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RÖVID INDOKOLÁS

Az elemek fontos energiaforrást jelentenek, nélkülük lehetetlen volna a fenntartható fejlődés és 
a tiszta energiára történő áttérés. Az elemek megoldást kínálnak az energia tárolására, 
ennélfogva képesek lehetnek hatékonyan hozzájárulni az Európai Unió széntelenítési 
célkitűzéseinek megvalósításához. 

Az új rendelet átfogó keretet hoz létre, biztosítva többek között, hogy az elemcellák, a 
elemmodulok és az elemcsomagok (akkumulátortelepek) gyártása tiszta energia 
felhasználásával és energiahatékony módon történjen, hosszú élettartamra legyenek tervezve, 
és megfelelően begyűjtsék, újrafeldolgozzák vagy más célokra újrahasznosítsák őket.

Az új európai iparstratégia (COM(2020) 102 final) – amellyel kapcsolatban a Parlament az 
ITRE bizottság által készített saját kezdeményezésű jelentést fogadott el (2020/2076(INI)) –, 
Európa nyitott stratégiai autonómiájának megerősítését javasolja, figyelmeztetve arra, hogy 
Európa átállása a klímasemlegességre csökkentheti ugyan a fosszilis tüzelőanyagoktól való 
jelenlegi függést, de azt egy másikkal válthatja fel, ugyanis sok nyersanyagot külföldről, egyre 
nehezebb globális versenyfeltételek mellett kell beszereznünk. 

A Bizottság „Reziliencia a kritikus fontosságú nyersanyagok terén: a nagyobb biztonsághoz és 
fenntarthatósághoz vezető út feltérképezése” című közleményében (COM(2020) 474 final) 
hangsúlyozza, hogy a globális kereslet növekedésére adandó helyes válasz, ha a rendelkezésre 
álló nyersanyagok az újrafeldolgozásukat megelőzően újrafelhasználásra kerülnek. Az európai 
ipar és különösen az elemgyártó ágazat számára kritikus fontosságú nyersanyag a kobalt, az 
ólom, a lítium és a nikkel. 

A javasolt rendelet az új európai iparstratégiára épül, és a nyersanyagellátási kockázatot 
másodlagos nyersanyagok jól működő piacának biztosítására irányuló követelmények 
meghatározásával kívánja csökkenteni, rendelkezéseket írva elő többek között a nyersanyagok 
hasznosítására vonatkozó célok, valamint az ellátási láncra vonatkozó átvilágítási politikák és 
rendszerek tekintetében.

Az ITRE előadója ezért üdvözli a Bizottság elemekre és hulladékelemekre vonatkozó 
kezdeményezését.

A Világgazdasági Fórum becslései szerint 19-szeresére kell bővíteni a globális elemgyártást a 
karbonszegény gazdaságra való átállás felgyorsítása érdekében. 

Szükség van tehát egy olyan kezdeményezésre, amelynek célja az elemekre vonatkozó uniós 
jogszabályi keret korszerűsítése.

Az elemek gyártása és használata, valamint az e mögött álló értéklánc kezelése több területet 
érintő kérdések, amelyek számos szakpolitikai terület számára jelentőséggel bírnak. 

Az elemekről és a hulladékelemekről szóló rendelet jelentős hatást gyakorol majd az energia- 
és az iparpolitikára, amelyek az ITRE bizottság hatáskörébe tartoznak. Az Elnökök Értekezlete 
2021. április 29-i határozatában az eljárási szabályzat 57. cikkének alkalmazásával az ITRE 
bizottságot a javaslat bizonyos részei tekintetében „megosztott hatáskörrel” ruházta fel. Az 
ITRE előadója e határozattal összhangban azokra a rendelkezésekre összpontosítja a figyelmet 
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véleménytervezetében, amelyek kapcsán több fontos kezelendő kérdést azonosított.

A véleménytervezet kitér a „hordozható elemek” és az „általános felhasználású hordozható 
elemek” fogalmának meghatározására.

Az efféle, a könnyű szállítási módokban, önegyensúlyozó járművekben vagy más, egyetlen 
üléssel sem rendelkező járművekben használt elemek fogalmát és a rájuk vonatkozó 
követelményeket egyértelművé kell tenni. További megvitatást és értékelést igényel emellett az 
e-kerékpár- és az e-robogó-ágazat, amelyekre gyors ütemű növekedésük ellenére csupán 
rendkívül kevés szabály vonatkozik. Az ezen egyszemélyes városi mobilitási megoldásokban 
használt elemeket be kell vonni a rendelet hatálya alá, különösen az újrafeldolgozott 
összetevőik, a teljesítményük és a tartósságuk, valamint a rájuk vonatkozó átvilágítási 
követelmények tekintetében. 

Az előadó véleménye szerint a javaslat által továbbfejleszteni kívánt új piacokkal 
összefüggésben bizonyos – különösen az újrafeldolgozott összetevőkre (8. cikk), valamint az 
anyagok újrafeldolgozásának és újrahasznosításának hatékonyságára (57. cikk) vonatkozó – 
célok a rendelet lényegi elemeit képezik, ezért szükség esetén azok felülvizsgálatát rendes 
jogalkotási eljárás keretében, nem pedig másodlagos jog alkalmazásával kell elvégezni.

Az elemeket piaci forgalomba hozó szereplőkre vonatkozó átvilágítási követelmények a 
kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó uniós kezdeményezések fényében is a javaslat 
kulcsfontosságú részét képezik. Ezért alaposan megvitatandó, hogy ezek hatálya milyen 
mértékben terjedjen ki az egyes elemtípusokra és azok gyártóira.

A rendelet célkitűzéseinek elérése és az e téren folyó nemzetközi munkához való igazodásuk 
biztosítása érdekében az előadó az elemek megfelelő állapotára, várható élettartamára, 
teljesítményére, tartósságra és biztonságára vonatkozó paraméterek tekintetében további 
ellenőrzések bevezetését tartja helyénvalónak.

A véleménytervezet végezetül a javasolt jogszabály környezetvédelmi szempontjainak 
megerősítése érdekében foglalkozik a lítium és a kadmium újrafeldolgozásának hatékonyságára 
és újrahasznosítására vonatkozó rendelkezésekkel is.

MÓDOSÍTÁS:

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A rendelet széles alkalmazási körén 
belül helyénvaló megkülönböztetni az 
elemek különböző kategóriáit azok 
kialakítása és használata szerint, az elemek 
vegyi összetételétől függetlenül. A 
2006/66/EK irányelv szerinti besorolást 
egyfelől a hordozható elemek 
kategóriájába, másfelől pedig az ipari 
elemek és gépjárműelemek kategóriájába, 
tovább kell fejleszteni annak érdekében, 
hogy jobban tükrözze az elemek 
felhasználása terén bekövetkezett új 
fejleményeket. Az elektromos 
járművekben meghajtásra használt elemek, 
amelyek a 2006/66/EK irányelv alapján az 
ipari elemek kategóriájába tartoznak, a piac 
nagy és növekvő részét képezik az 
elektromos közúti járművek gyors 
terjedésének köszönhetően. Ezért 
helyénvaló az ilyen, közúti gépjárművek 
meghajtására használt elemeket az 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek új kategóriájába besorolni. 
Az egyéb szállítójárművekben, így a 
vasúti, vízi és légi közlekedés során 
használt elemek továbbra is az ipari elemek 
kategóriájába tartoznak e rendelet alapján. 
Az ipari elemek típusa az ipari 
tevékenységekhez, kommunikációs 
infrastruktúrához, mezőgazdasági 
tevékenységekhez vagy villamos energia 
termeléséhez és elosztásához való 
használatra szánt elemek széles csoportját 
foglalja magában. A példák ezen nem teljes 
körű listáján túlmenően ipari elemnek 
tekintendő minden olyan elem, amely nem 
hordozható elem, nem gépjárműelem és 
nem elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elem. E rendelet alkalmazásában a 
magáncélú vagy háztartási környezetben 
energiatárolásra használt elemek ipari 
elemeknek tekintendők. Továbbá annak 
biztosítása érdekében, hogy a könnyű 
szállítóeszközökön – úgymint elektromos 
kerékpárokon és rollereken – használt 
összes elem hordozható elemként kerüljön 

(12) A rendelet széles alkalmazási körén 
belül helyénvaló megkülönböztetni az 
elemek különböző kategóriáit azok 
kialakítása és használata szerint, az elemek 
vegyi összetételétől függetlenül. A 
2006/66/EK irányelv szerinti besorolást 
egyfelől a hordozható elemek 
kategóriájába, másfelől pedig az ipari 
elemek és gépjárműelemek kategóriájába, 
tovább kell fejleszteni annak érdekében, 
hogy jobban tükrözze az elemek 
felhasználása terén bekövetkezett új 
fejleményeket. Az elektromos 
járművekben meghajtásra használt elemek, 
amelyek a 2006/66/EK irányelv alapján az 
ipari elemek kategóriájába tartoznak, a piac 
nagy és növekvő részét képezik az 
elektromos közúti járművek gyors 
terjedésének köszönhetően. Ezért 
helyénvaló az ilyen, közúti gépjárművek 
meghajtására használt elemeket az 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek új kategóriájába besorolni. 
Az egyéb szállítójárművekben, így a 
vasúti, vízi és légi közlekedés során 
használt elemek továbbra is az ipari elemek 
kategóriájába tartoznak e rendelet alapján. 
Az ipari elemek típusa az ipari 
tevékenységekhez, kommunikációs 
infrastruktúrához, mezőgazdasági 
tevékenységekhez vagy villamos energia 
termeléséhez és elosztásához való 
használatra szánt elemek széles csoportját 
foglalja magában. A példák ezen nem teljes 
körű listáján túlmenően ipari elemnek 
tekintendő minden olyan elem, amely nem 
hordozható elem, nem gépjárműelem és 
nem elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elem. E rendelet alkalmazásában a 
magáncélú vagy háztartási környezetben 
energiatárolásra használt elemek ipari 
elemeknek tekintendők. Továbbá annak 
biztosítása érdekében, hogy a könnyű 
szállítóeszközökön, például elektromos 
kerékpárokon és rollereken, valamint 
egyéb egyszemélyes, városi közlekedési 
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besorolásra, pontosítani kell a hordozható 
elemek fogalommeghatározását, és az ilyen 
elemek tömegére vonatkozó határértéket 
kell bevezetni.

eszközökben, például egykerekű 
elektromotoros járművön és 
önegyensúlyozú elektromos gördeszkán 
használt összes elem hordozható elemként 
kerüljön besorolásra, pontosítani kell a 
hordozható elemek 
fogalommeghatározását, és az elemek új 
kategóriáját kell bevezetni mind a könnyű 
szállítóeszközök, mind az egyéb 
egyszemélyes városi közlekedési eszközök 
esetében annak érdekében, hogy ezekre 
külön rendelkezéseket lehessen előírni.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) A kellő gondosságra vonatkozó 
kockázatalapú szakpolitika bevezetése 
esetén annak olyan nemzetközileg elismert 
elveken kell alapulnia, mint az ENSZ 
Globális Megállapodásában foglalt tíz 
alapelv40, az Iránymutatások a termékek 
társadalmi életciklusának értékeléséhez41, 
az ILO háromoldalú nyilatkozata a 
multinacionális vállalatokra és a 
szociálpolitikára vonatkozó elvekről42, 
valamint az OECD útmutatása a felelős 
üzleti magatartáshoz szükséges kellő 
gondosságról43, amelyek a kormányzatok 
és az érdekelt felek közötti egyetértést 
tükrözik, és a szakpolitikát az egyes 
gazdasági szereplők sajátságos helyzetéhez 
és körülményeihez kell igazítani. Az 
elemgyártáshoz használt természetes 
ásványianyag-készletek kitermelésével, 
feldolgozásával és kereskedelmével 
összefüggésben az OECD útmutatása a 
konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes ellátási lánca 
tekintetében követendő kellő 
gondosságról44 (a továbbiakban: OECD-
útmutatás a kellő gondosságról) a 
kormányok és az érdekelt felek régóta tartó 

(64) A kellő gondosságra vonatkozó 
kockázatalapú szakpolitika bevezetése 
esetén annak olyan nemzetközileg elismert 
elveken kell alapulnia, mint az ENSZ üzleti 
vállalkozások emberi jogi felelősségére 
vonatkozó irányelvei9a, az ENSZ Globális 
Megállapodásában foglalt tíz alapelv40, az 
Iránymutatások a termékek társadalmi 
életciklusának értékeléséhez41, az ILO 
háromoldalú nyilatkozata a multinacionális 
vállalatokra és a szociálpolitikára 
vonatkozó elvekről42, a multinacionális 
vállalatokra vonatkozó OECD-
iránymutatások42a, valamint az OECD 
útmutatása a felelős üzleti magatartáshoz 
szükséges kellő gondosságról43, amelyek a 
kormányzatok és az érdekelt felek közötti 
egyetértést tükrözik, és a szakpolitikát az 
egyes gazdasági szereplők sajátságos 
helyzetéhez és körülményeihez kell 
igazítani. Az elemgyártáshoz használt 
természetes ásványianyag-készletek 
kitermelésével, feldolgozásával és 
kereskedelmével összefüggésben az OECD 
útmutatása a konfliktusok által érintett 
vagy nagy kockázatot jelentő térségekből 
származó ásványok felelősségteljes ellátási 
lánca tekintetében követendő kellő 
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erőfeszítésének eredménye, amely arra 
irányul, hogy bevált gyakorlatokat 
alakítsanak ki ezen a területen.

gondosságról44 (a továbbiakban: OECD-
útmutatás a kellő gondosságról) a 
kormányok és az érdekelt felek régóta tartó 
erőfeszítésének eredménye, amely arra 
irányul, hogy bevált gyakorlatokat 
alakítsanak ki ezen a területen.

__________________ __________________
39a Az üzleti vállalkozások emberi jogi 
felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek: 
https://www.ohchr.org/documents/publica
tions/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

40 Az ENSZ Globális Megállapodásában 
foglalt tíz alapelv, elérhető a következő 
címen: 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-
gc/mission/principles

40 Az ENSZ Globális Megállapodásában 
foglalt tíz alapelv, elérhető a következő 
címen: 
https://www.unglobalcompact.org/what-is-
gc/mission/principles

41 UNEP Iránymutatások a termékek 
társadalmi életciklusának értékeléséhez, 
elérhető a következő címen: 
https://www.lifecycleinitiative.org/wp-
content/uploads/2012/12/2009%20-
%20Guidelines%20for%20sLCA%20-
%20EN.pdf

41 UNEP Iránymutatások a termékek 
társadalmi életciklusának értékeléséhez, 
elérhető a következő címen: 
https://www.lifecycleinitiative.org/wp-
content/uploads/2012/12/2009%20-
%20Guidelines%20for%20sLCA%20-
%20EN.pdf

42 Háromoldalú nyilatkozat a 
multinacionális vállalatokra és a 
szociálpolitikára vonatkozó elvekről, 
elérhető a következő címen: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_09438
6.pdf

42 Háromoldalú nyilatkozat a 
multinacionális vállalatokra és a 
szociálpolitikára vonatkozó elvekről, 
elérhető a következő címen: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_emp/---emp_ent/---
multi/documents/publication/wcms_09438
6.pdf
42a A multinacionális vállalatokra 
vonatkozó OECD-iránymutatások: 
http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/

43 OECD (2018), Az OECD útmutatása a 
felelős üzleti magatartáshoz szükséges 
kellő gondosságról, elérhető a következő 
címen: 
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-
Diligence-Guidance-for-Responsible-
Business-Conduct.pdf

43 OECD (2018), Az OECD útmutatása a 
felelős üzleti magatartáshoz szükséges 
kellő gondosságról, elérhető a következő 
címen: 
http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-
Diligence-Guidance-for-Responsible-
Business-Conduct.pdf

44 OECD (2016), Az OECD útmutatása a 
konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes ellátási lánca 

44 OECD (2016), Az OECD útmutatása a 
konfliktusok által érintett és nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes ellátási lánca 
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tekintetében követendő kellő gondosságról: 
Harmadik kiadás, OECD Publishing, 
Párizs, 
https://doi.org/10.1787/9789264252479-en

tekintetében követendő kellő gondosságról: 
Harmadik kiadás, OECD Publishing, 
Párizs, 
https://doi.org/10.1787/9789264252479-en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Az OECD kellő gondosságról szóló 
útmutatása4 szerint, a kellő gondosság egy 
folyamatos, proaktív és reaktív folyamat, 
melynek révén a vállalatok biztosíthatják, 
hogy tiszteletben tartják az emberi jogokat 
és nem járulnak hozzá a konfliktusokhoz. 
A „kockázatalapú kellő gondosság” 
kifejezés azokra a lépésekre utal, 
amelyeket a vállalatoknak meg kell tenniük 
ahhoz, hogy azonosítsák és kezeljék a 
tényleges vagy potenciális kockázatokat, és 
ezáltal megelőzzék vagy enyhítsék a 
tevékenységeikkel vagy beszerzési 
döntéseikkel összefüggő kedvezőtlen 
hatásokat. A vállalat értékelheti a 
tevékenységei és a kapcsolatai által okozott 
kockázatokat, és olyan kockázatcsökkentő 
intézkedéseket fogadhat el, amelyek 
összhangban állnak a nemzeti és 
nemzetközi jogszabályokban előírt 
vonatkozó szabványokkal, a nemzetközi 
szervezetek felelős üzleti magatartásra 
vonatkozó ajánlásaival, a kormány által 
támogatott eszközökkel, a magánszektor 
önkéntes kezdeményezéseivel, valamint a 
vállalat belső politikáival és rendszereivel. 
Ez a megközelítés segít a kellő gondosság 
alkalmazásának gyakorlatát a vállalat 
tevékenységeihez vagy az ellátási láncban 
lévő kapcsolataihoz képest méretezni.

(65) E szabványok szerint a kellő 
gondosság folyamatos, proaktív és reaktív 
folyamat, melynek révén a vállalatok 
biztosíthatják, hogy tiszteletben tartják az 
emberi jogokat és a környezetet, és nem 
járulnak hozzá a konfliktusokhoz. A 
„kockázatalapú kellő gondosság” kifejezés 
azokra a lépésekre utal, amelyeket a 
vállalatoknak meg kell tenniük ahhoz, 
hogy azonosítsák és kezeljék a tényleges 
vagy potenciális kockázatokat, és ezáltal 
megelőzzék vagy enyhítsék a 
tevékenységeikkel vagy beszerzési 
döntéseikkel összefüggő kedvezőtlen 
hatásokat. A vállalat értékelheti a 
tevékenységei és a kapcsolatai által okozott 
kockázatokat, és olyan kockázatcsökkentő 
intézkedéseket fogadhat el, amelyek 
összhangban állnak a nemzeti és 
nemzetközi jogszabályokban előírt 
vonatkozó szabványokkal, a nemzetközi 
szervezetek felelős üzleti magatartásra 
vonatkozó ajánlásaival, a kormány által 
támogatott eszközökkel, a magánszektor 
önkéntes kezdeményezéseivel, valamint a 
vállalat belső politikáival és rendszereivel. 
Ez a megközelítés segít a kellő gondosság 
alkalmazásának gyakorlatát a vállalat 
tevékenységeihez vagy az ellátási láncban 
lévő kapcsolataihoz képest méretezni. A 
kellő gondosságra vonatkozó 
követelmények az európai piacon 
elemeket forgalomba hozó minden 
gazdasági szereplőre alkalmazandók.

__________________ __________________
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45 Az OECD kellő gondosságról szóló 
útmutatásának 15. oldala.
46 OECD (2011), Az OECD iránymutatása 
multinacionális vállalkozások számára, 
OECD, Párizs; OECD (2006), Az OECD 
kockázattudatosítási eszköze gyenge 
kormányzással jellemzett övezetekben 
működő multinacionális vállalkozások 
számára, OECD, Párizs; valamint az üzleti 
vállalkozások emberi jogi felelősségére 
vonatkozó ENSZ-irányelvek: a jogok 
védelmére, tiszteletben tartására és a 
jogorvoslatra vonatkozó ENSZ-
keretrendszer végrehajtása (John Ruggie, 
az ENSZ-főtitkár emberi jogokkal és a 
transznacionális társaságokkal és egyéb 
üzleti vállalkozásokkal foglalkozó 
különmegbízottjának jelentése, 
A/HRC/17/31, 2011. március 21.).

46 OECD (2011), Az OECD iránymutatása 
multinacionális vállalkozások számára, 
OECD, Párizs; OECD (2006), Az OECD 
kockázattudatosítási eszköze gyenge 
kormányzással jellemzett övezetekben 
működő multinacionális vállalkozások 
számára, OECD, Párizs; valamint az üzleti 
vállalkozások emberi jogi felelősségére 
vonatkozó ENSZ-irányelvek: a jogok 
védelmére, tiszteletben tartására és a 
jogorvoslatra vonatkozó ENSZ-
keretrendszer végrehajtása (John Ruggie, 
az ENSZ-főtitkár emberi jogokkal és a 
transznacionális társaságokkal és egyéb 
üzleti vállalkozásokkal foglalkozó 
különmegbízottjának jelentése, 
A/HRC/17/31, 2011. március 21.).

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
66 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(66) Szükség van az ellátási lánc 
tekintetében kötelező jelleggel követendő, 
kellő gondosságra vonatkozó politikák 
elfogadására vagy módosítására, és 
azoknak foglalkozniuk kell legalább a 
leginkább érintett társadalmi és környezeti 
kockázati kategóriákkal. Ennek ki kell 
terjednie egyfelől a társadalmi életre, így 
különösen az emberi jogokra, az emberi 
egészségre és biztonságra, a munkahelyi 
egészségvédelemre és biztonságra és a 
munkavállalói jogokra, másfelől pedig a 
környezetre, így különösen a 
vízhasználatra, a talajvédelemre, a 
légszennyezésre, a biológiai sokféleségre 
és a közösségi életre gyakorolt jelenlegi és 
előre látható hatásokra.

(66) Szükség van az ellátási lánc 
tekintetében kötelező jelleggel követendő, 
kellő gondosságra vonatkozó politikák 
elfogadására vagy módosítására, és 
azoknak foglalkozniuk kell legalább a 
leginkább érintett emberi jogokkal, 
valamint a társadalmi és környezeti 
kockázati kategóriákkal. Ennek ki kell 
terjednie egyfelől a társadalmi életre, így 
különösen az emberi jogokra, az emberi 
egészségre és biztonságra, a munkahelyi 
egészségvédelemre és biztonságra és a 
munkavállalói jogokra, másfelől pedig a 
környezetre, így különösen a 
vízhasználatra, a talajvédelemre, a 
légszennyezésre, a klímaváltozásra, a 
biológiai sokféleségre és a közösségi életre 
gyakorolt jelenlegi és előre látható 
hatásokra.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) A társadalmi kockázati kategóriákat 
illetően a kellő gondosságra vonatkozó 
politikáknak foglalkozniuk kell az 
elemellátási láncban az emberi jogok 
védelmével kapcsolatos kockázatokkal, 
ideértve az emberi egészséget, a 
gyermekek védelmét és a nemek közötti 
egyenlőséget, az emberi jogok nemzetközi 
jogával47 összhangban. A kellő 
gondosságra vonatkozó politikáknak 
információkat kell tartalmazniuk arra 
vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplő 
hogyan járult hozzá az emberi jogi 
jogsértések megelőzéséhez, valamint arra 
vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplő 
üzleti struktúrájában milyen eszközök 
állnak rendelkezésre a korrupció és a 
vesztegetés elleni küzdelemhez. A kellő 
gondosságra vonatkozó politikáknak 
továbbá biztosítaniuk kell a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet alapvető 
egyezményeiben foglalt szabályok helyes 
végrehajtását48, az ILO háromoldalú 
nyilatkozatának I. mellékletében 
felsoroltak szerint.

(67) A társadalmi kockázati kategóriákat 
illetően a kellő gondosságra vonatkozó 
politikáknak foglalkozniuk kell az 
elemellátási láncban az emberi jogok 
védelmével kapcsolatos kockázatokkal, 
ideértve az emberi egészséget, az 
őslakosok jogait, a gyermekek védelmét és 
a nemek közötti egyenlőséget, az emberi 
jogok nemzetközi jogával összhangban. A 
kellő gondosságra vonatkozó politikáknak 
információkat kell tartalmazniuk arra 
vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplő 
hogyan járult hozzá az emberi jogi 
jogsértések megelőzéséhez, valamint arra 
vonatkozóan, hogy a gazdasági szereplő 
üzleti struktúrájában milyen eszközök 
állnak rendelkezésre a korrupció és a 
vesztegetés elleni küzdelemhez. A kellő 
gondosságra vonatkozó politikáknak 
továbbá biztosítaniuk kell a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet alapvető 
egyezményeiben foglalt szabályok helyes 
végrehajtását48, az ILO háromoldalú 
nyilatkozatának I. mellékletében 
felsoroltak szerint.

__________________ __________________
47 Ideértve a következőket: Az Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Gazdasági, 
Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya, Polgári és Politikai 
Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, 
Egyezmény a nőkkel szemben alkalmazott 
hátrányos megkülönböztetések minden 
formájának kiküszöböléséről, Egyezmény 
a gyermek jogairól, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló egyezmény.

47 Ideértve a következőket: Az Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Gazdasági, 
Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya, Polgári és Politikai 
Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, 
Egyezmény a nőkkel szemben alkalmazott 
hátrányos megkülönböztetések minden 
formájának kiküszöböléséről, Egyezmény 
a gyermek jogairól, valamint a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló egyezmény.

48 A nyolc alapvető egyezmény a 
következő: Egyezmény az egyesülési 
szabadságról és a szervezkedési jog 
védelméről, 1948 (87. sz.), 2. Egyezmény a 

48 A nyolc alapvető egyezmény a 
következő: Egyezmény az egyesülési 
szabadságról és a szervezkedési jog 
védelméről, 1948 (87. sz.), 2. Egyezmény a 
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szervezkedési és a kollektív tárgyalási 
jogról, 1949 (98. sz.), 3. Egyezmény a 
kényszermunkáról, 1930 (29. sz.) (és annak 
2014. évi jegyzőkönyve), 4. Egyezmény a 
kényszermunka felszámolásáról, 1957 
(105. sz.), 5. Egyezmény a foglalkoztatás 
alsó korhatáráról, 1973 (138. sz.), 6. 
Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb 
formáinak betiltásáról és felszámolására 
irányuló azonnali lépésekről, 1999 (182. 
sz.), 7. Egyezmény az egyenlő díjazásról, 
1951 (100. sz.), 8. Egyezmény a hátrányos 
megkülönböztetésről (foglalkoztatás és 
foglalkozás), 1958 (111. sz.).

szervezkedési és a kollektív tárgyalási 
jogról, 1949 (98. sz.), 3. Egyezmény a 
kényszermunkáról, 1930 (29. sz.) (és annak 
2014. évi jegyzőkönyve), 4. Egyezmény a 
kényszermunka felszámolásáról, 1957 
(105. sz.), 5. Egyezmény a foglalkoztatás 
alsó korhatáráról, 1973 (138. sz.), 6. 
Egyezmény a gyermekmunka legrosszabb 
formáinak betiltásáról és felszámolására 
irányuló azonnali lépésekről, 1999 (182. 
sz.), 7. Egyezmény az egyenlő díjazásról, 
1951 (100. sz.), 8. Egyezmény a hátrányos 
megkülönböztetésről (foglalkoztatás és 
foglalkozás), 1958 (111. sz.).

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „elem”: bármely olyan elektromos 
energiaforrás, amely kémiai energia 
közvetlen átalakulása útján keletkezik, és 
amely egy vagy több nem újratölthető vagy 
újratölthető cellából vagy azok 
csoportjaiból áll;

1. „elem”: bármely olyan elektromos 
energiaforrás, amely kémiai energia 
közvetlen átalakulása útján keletkezik, és 
amely egy vagy több nem újratölthető vagy 
újratölthető cellából vagy azok 
csoportjaiból áll, például elemcsomagok 
(akkumulátortelepek) vagy elemmodulok;

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „hordozható elem”: minden olyan 
elem, amely:

7. „hordozható elem”: minden olyan 
elem és gombelem, amely:

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – 2 franciabekezdés



PE692.744v02-00 12/45 AD\1239002HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— 5 kg-nál kisebb tömegű; — 8 kg-nál kisebb tömegű;

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont –3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— nem ipari célokra tervezett; 
továbbá

— nem kizárólag ipari felhasználásra 
tervezett; 

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – 7 pont – 4 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

— könnyű szállítóeszközökben és más 
egyszemélyes városi közlekedési 
eszközökben is használható;

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „gombelem”: bármely olyan 
kisméretű, kerek, hordozható elem vagy 
akkumulátor, amelynek átmérője 
nagyobb, mint a vastagsága, és amelyet 
különleges célokra – például 
hallókészülékekhez, karórákhoz, 
kisméretű hordozható berendezésekhez és 
tartalék áramforrásként – használnak fel;
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „általános felhasználású hordozható 
elemek”: a következő közös jellemzőkkel 
rendelkező elemek: 4,5 volt (3R12), D, C, 
AA, AAA, AAAA, A23, 9 volt (PP3);

8. „általános felhasználású hordozható 
elemek”: a következő közös jellemzőkkel 
rendelkező elemek: gombelem, 4,5 volt 
(3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 
volt (PP3);

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. „könnyű szállítóeszközökben és 
más egyszemélyes városi közlekedési 
eszközökben használt hordozható 
elemek”: elektromos motorral meghajtott 
könnyű szállítóeszközökben és más, 
önegyensúlyozó vagy az utas álló 
helyzetére tekintettel üléssel egyáltalán 
nem felszerelt kerekes járművekben 
használt hordozható elemek;

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. „gépjárműelem”: gépjármű 
indításához, világításához, illetve 
gyújtásához használt bármely elem;

10. „gépjárműelem”: gépjármű és 
közúti forgalomban nem résztvevő mobil 
berendezés indításához, világításához, 
illetve gyújtásához használt bármely elem;

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. „ipari elem”: bármely, ipari 
felhasználásra szánt elem és bármely egyéb 
elem, a hordozható elemek, az elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemek 
és a gépjárműelemek kivételével;

11. „ipari elem”: bármely, kizárólag 
ipari felhasználásra szánt elem és bármely 
egyéb elem, a hordozható elemek, az 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek és a gépjárműelemek 
kivételével;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elem”: bármely, 
kifejezetten hibrid és elektromos közúti 
járművek meghajtására szánt elem;

12. „elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elem”: bármely, 
kifejezetten hibrid és elektromos közúti 
járművek meghajtására szánt elem, kivéve 
a könnyű szállítóeszközökben és más 
egyéni városi közlekedési eszközökben 
használt hordozható elemeket;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. „elemirányítási rendszer”: az elem 
elektromos és termikus funkcióit ellenőrző 
vagy kezelő elektronikus eszköz, amely 
kezeli és tárolja az elemek állapotának és 
várható élettartamának meghatározásához 
szükséges, a VII. mellékletben foglalt 
paraméterek adatait, és amely kommunikál 
azzal a járművel vagy készülékkel, 
amelybe az elemet beépítették;

22. „elemirányítási rendszer”: az elem 
elektromos és termikus funkcióit ellenőrző 
vagy kezelő elektronikus eszköz, amely 
kezeli és tárolja az elemek 
biztonságosságának, állapotának és 
várható élettartamának meghatározásához 
szükséges, a VII. mellékletben foglalt 
paraméterek adatait, és amely kommunikál 
azzal a járművel vagy készülékkel, 
amelybe az elemet beépítették;

Módosítás 18



AD\1239002HU.docx 15/45 PE692.744v02-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 26 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. „újragyártás”: használt elemek 
vagy elemalkatrészek teljesítményének 
legalább az eredeti szintjükre történő 
visszaállítása az újonnan gyártott elemre 
vonatkozó jótállással egyenértékű vagy 
annál jobb jótállás mellett;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ipari elemek, az elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemek 
és a gépjárműelemek újrafeldolgozott 
tartalma

Az elemek újrafeldolgozott tartalma

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2027. január 1-jétől azokat a belső 
tárolóval rendelkező, 2 kWh-nál nagyobb 
teljesítményű ipari elemeket, elektromos 
meghajtású gépjárműben használt 
elemeket és gépjárműelemeket, amelyek 
aktív anyagaikban kobaltot, ólmot, lítiumot 
vagy nikkelt tartalmaznak, kísérő műszaki 
dokumentációval kell ellátni, amely 
információkat tartalmaz az egyes 
elemmodellekben és gyártóüzemenkénti 
tételekben az aktív anyagokban jelen lévő, 
hulladékból hasznosított kobalt, ólom, 
lítium vagy nikkel mennyiségére 
vonatkozóan.

2027. január 1-jétől azokat az elemeket, 
amelyek aktív anyagaikban kobaltot, 
ólmot, lítiumot vagy nikkelt tartalmaznak, 
kísérő műszaki dokumentációval kell 
ellátni, amely információkat tartalmaz az 
egyes elemmodellekben és 
gyártóüzemenkénti tételekben az aktív 
anyagokban jelen lévő, hulladékból 
hasznosított kobalt, ólom, lítium vagy 
nikkel mennyiségére vonatkozóan.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2025. december 31-ig a Bizottság 
végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben 
megállapítja az első albekezdésben 
említett, az elemekben az aktív 
anyagokban jelen lévő, hulladékból 
hasznosított kobalt, ólom, lítium vagy 
nikkel mennyiségének kiszámítására és 
ellenőrzésére szolgáló módszert. Ezt a 
végrehajtási jogi aktust a 74. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

2023. december 31-ig a Bizottság 
végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben 
megállapítja az első albekezdésben 
említett, az elemekben az aktív 
anyagokban jelen lévő, hulladékból 
hasznosított kobalt, ólom, lítium vagy 
nikkel mennyiségének kiszámítására és 
ellenőrzésére szolgáló módszert. Ezt a 
végrehajtási jogi aktust a 74. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2030. január 1-jétől azokat a belső 
tárolóval és 2 kWh feletti kapacitással 
rendelkező ipari elemeket, elektromos 
meghajtású gépjárműben használt 
elemeket és gépjárműelemeket, amelyek 
aktív anyagaikban kobaltot, ólmot, lítiumot 
vagy nikkelt tartalmaznak, kísérő műszaki 
dokumentációval kell ellátni, amely 
igazolja, hogy az ilyen elemek legalább a 
következő arányban tartalmaznak az egyes 
elemmodellekben és gyártóüzemenkénti 
tételekben az aktív anyagokban jelen lévő, 
hulladékból hasznosított kobaltot, ólmot, 
lítiumot vagy nikkelt:

(2) 2030. január 1-jétől azokat az 
elemeket, amelyek aktív anyagaikban 
kobaltot, ólmot, lítiumot vagy nikkelt 
tartalmaznak, kísérő műszaki 
dokumentációval kell ellátni, amely 
igazolja, hogy az ilyen elemek legalább a 
következő arányban tartalmaznak az egyes 
elemmodellekben és gyártóüzemenkénti 
tételekben az aktív anyagokban jelen lévő, 
hulladékból hasznosított kobaltot, ólmot, 
lítiumot vagy nikkelt:

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2035. január 1-jétől azokat a belső 
tárolóval és 2 kWh feletti kapacitással 
rendelkező ipari elemeket, elektromos 
meghajtású gépjárműben használt 
elemeket és gépjárműelemeket, amelyek 
aktív anyagaikban kobaltot, ólmot, lítiumot 
vagy nikkelt tartalmaznak, kísérő műszaki 
dokumentációval kell ellátni, amely 
igazolja, hogy az ilyen elemek legalább a 
következő arányban tartalmaznak az egyes 
elemmodellekben és gyártóüzemenkénti 
tételekben az aktív anyagokban jelen lévő, 
hulladékból hasznosított kobaltot, ólmot, 
lítiumot vagy nikkelt:

(3) 2035. január 1-jétől azokat az 
elemeket, amelyek aktív anyagaikban 
kobaltot, ólmot, lítiumot vagy nikkelt 
tartalmaznak, kísérő műszaki 
dokumentációval kell ellátni, amely 
igazolja, hogy az ilyen elemek legalább a 
következő arányban tartalmaznak az egyes 
elemmodellekben és gyártóüzemenkénti 
tételekben az aktív anyagokban jelen lévő, 
hulladékból hasznosított kobaltot, ólmot, 
lítiumot vagy nikkelt:

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a hulladékból 
hasznosított kobalt, ólom, lítium vagy 
nikkel rendelkezésre állása vagy hiánya 
alapján indokolt és helyénvaló, a Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy 2027. 
december 31-ig a 73. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el a (2) és a (3) bekezdésben 
meghatározott célkitűzések módosítása 
céljából.

(4) Az (1) bekezdésben említett 
módszertan létrehozását követően, és 
legkésőbb 2026. december 31-ig a 
Bizottság hatásvizsgálat alapján értékeli, 
hogy a hulladékból hasznosított kobalt, 
ólom, lítium vagy nikkel rendelkezésre 
állása vagy hiánya alapján indokolt-e 
felülvizsgálni az anyagok jegyzékét és a 
(2) és (3) bekezdésben meghatározott 
célértékeket, valamint adott esetben 
jogalkotási javaslatot nyújt be e célból.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános felhasználású hordozható 
elemek teljesítményére és tartósságára 

Az általános felhasználású hordozható 
elemek, valamint a könnyű 
szállítóeszközökben és más egyszemélyes 
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vonatkozó követelmények városi közlekedési eszközökben használt 
hordozható elemek teljesítményére és 
tartósságára vonatkozó követelmények

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2027. január 1-jétől az általános 
felhasználású hordozható elemeknek 
teljesíteniük kell a III. mellékletben 
meghatározott, az elektrokémiai 
teljesítményre és a tartósságra vonatkozó 
paraméterek tekintetében a Bizottság által a 
(2) bekezdés alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
foglalt értékeket.

(1) 2027. január 1-jétől az általános 
felhasználású hordozható elemeknek, 
valamint a könnyű szállítóeszközökben és 
más egyszemélyes városi közlekedési 
eszközökben használt hordozható 
elemeknek teljesíteniük kell a III. 
mellékletben meghatározott, az 
elektrokémiai teljesítményre és a 
tartósságra vonatkozó paraméterek 
tekintetében a Bizottság által a (2) 
bekezdés alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
foglalt értékeket.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2025. december 31-ig a Bizottság a 73. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogad el abból a célból, 
hogy e rendeletet kiegészítse a III. 
mellékletben meghatározott, az 
elektrokémiai teljesítményre és a 
tartósságra vonatkozó paraméterek 
tekintetében azokkal a minimális 
értékekkel, amelyeket az általános 
felhasználású hordozható elemeknek el kell 
érniük.

2025. december 31-ig a Bizottság a 73. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogad el abból a célból, 
hogy e rendeletet kiegészítse a III. 
mellékletben meghatározott, az 
elektrokémiai teljesítményre és a 
tartósságra vonatkozó paraméterek 
tekintetében azokkal a minimális 
értékekkel, amelyeket az általános 
felhasználású hordozható elemeknek, 
valamint a könnyű szállítóeszközökben és 
más egyszemélyes városi közlekedési 
eszközökben használt hordozható 
elemeknek el kell érniük.
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
kidolgozása során a Bizottság mérlegeli az 
általános felhasználású hordozható elemek 
életciklusa során gyakorolt környezeti 
hatás csökkentésének szükségességét, 
valamint figyelembe veszi a vonatkozó 
nemzetközi szabványokat és 
címkerendszereket. A Bizottság biztosítja 
továbbá, hogy az említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal megállapított 
rendelkezések ne gyakoroljanak jelentős 
mértékű kedvezőtlen hatást az ilyen elemek 
vagy az ilyen elemeket magukban foglaló 
készülékek működőképességére, a 
megfizethetőségre és a végfelhasználók 
költségeire, valamint az ágazat 
versenyképességére. Nem róhatók túlzott 
adminisztratív terhek a szóban forgó 
elemek és készülékek gyártóira.

Az első albekezdés szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
kidolgozása során a Bizottság mérlegeli az 
általános felhasználású hordozható elemek, 
valamint a könnyű szállítóeszközökben és 
más egyszemélyes városi közlekedési 
eszközökben használt hordozható elemek 
életciklusa során gyakorolt környezeti 
hatás csökkentésének szükségességét, 
valamint figyelembe veszi a vonatkozó 
nemzetközi szabványokat és 
címkerendszereket. A Bizottság biztosítja 
továbbá, hogy az említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal megállapított 
rendelkezések ne gyakoroljanak jelentős 
mértékű kedvezőtlen hatást az ilyen elemek 
vagy az ilyen elemeket magukban foglaló 
készülékek működőképességére, a 
megfizethetőségre és a végfelhasználók 
költségeire, valamint az ágazat 
versenyképességére. Nem róhatók túlzott 
adminisztratív terhek a szóban forgó 
elemek és készülékek gyártóira.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2030. december 31-ig a Bizottság 
értékeli az általános felhasználású, nem 
újratölthető hordozható elemek 
használatának fokozatos kivezetésére 
irányuló intézkedések megvalósíthatóságát 
az ilyen elemek környezeti hatásának 
minimalizálása érdekében az életciklus-
értékelési módszer alapján. A Bizottság e 

(3) 2030. december 31-ig a Bizottság 
értékeli az általános felhasználású, nem 
újratölthető hordozható elemek 
használatának fokozatos kivezetésére 
irányuló intézkedések megvalósíthatóságát 
az ilyen elemek környezeti hatásának 
minimalizálása érdekében az életciklus-
értékelési módszer alapján, figyelembe 
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célból jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, és fontolóra 
veszi a megfelelő intézkedések megtételét, 
ideértve jogalkotási javaslatok elfogadását.

véve az ilyen elemek vagy az ilyen 
elemeket tartalmazó készülékek 
rendeltetését, megfizethetőségét, költségeit 
és előnyeit, valamint a végfelhasználók 
lehetséges alternatíváit. A Bizottság e 
célból jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, és fontolóra 
veszi megfelelő intézkedések megtételét 
(például bizonyos termékek 
környezetbarát tervezésére vonatkozó 
követelmények előírását), ideértve 
jogalkotási javaslatok elfogadását.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az újratölthető ipari elemek és az 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek teljesítményére és 
tartósságára vonatkozó követelmények

A helyhez kötött energiatároló rendszerek 
és az elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek teljesítményére és 
tartósságára vonatkozó követelmények

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[E rendelet hatálybalépése után 12 
hónappal]-tól a belső tárolóval és 2 kWh 
feletti kapacitással rendelkező újratölthető 
ipari elemeket és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemeket kísérő 
műszaki dokumentációval kell ellátni, 
amely tartalmazza a IV. melléklet A. 
részében meghatározott, az elektrokémiai 
teljesítményre és a tartósságra vonatkozó 
paraméterek értékeit.

[E rendelet hatálybalépése után 12 
hónappal]-tól a helyhez kötött elemes 
energiatároló rendszereket és elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemeket 
kísérő műszaki dokumentációval kell 
ellátni, amely tartalmazza a IV. melléklet 
A. részében meghatározott, az 
elektrokémiai teljesítményre és a 
tartósságra vonatkozó paraméterek értékeit.
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot felruházzák azzal a 
hatáskörrel, hogy a 73. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a IV. mellékletben 
meghatározott elektrokémiai teljesítmény 
és tartóssági paraméterek oly módon 
történő módosítása tekintetében, hogy 
azok kiegészítsék az elektromos 
járművekkel és a környezettel foglalkozó 
informális ENSZ-EGB munkacsoport 
munkájából származó műszaki 
előírásokat, illetve azokkal összhangba 
kerüljenek.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2026. január 1-jétől a belső 
tárolóval és 2 kWh feletti kapacitással 
rendelkező újratölthető ipari elemeknek 
meg kell felelniük a Bizottság által a (3) 
bekezdés szerint elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban a 
IV. melléklet A. részében foglalt, az 
elektrokémiai teljesítményre és a 
tartósságra vonatkozó paraméterek 
tekintetében meghatározott minimális 
értékeknek.

(2) 2026. január 1-jétől a helyhez 
kötött elemes energiatároló rendszereknek 
meg kell felelniük a Bizottság által a (3) 
bekezdés szerint elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban a 
IV. melléklet A. részében foglalt, az 
elektrokémiai teljesítményre és a 
tartósságra vonatkozó paraméterek 
tekintetében meghatározott minimális 
értékeknek.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2024. december 31-ig a Bizottság a 73. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogad el abból a célból, 
hogy e rendeletet kiegészítse a IV. 
melléklet A. részében meghatározott, az 
elektrokémiai teljesítményre és a 
tartósságra vonatkozó paraméterek 
tekintetében azokkal a minimális 
értékekkel, amelyeket a belső tárolóval és 
2 kWh feletti kapacitással rendelkező 
újratölthető ipari elemeknek el kell érniük.

2024. december 31-ig a Bizottság a 73. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogad el abból a célból, 
hogy e rendeletet kiegészítse a IV. 
melléklet A. részében meghatározott, az 
elektrokémiai teljesítményre és a 
tartósságra vonatkozó paraméterek 
tekintetében azokkal a minimális 
értékekkel, amelyeket a helyhez kötött 
elemes energiatároló rendszereknek el 
kell érniük.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
kidolgozása során a Bizottság mérlegeli a 
belső tárolóval és 2 kWh feletti 
kapacitással rendelkező újratölthető ipari 
elemek életciklusa során gyakorolt 
környezeti hatás csökkentésének 
szükségességét, valamint biztosítja, hogy 
az említett jogi aktussal megállapított 
követelmények ne gyakoroljanak jelentős 
mértékű kedvezőtlen hatást az ilyen elemek 
vagy az ilyen elemeket magukban foglaló 
készülékek működőképességére, a 
megfizethetőségre és a végfelhasználók 
költségeire, valamint az ágazat 
versenyképességére. Nem róhatók túlzott 
adminisztratív terhek a szóban forgó 
elemek és készülékek gyártóira.

Az első albekezdés szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
kidolgozása során a Bizottság mérlegeli a 
helyhez kötött elemes energiatároló 
rendszerek életciklusa során gyakorolt 
környezeti hatás csökkentésének 
szükségességét, valamint biztosítja, hogy 
az említett jogi aktussal megállapított 
követelmények ne gyakoroljanak jelentős 
mértékű kedvezőtlen hatást az ilyen elemek 
vagy az ilyen elemeket magukban foglaló 
készülékek működőképességére, a 
megfizethetőségre és a végfelhasználók 
költségeire, valamint az ágazat 
versenyképességére. Nem róhatók túlzott 
adminisztratív terhek a szóban forgó 
elemek és készülékek gyártóira.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A helyhez kötött elemes 
energiatároló rendszereket kísérő műszaki 
dokumentációval kell ellátni, amely 
igazolja, hogy azok biztonságosak 
szokásos működésük és használatuk során, 
ideértve annak az igazolását, hogy azokat 
sikeresen tesztelték az V. mellékletben 
meghatározott biztonsági paraméterek 
tekintetében a legkorszerűbb vizsgálati 
módszerek alkalmazásával.

(1) A helyhez kötött elemes 
energiatároló rendszereket kísérő műszaki 
dokumentációval kell ellátni, amely 
igazolja, hogy azok biztonságosak 
szokásos működésük és használatuk során, 
ideértve annak az igazolását, hogy azokat 
sikeresen tesztelték legalább az V. 
melléklet 1–9c. pontjaiban meghatározott 
biztonsági paraméterek tekintetében a 
legkorszerűbb vizsgálati módszerek 
alkalmazásával.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A belső tárolóval és 2 kWh feletti 
kapacitással rendelkező újratölthető ipari 
elemeknek és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemeknek 
elemirányítási rendszerrel kell 
rendelkezniük, amely az elemek 
állapotának és várható élettartamának 
meghatározására szolgáló paraméterekre 
vonatkozó adatokat tartalmaz a VII. 
mellékletben foglaltak szerint.

(1) A helyhez kötött elemes 
energiatároló rendszereket és az 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt, elemirányítási rendszerrel 
rendelkező elemeknek adatokat kell 
tartalmazniuk az elemek állapotának és 
várható élettartamának meghatározására 
szolgáló paraméterekre vonatkozóan, a 
VII. mellékletben foglaltak szerint.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottságot felruházzák azzal a 
hatáskörrel, hogy a 73. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el, módosítva a 
VII. mellékletben előírt, az elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemek 



PE692.744v02-00 24/45 AD\1239002HU.docx

HU

állapotának és várható élettartamának 
meghatározására vonatkozó 
paramétereket annak érdekében, hogy 
azok kiegészítsék az elektromos 
járművekkel és a környezettel foglalkozó 
informális ENSZ-EGB munkacsoport 
munkájának eredményeként adott esetben 
megszülető műszaki előírásokat, illetve 
azokkal összhangba kerüljenek.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A belső tárolóval és 2 kWh feletti 
kapacitással rendelkező újratölthető ipari 
elemeket és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemeket 
forgalomba hozó gazdasági szereplők 
kötelezettsége a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncra vonatkozó 
politikák létrehozására

Az elemeket forgalomba hozó gazdasági 
szereplők kötelezettsége a kellő gondosság 
elvének megfelelő ellátási láncra 
vonatkozó politikák létrehozására

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) [E rendelet hatálybalépése után 12 
hónappal]-tól a belső tárolóval és 2 kWh 
feletti kapacitással rendelkező újratölthető 
ipari elemeket és elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemeket 
forgalomba hozó gazdasági szereplő 
teljesíti az e cikk (2)–(5) bekezdésében 
meghatározott, a kellő gondosság elvének 
megfelelő ellátási láncra vonatkozó 
kötelezettségeket, és megőrzi azokat a 
dokumentumokat, amelyek igazolják az 
említett kötelezettségeknek való 
megfelelést, beleértve a bejelentett 

(1) [E rendelet hatálybalépése után 12 
hónappal]-tól az elemeket forgalomba hozó 
gazdasági szereplő teljesíti az e cikk (2)–
(5) bekezdésében meghatározott, a kellő 
gondosság elvének megfelelő ellátási 
láncra vonatkozó kötelezettségeket, és 
megőrzi azokat a dokumentumokat, 
amelyek igazolják az említett 
kötelezettségeknek való megfelelést, 
beleértve a bejelentett szervezetek által 
végzett, harmadik fél általi ellenőrzés 
eredményeit.
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szervezetek által végzett, harmadik fél 
általi ellenőrzés eredményeit.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ellátási láncra vonatkozó 
szakpolitikájába beépíti azokat a normákat, 
amelyek összhangban állnak azokkal a 
normákkal, amelyeket az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásának II. 
mellékletében foglalt, az ellátási láncban 
alkalmazott szakpolitikai modell rögzít;

b) az ellátási láncra vonatkozó 
szakpolitikájába beépíti azokat a normákat, 
amelyek összhangban állnak azokkal a 
normákkal, amelyeket az OECD kellő 
gondosságra vonatkozó útmutatásának II. 
mellékletében, az üzleti vállalkozások 
emberi jogi felelősségére vonatkozó 
ENSZ-irányelvekben és az OECD 
multinacionális vállalatokra vonatkozó 
iránymutatásaiban foglalt, az ellátási 
láncban alkalmazott szakpolitikai modell 
rögzít;

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – d pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) ellenőrzési és átláthatósági 
rendszert valósít meg és működtet az 
ellátási lánc tekintetében, amely felügyeleti 
láncot vagy nyomonkövethetőségi 
rendszert tartalmaz, illetve az upstream 
szereplők azonosítását foglalja magában.

d) ellenőrzési és átláthatósági 
rendszert valósít meg és működtet az 
ellátási lánc tekintetében, amely felügyeleti 
láncot vagy nyomonkövethetőségi 
rendszert tartalmaz, azonosítva az 
upstream szereplőket.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – d pont – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a rendszert az alábbi információkat Ezt a rendszert legalább az alábbi 



PE692.744v02-00 26/45 AD\1239002HU.docx

HU

tartalmazó dokumentációval kell 
alátámasztani:

információkat tartalmazó dokumentációval 
kell alátámasztani:

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – d pont – 2 albekezdés – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. bármely más, a X. melléklet 2. 
pontjában felsorolt kockázatok 
azonosítása szempontjából lényeges 
információ.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 2 bekezdés – d pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ebben a d) pontban foglalt 
követelmények az ágazat által irányított 
mechanizmusokban való részvétel útján is 
megvalósíthatók.

Az ebben a d) pontban foglalt 
követelmények az ágazat által irányított 
mechanizmusokban való részvétel útján is 
megvalósíthatók, amennyiben bizonyítani 
tudják, hogy megfelelnek a 39. cikk 
szerinti összes követelménynek, beleértve 
a harmadik fél által végzett ellenőrzést is.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 3 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatása II. mellékletének 
megfelelően kockázatkezelő 
intézkedéseket fogad el, figyelembe véve a 
befolyásolási képességét, továbbá azon 
képességét, hogy szükség esetén lépéseket 
tegyen az azon beszállítókra való 
nyomásgyakorlás érdekében, akik a 

ii. az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatása II. mellékletének, az 
üzleti vállalkozások emberi jogi 
felelősségére vonatkozó ENSZ-
irányelveknek és az OECD 
multinacionális vállalatokra vonatkozó 
iránymutatásainak megfelelően 
kockázatkezelő intézkedéseket fogad el, 
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leghatékonyabban előzhetik meg vagy 
csökkenthetik az azonosított kockázatot;

figyelembe véve a befolyásolási 
képességét, továbbá azon képességét, hogy 
szükség esetén lépéseket tegyen az azon 
beszállítókra való nyomásgyakorlás 
érdekében, akik a leghatékonyabban 
előzhetik meg vagy csökkenthetik az 
azonosított kockázatot;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 8 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az (1) bekezdés szerinti gazdasági 
szereplő (2)–(4) bekezdésben foglalt 
kötelezettségeinek módosítása, tekintettel 
az (EU) 2017/821 rendelet módosításaira, 
valamint az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatása I. mellékletében 
foglalt, kellő gondosságra vonatkozó 
ajánlások változtatásai.

b) az (1) bekezdés szerinti gazdasági 
szereplő (2)–(4) bekezdésben foglalt 
kötelezettségeinek módosítása, tekintettel 
az (EU) 2017/821 rendelet módosításaira, 
valamint az OECD kellő gondosságra 
vonatkozó útmutatása I. mellékletében, az 
üzleti vállalkozások emberi jogi 
felelősségére vonatkozó ENSZ-
irányelvekben és az OECD 
multinacionális vállalatokra vonatkozó 
iránymutatásaiban foglalt, kellő 
gondosságra vonatkozó ajánlások 
változtatásai.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Minden hulladékelemet színes 
jelöléssel kell megkülönböztetni annak 
érdelkében, hogy az újrafeldolgozási 
folyamat során jobban azonosítható és 
megfelelően besorolható legyen.

Módosítás 49
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Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 2023. december 31-ig a Bizottság 
végrehajtási jogi aktust fogad el az 
újrafeldolgozási hatékonysági mutatók és 
az anyaghasznosítási szintek kiszámítására 
és ellenőrzésére vonatkozó részletes 
szabályok megállapítása céljából. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 74. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) 2022. december 31-ig a Bizottság e 
rendelet kiegészítéseképpen, a 73. cikknek 
megfelelően és gazdasági és környezeti 
hatásvizsgálat alapján felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el az 
újrafeldolgozási hatékonysági mutatók és 
az anyaghasznosítási szintek kiszámítására 
és ellenőrzésére vonatkozó részletes 
szabályok megállapítása céljából.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 73. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy a 
tudományos és műszaki fejlődés, valamint 
a hulladékgazdálkodás terén megjelenő új 
technológiák tükrében módosítsa a XII. 
melléklet B. és C. részében a 
hulladékelemekben lévő hasznosított 
anyagok tekintetében meghatározott 
minimális szinteket.

(5) A Bizottság 2026. december 31-ig 
a tudományos és műszaki fejlődés, 
valamint a hulladékgazdálkodás terén 
megjelenő új technológiák tükrében 
értékeli a XII. melléklet B. részének 2. 
pontjában és C. részének 2. pontjában a 
hulladékelemekben lévő hasznosított 
anyagok tekintetében meghatározott 
minimális szintek elérése terén tett 
előrelépéseket, valamint jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, adott esetben jogalkotási 
kezdeményezést is csatolva az anyagok 
jegyzékének felülvizsgálata és e minimális 
szintek szükség esetén történő megemelése 
tekintetében.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ipari elemek és az elektromos 
meghajtású gépjárműben használt elemek 
újrapozicionálására és újragyártására 
vonatkozó követelmények

A helyhez kötött elemes energiatároló 
rendszerek és az elektromos meghajtású 
gépjárműben használt elemek 
újrapozicionálására és újragyártására 
vonatkozó követelmények

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A független gazdasági szereplők 
számára egyenlő feltételek mellett 
hozzáférést kell biztosítani a belső 
tárolóval és 2 kWh feletti kapacitással 
rendelkező újratölthető ipari elemek és 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek elemirányítási 
rendszeréhez az elemek állapotának és 
hátralévő élettartamának a VII. 
mellékletben foglalt paraméterek szerinti 
meghatározása céljából.

(1) független gazdasági szereplők 
számára egyenlő feltételek mellett 
hozzáférést kell biztosítani a helyhez kötött 
elemes energiatároló rendszerek és 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemek elemirányítási 
rendszeréhez az elemek állapotának és 
hátralévő élettartamának a VII. 
mellékletben foglalt paraméterek szerinti 
meghatározása céljából.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Minden használt állapotú helyhez 
kötött elemes energiatároló rendszert és 
elektromos meghajtású gépjárműben 
használt elemet értékelni kell abból a 
szempontból, hogy alkalmasak-e 
újrafelhasználásra, újrapozicionálásra 
vagy újragyártásra. Ha az értékelés azt 
mutatja, hogy ezek az elemek alkalmasak 
az újrafelhasználásra, akkor újra fel kell 
használni őket. Ha az értékelés azt 
mutatja, hogy ezek az elemek nem 
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alkalmasak az újrahasználatra, de 
alkalmasak az újrapozicionálásra vagy az 
újragyártásra, akkor újra kell 
pozícionálni vagy újra kell gyártani őket.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az újrapozicionált vagy újragyártott 
elemre nem vonatkoznak a 7. cikk (1), (2) 
és (3) bekezdésében, a 8. cikk (1), (2) és 
(3) bekezdésében, a 10. cikk (1) és (2) 
bekezdésében, valamint a 39. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
kötelezettségek, amennyiben az 
újrapozicionált vagy újragyártott elemet 
forgalomba hozó gazdasági szereplő 
igazolni tudja, hogy az elemet – az 
újrapozicionálását vagy újragyártását 
megelőzően – még azon dátumok előtt 
hozták forgalomba, amelyeken az említett 
kötelezettségek hatályba léptek az említett 
cikkekkel összhangban.

Az újrapozicionált vagy újragyártott 
elemre nem vonatkoznak a 7. cikk (1), (2) 
és (3) bekezdésében, a 8. cikk (1), (2) és 
(3) bekezdésében, valamint a 39. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott 
kötelezettségek, amennyiben az 
újrapozicionált vagy újragyártott elemet 
forgalomba hozó gazdasági szereplő 
igazolni tudja, hogy az elemet – az 
újrapozicionálását vagy újragyártását 
megelőzően – még azon dátumok előtt 
hozták forgalomba, amelyeken az említett 
kötelezettségek hatályba léptek az említett 
cikkekkel összhangban.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a 6. cikk (2) bekezdése, 
a 7. cikk (1), (2) és (3) bekezdése, a 9. cikk 
(2) bekezdése, a 10. Cikk (3) bekezdése, a 
12. cikk (2) bekezdése, a 17. cikk (4) 
bekezdése, a 27. cikk (3) bekezdése, a 39. 
cikk (8) bekezdése, az 55. cikk (4) 
bekezdése, az 56. cikk (4) bekezdése, az 
57. cikk (6) bekezdése, az 58. cikk (3) 
bekezdése és a 70. cikk (2) bekezdése 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására [dátum: e rendelet 

(2) A Bizottság a 6. cikk (2) bekezdése, 
a 7. cikk (1), (2) és (3) bekezdése, a 9. cikk 
(2) bekezdése, a 10. cikk (1) és (3) 
bekezdése, a 12. cikk (2) bekezdése, a 14. 
cikk (3a) bekezdése, a 17. cikk (4) 
bekezdése, a 27. cikk (3) bekezdése, a 39. 
cikk (8) bekezdése, az 55. cikk (4) 
bekezdése, az 56. cikk (4) bekezdése, az 
57. cikk (4) bekezdése, az 58. cikk (3) 
bekezdése és a 70. cikk (2) bekezdése 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
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hatálybalépésének napja]-i kezdettel öt 
évre kap felhatalmazást. A Bizottság 
legkésőbb kilenc hónappal az ötéves 
időtartam vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. Amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 
meghosszabbítást legkésőbb három 
hónappal az ötéves időtartam vége előtt, 
akkor a felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.

aktusok elfogadására [dátum: e rendelet 
hatálybalépésének napja]-i kezdettel öt 
évre kap felhatalmazást. A Bizottság 
legkésőbb kilenc hónappal az ötéves 
időtartam vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. Amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 
meghosszabbítást legkésőbb három 
hónappal az ötéves időtartam vége előtt, 
akkor a felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk 
(2) bekezdésében, a 7. cikk (1), (2) és (3) 
bekezdésében, a 9. cikk (2) bekezdésében, 
a 10. cikk (3) bekezdése, a 12. cikk (2) 
bekezdésében, a 17. cikk (4) bekezdésében, 
27. cikk (3) bekezdésében, 39. cikk (8) 
bekezdésében, az 55. cikk (4) 
bekezdésében, az 56. cikk (4) 
bekezdésében, az 57. cikk (6) 
bekezdésében, az 58. cikk (3) 
bekezdésében és a 70. cikk (2) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban megjelölt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a 
Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk 
(2) bekezdésében, a 7. cikk (1), (2) és (3) 
bekezdésében, a 9. cikk (2) bekezdésében, 
a 10. cikk (1) és (3) bekezdése, a 12. cikk 
(2) bekezdésében, a 14. cikk (3a) 
bekezdésében, a 17. cikk (4) bekezdésében, 
27. cikk (3) bekezdésében, 39. cikk (8) 
bekezdésében, az 55. cikk (4) 
bekezdésében, az 56. cikk (4) 
bekezdésében, az 57. cikk (4) 
bekezdésében, az 58. cikk (3) 
bekezdésében és a 70. cikk (2) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban megjelölt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.
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Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az általános felhasználású hordozható 
elemek elektrokémiai teljesítményére és 
tartósságára vonatkozó paraméterek

Az általános felhasználású hordozható 
elemek, valamint a könnyű 
szállítóeszközökben és más egyszemélyes 
városi közlekedési eszközökben 
használthordozható elemek elektrokémiai 
teljesítményére és tartósságára vonatkozó 
paraméterek

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az elem kapacitása, elektromos 
töltés, amelyet az adott elem képes leadni 
meghatározott feltételek mellett.

1. Az elem kapacitása, elektromos 
töltés, amelyet az adott elem valós 
feltételek mellett lead.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet –A rész – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Névleges teljesítmény (amperóra) 
és kapacitásvesztés (%).

1. Mért teljesítmény (amperóra) és 
kapacitásvesztés (%).

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet –A rész – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Belső ellenállás (ꭥ) és belső 
ellenállás növekedése (%).

3. Belső ellenállás (ꭥ) belső ellenállás 
növekedése (%) és elektrokémiai 
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impedancia (ꭥ).

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – A rész – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tervezett felhasználásnak 
megfelelő feltételek mellett várható 
élettartam megjelölése.

5. A tervezett felhasználásnak 
megfelelő feltételek mellett várható 
élettartam.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – A rész – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Önkisülés.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet –A rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Kapacitásvesztés”: idővel és használat 
során azon töltésmennyiség csökkenése, 
amit az elem képes leadni névleges 
feszültségen, a gyártó által megadott 
eredeti névleges teljesítményhez képest.

„Kapacitásvesztés”: idővel és használat 
során azon töltésmennyiség csökkenése, 
amit az elem képes leadni névleges 
feszültségen, az eredeti mért 
teljesítményhez képest.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – A rész – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Önkisülés”: a tárolt elektromos töltés 
csökkenése, ha az elem elektródái hosszú 
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időszakban (például 48, 168 vagy 720 
órán keresztül) nem csatlakoznak (például 
ha az elemet tárolják vagy nem 
használják), aminek következtében az 
elem töltése idővel fokozatosan csökken.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Hőterjedés 6. Hőterjedés elleni védelem

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 7 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Külső erők által okozott 
mechanikai károsodás (leejtés és ütés)

7. Mechanikai károsodás elleni 
védelem

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 7 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E vizsgálatok során olyan helyzetek 
szimulálására kerül sor, amelyekben az 
elem véletlenül leesik vagy nekiütközik 
valamilyen nehéz teher, és működőképes 
marad a rendeltetési céljának megfelelően. 
Az ilyen helyzetek szimulálására 
vonatkozó kritériumoknak a valós 
használatot kell tükrözniük.

E vizsgálatok során olyan helyzetek 
szimulálására kerül sor, amelyekben az 
elemet véletlenül mechanikai stresszhatás 
éri, és működőképes marad a rendeltetési 
céljának megfelelően. Az ilyen helyzetek 
szimulálására vonatkozó kritériumoknak a 
valós használatot kell tükrözniük.
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Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 9 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1–9. pontban felsorolt valamennyi 
biztonsági paraméter vonatkozásában 
megfelelően figyelembe kell venni a nem 
vizes elektrolitokból felszabaduló mérgező 
gázok jelentette kockázatot.

Az 1–9c. pontban felsorolt valamennyi 
biztonsági paraméter vonatkozásában 
megfelelően figyelembe kell venni a nem 
vizes elektrolitokból felszabaduló mérgező 
gázok jelentette kockázatot.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. Gázkibocsátás – Veszélyes 
anyagok mérése
Az elemek jelentős mennyiségben 
tartalmazhatnak potenciálisan veszélyes 
anyagokat (pl. erősen tűzveszélyes 
elektrolitokat, valamint maró és mérgező 
összetevőket). Ha az elem bizonyos 
körülményeknek van kitéve, akkor az 
integritását veszélyes gázok kibocsátása 
veszélyeztetheti. Ezért ha a vizsgálatok 
során anyagok szabadulnak ki, helytelen 
és visszaélésszerű használatra utalva, 
akkor azokat azonosítani és 
számszerűsíteni kell.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 9 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. Gyúlékonysági teszt
Az elemből kibocsátott bármely anyag 
(például folyadék vagy szilárd 
halmazállapotú anyag) gyúlékonyságának 
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meghatározása.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 9 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9c. Tűzpróba
A tűzpróba során az elemet tűznek teszik 
ki, és felmérik a robbanás kockázatát. A 
kibocsátott energia megállapított mértéke 
fontos biztonsági mutató.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Fennmaradó energia-átalakítási 
hatásfok;

4. Fennmaradó energia-átalakítási 
hatásfok a rendes ciklusban;

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. Az egyes elemcellák/modulok 
feszültségbeli különbsége/eltérése az elem 
átlagos értékeihez viszonyítva;

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – 1 bekezdés – 7 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. Hőmérsékleti előtörténet.
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Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
VII melléklet – 1 bekezdés – 7 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7c. Hibák.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 2 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) levegő; a) levegő, beleértve a légszennyezést 
is;

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) víz; b) víz, beleértve az édesvíz, az ivóvíz, 
az óceánok és a tengerek szennyezését és 
kimerülését is; a vízhez való hozzáférés;

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 2 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) talaj; c) talaj, beleértve a hulladék 
ártalmatlanításából és kezeléséből eredő 
talajszennyezést is;

Módosítás 79
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Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biológiai sokféleség; d) biológiai sokféleség, beleértve a 
természetes élőhelyek, a vadon élő állatok, 
a növényvilág és az ökoszisztémák 
károsodását, valamint a bányászati meddő 
kőzet mélytengeri elhelyezésének (Deep-
Sea Tailing Placement – DSTP) 
gyakorlatait;

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 2 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) éghajlat, beleértve az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokat is;

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 2 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. közösségi élet. i. közösségi élet, ideértve az őslakos 
népekét is.

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az üzleti vállalkozások emberi jogi 
felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek;
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Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a munka világára vonatkozó 
alapvető elvekről és jogokról szóló ILO-
nyilatkozat alapján meghatározott nyolc 
alapvető ILO-egyezmény;

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) Az OECD útmutatása a felelős 
üzleti magatartáshoz szükséges kellő 
gondosságról; és

e) Az OECD útmutatása a felelős 
üzleti magatartáshoz szükséges kellő 
gondosságról;

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 pont – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) Az OECD útmutatása a 
konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes ellátási lánca 
tekintetében követendő kellő gondosságról.

f) Az OECD útmutatása a 
konfliktusok által érintett vagy nagy 
kockázatot jelentő térségekből származó 
ásványok felelősségteljes ellátási lánca 
tekintetében követendő kellő gondosságról;

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a Párizsi Megállapodás; és
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Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
X melléklet – 3 pont – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) Az OECD multinacionális 
vállalatokra vonatkozó iránymutatásai.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – B rész – 1 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a nikkel-kadmium elemek 75 %-os 
újrafeldolgozása az átlagos tömeget 
tekintve;

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – B rész – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) egyéb hulladékelemek 50 %-os 
újrafeldolgozása az átlagos tömeget 
tekintve.

c) egyéb hulladékelemek 60 %-os 
újrafeldolgozása az átlagos tömeget 
tekintve.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – B rész – 2 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a nikkel-kadmium elemek 75 %-os 
újrafeldolgozása az átlagos tömeget 
tekintve;

Módosítás 91



AD\1239002HU.docx 41/45 PE692.744v02-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – B rész – 2 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) egyéb hulladékelemek 70 %-os 
újrafeldolgozása az átlagos tömeget 
tekintve.

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – C rész – 1 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 35 % a lítium esetében; d) 70 % a lítium esetében;

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – C rész – 1 pont – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) 95 % a kadmium esetében.

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – C rész – 2 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 70 % a lítium esetében; d) 90 % a lítium esetében;

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
XII melléklet – C rész – 2 pont – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) 95 % a kadmium esetében.
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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA, 
AMELYEKTŐL VAGY AKIKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

A következő felsorolás tisztán önkéntes alapon, az előadó kizárólagos felelősségére készült. 
Az előadóhoz a következő szervezetektől vagy személyektől érkezett be vélemény a 
véleménye elkészítése során annak bizottsági ülésen történő elfogadásáig.
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EGMF



PE692.744v02-00 44/45 AD\1239002HU.docx

HU

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím Rendelet az elemekről és a hulladékelemekről, a 2006/66/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről és az (EU) 2019/1020 rendelet 
módosításáról
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