε δοκιμές τουλάχιστον για τις 
παραμέτρους ασφάλειας που ορίζονται στο 
παράρτημα V, σημεία 1 έως 9γ, για τις 
οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι 
πλέον σύγχρονες μεθοδολογίες δοκιμών.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
βιομηχανικού τύπου και οι μπαταρίες 
ηλεκτρικών οχημάτων με εσωτερική 
αποθήκευση χωρητικότητας άνω των 
2 kWh περιλαμβάνουν σύστημα 
διαχείρισης μπαταρίας που περιέχει 
δεδομένα σχετικά με τις παραμέτρους για 
τον προσδιορισμό της κατάστασης υγείας 
και της αναμενόμενης διάρκειας ζωής των 

1. Τα σταθερά συστήματα 
αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρία και 
οι μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων που 
περιλαμβάνουν σύστημα διαχείρισης 
μπαταρίας περιέχουν δεδομένα σχετικά με 
τις παραμέτρους για τον προσδιορισμό της 
κατάστασης υγείας και της αναμενόμενης 
διάρκειας ζωής των μπαταριών, όπως 
ορίζεται στο παράρτημα VII.
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μπαταριών, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
VII.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 73, για την 
τροποποίηση των παραμέτρων 
καθορισμού της κατάστασης υγείας και 
της αναμενόμενης διάρκειας ζωής 
μπαταριών για μπαταρίες ηλεκτρικών 
οχημάτων που ορίζονται στο παράρτημα 
VII, ώστε να λειτουργούν 
συμπληρωματικά ή να ευθυγραμμίζονται 
με οποιεσδήποτε τεχνικές προδιαγραφές 
ενδέχεται να προέλθουν από τις εργασίες 
της άτυπης ομάδας εργασίας της 
ΟΕΕ/ΗΕ για τα ηλεκτρικά οχήματα και 
το περιβάλλον.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρέωση των οικονομικών φορέων που 
διαθέτουν στην αγορά επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες βιομηχανικού τύπου και 
μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων με 
εσωτερική αποθήκευση χωρητικότητας 
άνω των 2 kWh να θεσπίσουν πολιτικές 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού

Υποχρέωση των οικονομικών φορέων που 
διαθέτουν στην αγορά μπαταρίες να 
θεσπίσουν πολιτικές δέουσας επιμέλειας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού

Τροπολογία 40
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από την [12 μήνες από την έναρξη 
ισχύος του κανονισμού] ο οικονομικός 
φορέας που διαθέτει στην αγορά 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
βιομηχανικού τύπου και μπαταρίες 
ηλεκτρικών οχημάτων με εσωτερική 
αποθήκευση χωρητικότητας άνω των 2 
kWh συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού που καθορίζονται στις 
παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος 
άρθρου και διατηρεί τα έγγραφα που 
αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή του με τις 
υποχρεώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων 
των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης από 
τρίτους που διενεργείται από 
κοινοποιημένους οργανισμούς.

1. Από την [12 μήνες από την έναρξη 
ισχύος του κανονισμού] ο οικονομικός 
φορέας που διαθέτει στην αγορά μπαταρίες 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις 
δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα 
εφοδιασμού που καθορίζονται στις 
παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος 
άρθρου και διατηρεί τα έγγραφα που 
αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή του με τις 
υποχρεώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων 
των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης από 
τρίτους που διενεργείται από 
κοινοποιημένους οργανισμούς.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ενσωματώνει στην πολιτική του για 
την αλυσίδα εφοδιασμού πρότυπα τα οποία 
συνάδουν με τα πρότυπα που καθορίζονται 
στο μοντέλο πολιτικής για τις αλυσίδες 
εφοδιασμού που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων 
γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια·

β) ενσωματώνει στην πολιτική του για 
την αλυσίδα εφοδιασμού πρότυπα τα οποία 
συνάδουν με τα πρότυπα που καθορίζονται 
στο μοντέλο πολιτικής για τις αλυσίδες 
εφοδιασμού που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΙΙ των κατευθυντήριων 
γραμμών ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια, 
τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ΟΟΣΑ για τις 
πολυεθνικές επιχειρήσεις·

Τροπολογία 42
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δημιουργεί και θέτει σε λειτουργία 
σύστημα ελέγχων και διαφάνειας κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένων ενός συστήματος 
αλυσίδας επιτήρησης ή ιχνηλασιμότητας ή 
της ταυτοποίησης των παραγόντων των 
προηγούμενων σταδίων της αλυσίδας 
εφοδιασμού.

δ) δημιουργεί και θέτει σε λειτουργία 
σύστημα ελέγχων και διαφάνειας κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένων ενός συστήματος 
αλυσίδας επιτήρησης ή ιχνηλασιμότητας, 
για την ταυτοποίηση των παραγόντων των 
προηγούμενων σταδίων της αλυσίδας 
εφοδιασμού.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σύστημα αυτό υποστηρίζεται από 
τεκμηρίωση που παρέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

Το σύστημα αυτό υποστηρίζεται από 
τεκμηρίωση που παρέχει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – εδάφιο 2 – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ivα) κάθε άλλη σχετική πληροφορία για 
τον σκοπό του προσδιορισμού των 
κινδύνων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα X σημείο 2.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο στοιχείο Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο στοιχείο 
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δ) του παρόντος άρθρου μπορούν να 
εφαρμοστούν μέσω της συμμετοχής σε 
συστήματα υπό την αιγίδα του κλάδου.

δ) του παρόντος άρθρου μπορούν να 
εφαρμοστούν μέσω της συμμετοχής σε 
συστήματα υπό την αιγίδα του κλάδου, 
εφόσον μπορούν να αποδείξουν ότι 
πληρούν όλες τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 39, 
συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης 
από τρίτους.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) θεσπίζοντας μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου, σύμφωνα με το παράρτημα II 
των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ 
για τη δέουσα επιμέλεια, λαμβανομένης 
υπόψη της ικανότητας επιρροής τους, και 
λαμβάνει, όπου χρειάζεται, μέτρα για να 
ασκήσει πίεση στους προμηθευτές που 
μπορούν με τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο να αποτρέψουν ή να μετριάσουν τον 
κίνδυνο που προσδιορίστηκε·

ii) θεσπίζοντας μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου, σύμφωνα με το παράρτημα II 
των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ 
για τη δέουσα επιμέλεια, τις 
κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων 
Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, 
λαμβανομένης υπόψη της ικανότητας 
επιρροής τους, και λαμβάνει, όπου 
χρειάζεται, μέτρα για να ασκήσει πίεση 
στους προμηθευτές που μπορούν με τον 
πλέον αποτελεσματικό τρόπο να 
αποτρέψουν ή να μετριάσουν τον κίνδυνο 
που προσδιορίστηκε·

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να τροποποιεί τις υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 οι οποίες καθαρίζονται στις 
παραγράφους 2 έως 4, λαμβάνοντας υπόψη 
τις τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/821 και αλλαγές στις συστάσεις για 

β) να τροποποιεί τις υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 οι οποίες καθαρίζονται στις 
παραγράφους 2 έως 4, λαμβάνοντας υπόψη 
τις τροποποιήσεις στον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/821 και αλλαγές στις συστάσεις για 
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δέουσα επιμέλεια που διατυπώνονται στο 
παράρτημα Ι των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια.

δέουσα επιμέλεια που διατυπώνονται στο 
παράρτημα Ι των κατευθυντήριων 
γραμμών του ΟΟΣΑ για τη δέουσα 
επιμέλεια, τις κατευθυντήριες αρχές των 
Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όλα τα απόβλητα μπαταριών 
διαφοροποιούνται με έγχρωμη σήμανση, 
προκειμένου να εντοπίζονται καλύτερα 
και να κατατάσσονται σωστά κατά τη 
διαδικασία ανακύκλωσης.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η 
Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη για 
τη θέσπιση αναλυτικών κανόνων όσον 
αφορά τον υπολογισμό και την 
επαλήθευση των αποδόσεων ανακύκλωσης 
και της ανάκτησης υλικών. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 3.

4. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η 
Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 73, για τη 
συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού 
με τον καθορισμό, βάσει εκτίμησης των 
οικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, αναλυτικών κανόνων όσον 
αφορά τον υπολογισμό και την 
επαλήθευση των αποδόσεων ανακύκλωσης 
και της ανάκτησης υλικών.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 73, για την 
τροποποίηση των ελάχιστων επιπέδων 
ανακτηθέντων υλικών για τα απόβλητα 
μπαταριών, όπως προβλέπονται στα μέρη 
Β και Γ του παραρτήματος ΧΙΙ, υπό το 
πρίσμα της τεχνολογικής και 
επιστημονικής προόδου και των 
αναδυόμενων νέων τεχνολογιών στον 
τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.

5. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, η 
Επιτροπή αξιολογεί την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί ως προς την επίτευξη των 
ελάχιστων επιπέδων ανακτηθέντων υλικών 
για τα απόβλητα μπαταριών, όπως 
προβλέπονται στο παράρτημα XII μέρος 
Β σημείο 2 και μέρος Γ σημείο 2, υπό το 
πρίσμα της τεχνολογικής και 
επιστημονικής προόδου και των 
αναδυόμενων νέων τεχνολογιών στον 
τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
συνοδευόμενη, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, 
από νομοθετική πρόταση για την προς τα 
πάνω αναθεώρηση του καταλόγου των 
υλικών και των ελάχιστών επιπέδων, 
εφόσον κρίνεται σκόπιμο. 

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απαιτήσεις σχετικά με την 
αναπροσαρμογή χρήσης και την 
ανακατασκευή μπαταριών βιομηχανικού 
τύπου και μπαταριών ηλεκτρικών 
οχημάτων

Απαιτήσεις σχετικά με την 
αναπροσαρμογή χρήσης και την 
ανακατασκευή σταθερών συστημάτων 
αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρία και 
μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ανεξάρτητοι φορείς έχουν 
πρόσβαση, υπό ίσους όρους και 
προϋποθέσεις, στο σύστημα διαχείρισης 
μπαταρίας όσον αφορά τις 

1. Ανεξάρτητοι φορείς έχουν 
πρόσβαση, υπό ίσους όρους και 
προϋποθέσεις, στο σύστημα διαχείρισης 
μπαταρίας όσον αφορά τα σταθερά 
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επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 
βιομηχανικού τύπου και τις μπαταρίες 
ηλεκτρικών οχημάτων με εσωτερική 
αποθήκευση χωρητικότητας άνω των 
2 kWh, για τον σκοπό της αξιολόγησης και 
του προσδιορισμού της κατάστασης της 
υγείας και της εναπομένουσας διάρκειας 
ζωής των μπαταριών, σύμφωνα με τις 
παραμέτρους που ορίζονται στο 
παράρτημα VII.

συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε 
μπαταρία και τις μπαταρίες ηλεκτρικών 
οχημάτων, για τον σκοπό της αξιολόγησης 
και του προσδιορισμού της κατάστασης 
της υγείας και της εναπομένουσας 
διάρκειας ζωής των μπαταριών, σύμφωνα 
με τις παραμέτρους που ορίζονται στο 
παράρτημα VII.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όλα τα χρησιμοποιούμενα 
σταθερά συστήματα αποθήκευσης 
ενέργειας σε μπαταρία και οι μπαταρίες 
ηλεκτρικών οχημάτων αξιολογούνται 
κατά πόσον είναι κατάλληλα για 
επαναχρησιμοποίηση, αναπροσαρμογή 
σκοπού ή ανακατασκευή. Εάν από την 
αξιολόγηση προκύψει ότι αυτές οι 
μπαταρίες είναι κατάλληλες για 
επαναχρησιμοποίηση, τότε 
επαναχρησιμοποιούνται. Εάν από την 
αξιολόγηση προκύψει ότι δεν είναι 
κατάλληλες για επαναχρησιμοποίηση, 
αλλά είναι κατάλληλες για 
αναπροσαρμογή ή ανακατασκευή, τότε 
πρέπει να αναπροσαρμοστούν ή να 
ανακατασκευαστούν.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπαταρία που έχει αποτελέσει αντικείμενο 
αναπροσαρμογής χρήσης ή 
ανακατασκευής δεν υπόκειται στις 

Μπαταρία που έχει αποτελέσει αντικείμενο 
αναπροσαρμογής χρήσης ή 
ανακατασκευής δεν υπόκειται στις 
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υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 
παράγραφοι 1, 2 και 3, στο άρθρο 8 
παράγραφοι 1, 2 και 3, στο άρθρο 10 
παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 39 
παράγραφος 1 όταν ο οικονομικός φορέας 
που διαθέτει στην αγορά 
αναπροσαρμοσμένη ή 
ανακατασκευασμένη μπαταρία μπορεί να 
αποδείξει ότι η μπαταρία, πριν από την 
αναπροσαρμογή χρήσης ή την 
ανακατασκευή της, διατέθηκε στην αγορά 
πριν από τις ημερομηνίες κατά τις οποίες 
οι εν λόγω υποχρεώσεις καθίστανται 
εφαρμοστέες σύμφωνα με τα εν λόγω 
άρθρα.

υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 
παράγραφοι 1, 2 και 3, στο άρθρο 8 
παράγραφοι 1, 2 και 3 και στο άρθρο 39 
παράγραφος 1 όταν ο οικονομικός φορέας 
που διαθέτει στην αγορά 
αναπροσαρμοσμένη ή 
ανακατασκευασμένη μπαταρία μπορεί να 
αποδείξει ότι η μπαταρία, πριν από την 
αναπροσαρμογή χρήσης ή την 
ανακατασκευή της, διατέθηκε στην αγορά 
πριν από τις ημερομηνίες κατά τις οποίες 
οι εν λόγω υποχρεώσεις καθίστανται 
εφαρμοστέες σύμφωνα με τα εν λόγω 
άρθρα.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 2, στο άρθρο 7 
παράγραφοι 1, 2 και 3, στο άρθρο 9 
παράγραφος 2, στο άρθρο 10 παράγραφος 
3, στο άρθρο 12 παράγραφος 2, στο άρθρο 
17 παράγραφος 4, στο άρθρο 27 
παράγραφος 3, στο άρθρο 39 παράγραφος 
8, στο άρθρο 55 παράγραφος 4, στο άρθρο 
56 παράγραφος 4, στο άρθρο 57 
παράγραφος 6, στο άρθρο 58 παράγραφος 
3 και στο άρθρο 70 παράγραφος 2 
ανατίθεται στην επιτροπή για περίοδο 
πέντε ετών από [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η 
Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις 
εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της πενταετούς περιόδου. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 
περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις 
μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 2, στο άρθρο 7 
παράγραφοι 1, 2 και 3, στο άρθρο 9 
παράγραφος 2, στο άρθρο 10 παράγραφοι 
1 και 3, στο άρθρο 12 παράγραφος 2, στο 
άρθρο 14 παράγραφος 3α, στο άρθρο 17 
παράγραφος 4, στο άρθρο 27 παράγραφος 
3, στο άρθρο 39 παράγραφος 8, στο άρθρο 
55 παράγραφος 4, στο άρθρο 56 
παράγραφος 4, στο άρθρο 57 παράγραφος 
4, στο άρθρο 58 παράγραφος 3 και στο 
άρθρο 70 παράγραφος 2 ανατίθεται στην 
επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού]. Η Επιτροπή συντάσσει 
έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της 
έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες 
πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. 
Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις 
μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
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Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ανάθεση της εξουσίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2, και 3, στο 
άρθρο 9 παράγραφος 2, στο άρθρο 10 
παράγραφος 3, στο άρθρο 12 παράγραφος 
2, στο άρθρο 17 παράγραφος 4, στο άρθρο 
27 παράγραφος 3, στο άρθρο 39 
παράγραφος 8, στο άρθρο 55 παράγραφος 
4, στο άρθρο 56 παράγραφος 4, στο άρθρο 
57 παράγραφος 6, στο άρθρο 58 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 70 
παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της 
εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν Δεν θίγει το κύρος 
των ήδη σε ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

3. Η ανάθεση της εξουσίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2, και 3, στο 
άρθρο 9 παράγραφος 2, στο άρθρο 10 
παράγραφοι 1 και 3, στο άρθρο 12 
παράγραφος 2, στο άρθρο 14 παράγραφος 
3α, στο άρθρο 17 παράγραφος 4, στο 
άρθρο 27 παράγραφος 3, στο άρθρο 39 
παράγραφος 8, στο άρθρο 55 παράγραφος 
4, στο άρθρο 56 παράγραφος 4, στο άρθρο 
57 παράγραφος 6, στο άρθρο 58 
παράγραφος 3 και στο άρθρο 70 
παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της 
εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν Δεν θίγει το κύρος 
των ήδη σε ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράμετροι ηλεκτροχημικής απόδοσης και 
ανθεκτικότητας για φορητές μπαταρίες 
γενικής χρήσης

Παράμετροι ηλεκτροχημικής απόδοσης και 
ανθεκτικότητας για φορητές μπαταρίες 
γενικής χρήσης και φορητές μπαταρίες 
που χρησιμοποιούνται σε ελαφρά μέσα 
μεταφοράς και σε άλλους ατομικούς 
τρόπους αστικής μεταφοράς
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Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Χωρητικότητα μπαταρίας, 
ηλεκτρικό φορτίο που μπορεί να αποδώσει 
μια μπαταρία υπό συγκεκριμένο σύνολο 
συνθηκών.

1. Χωρητικότητα μπαταρίας σε 
πραγματικό χρόνο, ηλεκτρικό φορτίο που 
μπορεί να αποδώσει μια μπαταρία υπό 
πραγματικές συνθήκες.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος Α – εδάφιο 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ονομαστική χωρητικότητα (σε Ah) 
και εξασθένηση χωρητικότητας (σε 
ποσοστό %).

1. Μετρούμενη χωρητικότητα (σε Ah) 
και εξασθένηση χωρητικότητας (σε 
ποσοστό %).

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος Α – εδάφιο 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εσωτερική αντίσταση (σε ꭥ) και 
αύξηση της εσωτερικής αντίστασης (σε 
ποσοστό %).

3. Εσωτερική αντίσταση (σε ꭥ), 
αύξηση της εσωτερικής αντίστασης (σε 
ποσοστό %) και ηλεκτροχημική εμπέδηση 
(σε ꭥ).

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος Α – εδάφιο 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ένδειξη της αναμενόμενης 
διάρκειας ζωής τους υπό τις συνθήκες για 

5. Αναμενόμενη διάρκεια ζωής υπό 
τις συνθήκες για τις οποίες έχουν 
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τις οποίες έχουν σχεδιαστεί. σχεδιαστεί.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος Α – εδάφιο 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Αυτοεκφόρτιση.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος Α – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Εξασθένηση χωρητικότητας»: η μείωση, 
με την πάροδο του χρόνου και κατά τη 
χρήση, της ποσότητας φορτίου που μπορεί 
να αποδώσει η μπαταρία στην ονομαστική 
τάση, σε σχέση με την αρχική ονομαστική 
χωρητικότητα που δηλώνει ο 
κατασκευαστής.

«Εξασθένηση χωρητικότητας»: η μείωση, 
με την πάροδο του χρόνου και κατά τη 
χρήση, της ποσότητας φορτίου που μπορεί 
να αποδώσει η μπαταρία στην ονομαστική 
τάση, σε σχέση με την αρχική μετρούμενη 
χωρητικότητα.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – μέρος Β – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως «αυτοεκφόρτιση» νοείται η μείωση 
της αποθηκευμένης ηλεκτρικής φόρτισης 
όταν τα ηλεκτρόδια της μπαταρίας δεν 
είναι συνδεδεμένα (για παράδειγμα, όταν 
η μπαταρία είναι αποθηκευμένη ή δεν 
χρησιμοποιείται) για παρατεταμένο 
χρονικό διάστημα (π.χ. 48 ώρες, 168 
ώρες, 720 ώρες), με αποτέλεσμα η 
φόρτιση της μπαταρίας να μειώνεται 
σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.
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Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Διάδοση θερμικής διαφυγής 6. Προστασία διάδοσης θερμικής 
διαφυγής

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 7 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Μηχανική φθορά από εξωτερικές 
δυνάμεις (πτώση και πρόσκρουση)

7. Προστασία μηχανικής φθοράς

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι δοκιμές αυτές προσομοιώνουν μία ή 
περισσότερες καταστάσεις στις οποίες μια 
μπαταρία αποτελεί αντικείμενο τυχαίας 
πτώσης ή πρόσκρουσης από βαρύ φορτίο 
και εξακολουθεί να λειτουργεί για τον 
σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε. Τα 
κριτήρια προσομοίωσης αυτών των 
καταστάσεων θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν πραγματικές χρήσεις.

Οι δοκιμές αυτές προσομοιώνουν μία ή 
περισσότερες καταστάσεις στις οποίες μια 
μπαταρία εκτίθεται κατά λάθος σε 
μηχανικές καταπονήσεις και εξακολουθεί 
να λειτουργεί για τον σκοπό για τον οποίο 
σχεδιάστηκε. Τα κριτήρια προσομοίωσης 
αυτών των καταστάσεων θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν πραγματικές χρήσεις.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 9 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη Θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη 



AD\1239002EL.docx 37/47 PE692.744v02-00

EL

οι κίνδυνοι των τοξικών αερίων που 
εκπέμπονται από μη υδατικούς 
ηλεκτρολύτες για όλες τις παραμέτρους 
ασφαλείας που παρατίθενται στα σημεία 1 
έως 9.

οι κίνδυνοι των τοξικών αερίων που 
εκπέμπονται από μη υδατικούς 
ηλεκτρολύτες για όλες τις παραμέτρους 
ασφαλείας που παρατίθενται στα σημεία 1 
έως 9γ.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Εκπομπές αερίων – Μέτρηση 
επικίνδυνων ουσιών
Οι μπαταρίες θα μπορούσαν να περιέχουν 
σημαντικές ποσότητες δυνητικά 
επικίνδυνων υλικών (π.χ. εξαιρετικά 
εύφλεκτους ηλεκτρολύτες, διαβρωτικά 
και τοξικά συστατικά). Εάν εκτεθεί σε 
ορισμένες συνθήκες, η ακεραιότητα της 
μπαταρίας θα μπορούσε να διακυβευθεί 
με την έκλυση επικίνδυνων αερίων. Ως εκ 
τούτου, είναι σημαντικό να εντοπίζονται 
και να ποσοτικοποιούνται οι ουσίες που 
απελευθερώνονται από τη μπαταρία κατά 
τη διάρκεια δοκιμών που 
αντιπροσωπεύουν περιπτώσεις κακής 
χρήσης.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9β. Δοκιμές αναφλεξιμότητας
Προσδιορισμός της αναφλεξιμότητας 
κάθε ουσίας (π.χ. υγρής, στερεάς ύλης) 
που εκπέμπεται από τη μπαταρία.
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Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 9 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9γ. Δοκιμή πυρός
Στόχος της δοκιμής πυρός είναι να 
εκτεθεί η μπαταρία σε πυρκαγιά και να 
εκτιμηθεί ο κίνδυνος έκρηξης. Η μέτρηση 
της ενέργειας που εκλύεται αποτελεί 
σημαντικό δείκτη ασφάλειας.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
`Παράρτημα VII – εδάφιο 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. υπολειπόμενη απόδοση πλήρους 
κύκλου φόρτισης-εκφόρτισης·

4. υπολειπόμενη απόδοση πλήρους 
κύκλου φόρτισης-εκφόρτισης σε 
τυποποιημένο κύκλο·

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – εδάφιο 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. η διαφορά/απόκλιση στην τάση 
των επιμέρους στοιχείων/συστοιχιών 
μπαταρίας σε σχέση με τις μέσες τιμές 
της μπαταρίας·

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – εδάφιο 1 – σημείο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7β. Ιστορικό θερμοκρασίας.
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Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – εδάφιο 1 – σημείο 7 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7γ. Σφάλματα.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ – σημείο 2 – στοιχείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αέρας· α) αέρας, συμπεριλαμβανομένης της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης·

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) νερό· β) νερό, συμπεριλαμβανομένης της 
ρύπανσης και της εξάντλησης του γλυκού 
νερού, του πόσιμου νερού, των ωκεανών 
και των θαλασσών· πρόσβαση σε πόσιμο 
νερό·

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) έδαφος· γ) έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της 
μόλυνσης του εδάφους από τη διάθεση 
και επεξεργασία αποβλήτων·
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Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ – σημείο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) βιοποικιλότητα· δ) βιοποικιλότητα, 
συμπεριλαμβανομένων των ζημιών σε 
φυσικούς οικοτόπους, άγρια ζώα, 
χλωρίδα και οικοσυστήματα, καθώς και 
των πρακτικών απόρριψης στείρων 
εξόρυξης στη θάλασσα (Deep-Sea Tailing 
Placement – DSTP)·

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ – σημείο 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ – σημείο 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) ζωή σε επίπεδο κοινότητας. θ) ζωή σε επίπεδο κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των αυτοχθόνων 
λαών.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ – σημείο 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) Κατευθυντήριες αρχές των 
Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και 
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τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ – σημείο 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) οι οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις 
της ΔΟΕ, όπως ορίζονται στη Διακήρυξη 
της ΔΟΕ για τις θεμελιώδεις αρχές και 
δικαιώματα στην εργασία·

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ – σημείο 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον 
αφορά την υπεύθυνη επιχειρηματική 
συμπεριφορά· και

ε) Κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον 
αφορά την υπεύθυνη επιχειρηματική 
συμπεριφορά·

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ – σημείο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον 
αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των 
αλυσίδων εφοδιασμού με ορυκτά από 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
και περιοχές υψηλού κινδύνου.

στ) Κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια όσον 
αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των 
αλυσίδων εφοδιασμού με ορυκτά από 
περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις 
και περιοχές υψηλού κινδύνου·

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ – σημείο 3 – στοιχείο στ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στα) η Συμφωνία του Παρισιού του 
ΟΗΕ· και

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Χ – σημείο 3 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στβ) Κατευθυντήριες γραμμές του 
ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – μέρος Β – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) ανακύκλωση του 75 % κατά μέσο 
βάρος των μπαταριών νικελίου-καδμίου·

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – μέρος Β – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανακύκλωση του 50 % κατά μέσο 
βάρος των άλλων αποβλήτων μπαταριών.

γ) ανακύκλωση του 60 % κατά μέσο 
βάρος των άλλων αποβλήτων μπαταριών.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – μέρος Β – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) ανακύκλωση του 75 % κατά μέσο 
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βάρος των μπαταριών νικελίου-καδμίου·

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – μέρος Β – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) ανακύκλωση του 70 % κατά μέσο 
βάρος των άλλων αποβλήτων μπαταριών.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – μέρος Γ – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 35 % για το λίθιο· δ) 70 % για το λίθιο·

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – μέρος Γ – σημείο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) 95 % για το κάδμιο.

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – μέρος Γ – σημείο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 70 % για το λίθιο· δ) 90 % για το λίθιο·

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – μέρος Γ – σημείο 2 – στοιχείο ε α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) 95 % για το κάδμιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Η ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΙΣ 
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση, υπό την αποκλειστική 
ευθύνη της συντάκτριας γνωμοδότησης Στην συντάκτρια γνωμοδότησης κατατέθηκαν 
απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες ή τα ακόλουθα πρόσωπα κατά την προετοιμασία του 
σχεδίου γνωμοδότησης μέχρι την έγκρισή του στην επιτροπή:
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Κανονισμός σχετικά με τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών, για 
την κατάργηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020

Έγγραφα αναφοράς COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD)
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